
 

                                  

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Страховий капiтал України" 

2. Код за ЄДРПОУ 33152597 

3. Місцезнаходження 03039, мiсто Київ, вул. Голосiївська, 7, корпус 3 

4. Міжміський код, телефон та факс 0445254948 0445254948 

5. Електронна поштова адреса plotnikova@icu-insurance.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
http://icu.emitents.net.ua/ua/ 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

II. Текст повідомлення 

 

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя «Страховий капiтал України» (протокол №1 вiд 21 квiтня 

2017 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "Страховий капiтал України" (далi - Емiтент) Пухляк 

Олени Анатолiївни (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) з 22.04.2017 

року. Особа перебувала на посадi протягом чотирьох рокiв (з 22.04.2013 р.). Посадова 

особа не володiє акцiями Емiтента та немає частки в статутному капiталi Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя «Страховий капiтал України» (протокол №1 вiд 21 квiтня 

2017 року) Пухляк Олену Анатолiївну (згоди на розкриття паспортних даних особою не 

надано) з 22.04.2017 року обрано Головою Наглядової ради Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "Страховий капiтал України" (далi - Емiтент). Посадова 

особа обрана на строк з 22.04.2017р. по 21.04.2020р. Посади, якi обiймала посадова особа 

протягом останнiх п'яти рокiв: 12.01.2012р. – 17.03.2013р. фiнансовий директор ТОВ 

«Даймонд Сфiр Груп»; 18.03.2013р. – 15.09.2013р. заступник Генерального директора – 

фiнансовий директор ТОВ «Даймонд Сфiр Груп»; 16.09.2013р. – 01.06.2014р. Перший 

заступник Генерального директора – директор фiнансовий ТОВ «Даймонд Сфiр Груп»; 

02.06.2014р. – 06.08.2014р. Генеральний директор ТОВ «Даймонд Сфiр Груп»; 

07.08.2014р. – 04.08.2016р. Президент ТОВ «Д.С.Груп»; 05.08.2016 – дотепер Генеральний 

директор ТОВ «Д.С.Груп». Посадова особа не володiє акцiями Емiтента та немає частки в 

статутному капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Посадова особа не є акцiонером, представником акiонера або групи акцiонерiв та не є 

незалежним директором. 

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя «Страховий капiтал України» (протокол №1 вiд 21 квiтня 

2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "Страховий капiтал України" (далi - Емiтент) Матiюк 

Людмили Анатолiївни (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) з 

22.04.2017 року. Особа перебувала на посадi протягом чотирьох рокiв (з 22.04.2013 р.). 

Посадова особа не володiє акцiями Емiтента та немає частки в статутному капiталi 

Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Приватне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «Страховий капітал України» 
03039, м. Київ, вул. Голосіївська, б. 7, корп. 3, тел. (044) 525 49 48 

Код ЄДРПОУ 33152597  

р/р 26500301807100 в АТ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005 



Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя «Страховий капiтал України» (протокол №1 вiд 21 квiтня 

2017 року) Матiюк Людмилу Анатолiївну (згоди на розкриття паспортних даних особою 

не надано) з 22.04.2017 року обрано Членом Наглядової ради Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "Страховий капiтал України" (далi - Емiтент). Посадова 

особа обрана на строк з 22.04.2017р. по 21.04.2020р. Посади, якi обiймала посадова особа 

протягом останнiх п'яти рокiв: 01.08.2008р. – 26.03.2012р. провiдний експерт з питань 

оподаткування та юридичних послуг ТОВ «Ернст енд Янг»; 27.03.2012р. – 06.08.2014р. 

заступник фiнансового директора ТОВ «Даймонд Сфiр Груп»; 07.08.2014р.– дотепер, 

заступник фiнансового директора з методологiї та фiнансового контролю ТОВ «Даймонд 

Сфiр Груп». Посадова особа не володiє акцiями Емiтента та немає частки в статутному 

капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа не є акцiонером, представником акiонера або групи акцiонерiв та не є 

незалежним директором. 
II. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством Голова Правлiння Плотнiкова 

Ганна Федорiвна 

 


