
 

 

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 Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя 

«Страховий капiтал України» (протокол №13 вiд 26 грудня 2016 року) Фарафонова Станiслава Сергiйовича 

(згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) звiльнено 26.12.2016 року з посади начальника 

служби внутрiшнього аудиту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Страховий капiтал 

України" (далi - Емiтент). Особа перебувала на посадi протягом трьох рокiв та двадцяти двух днiв (з 

05.12.2013 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 Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя 

«Страховий капiтал України» (протокол №13 вiд 26 грудня 2016 року) Iщука Валентина Iвановича (згоди на 

розкриття паспортних даних особою не надано) з 27.12.2016 року призначено на посаду начальника служби 

внутрiшнього аудиту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Страховий капiтал України" 

(далi - Емiтент). Посадова особа призначається безстроково.Посади, якi обiймала посадова особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: з 04.04.2011р. по 06.11.2012р. – начальник вiддiлу внутрiшнього контролю у 

фiнансовому департаментi Концерну «НIКО МЕНЕДЖМЕНТ»; з 07.11.2012 р. по 15.04.2013 р. – директор 

департаменту внутрiшнього контролю та закупiвель Концерну «НIКО МЕНЕДЖМЕНТ»; з 16.04.2013р. по 

15.10.2014р. – заступник генерального директора з економiчних питань Концерну «НIКО МЕНЕДЖМЕНТ»; 

з 16.10.2014р. по 19.12.2014р. – директор департаменту внутрiшнього контролю Концерну «НIКО 

МЕНЕДЖМЕНТ»; з 22.12.2014р. по 01.04.2015р. – керiвник вiддiлу внутрiшнього аудиту ТОВ «Українська 

дистрибуцiйна компанiя»; з 07.04.2015р. по 30.06.2015р. – аудитор ТДВ «Страхова компанiя «Iндiго»; з 

01.07.2015р. по 31.10.2016р. – провiдний аудитор департаменту контролю та внутрiшнього аудиту ТОВ 

«Даймонд Сфiр Груп»; 01.11.2016р. по 26.12.2016 р. – провiдний аудитор служби внутрiшнього аудиту 

представництва ТОВ «Птахофабрика Подiлля» в мiстi Києвi.Посадова особа не володiє акцiями Емiтента та 

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

має. 

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 

 


