
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Генеральний директор       Маленко Р.I. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
27.04.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Дiм страхування" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

49101, мiсто Днiпро, вул. Короленко, 21 

4. Код за ЄДРПОУ 

21870998 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0567265540 0567265540 

6. Електронна поштова адреса 

corporate@idim.com.ua 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* - -  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці https://idim.com.ua в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

26.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

Ради 

Гончарова Олена 

Сергiївна 

- - 

- 
6.9599 

Зміст інформації: 

26 квiтня 2017 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства було припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства 

Гончарової Олени Сергiївни на пiдставi Протоколу рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв №88 вiд 26.04.2017р. Гончарова О.С. згоди на 

розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, розмiр пакету акцiй, якими володiє 

посадова особа в статутному капiталi Товариства, складає 6,9599%. Посадова особа перебула на данiй посадi 1 рiк. 

26.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

Ради 

Руднєв Денис Юрiйович 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

26 квiтня 2017 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства було припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства 

Руднєва Дениса Юрiйовича на пiдставi Протоколу рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв №88 вiд 26.04.2017р. Посадова особа згоди на 

розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, розмiр пакету акцiй, якими володiє 

посадова особа в статутному капiталi Товариства, складає 0%. Посадова особа перебула на данiй посадi 1 рiк. 

26.04.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

Ради  

Гончарова Олена 

Сергiївна 

- - 

- 
6.9599 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

26 квiтня 2017 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства було обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства 

Гончарову Олену Сергiївну на пiдставi Протоколу рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв №88 вiд 26.04.2017р. Гончарова О.С. згоди на 

розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, розмiр пакету акцiй, якими володiє 

посадова особа в статутному капiталi Товариства, складає 6,9599%. За останнi п'ять рокiв посадова особа займала наступнi посади: Член 

Наглядової Ради ПрАТ "СК "Дiм страхування", Директор з роздрiбних продажiв ПрАТ "СК "Дiм страхування". Посадову особу обрано з 

26.04.2017р. безстроково. 

26.04.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

Ради 

Парфененко Олена 

Михайлiвна 

- - 

- 
9.8936 

Зміст інформації: 

26 квiтня 2017 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства було обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства 

Парфененко Олену Михайлiвну на пiдставi Протоколу рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв №88 вiд 26.04.2017р. Посадова особа згоди на 

розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, розмiр пакету акцiй, якими володiє 

посадова особа в статутному капiталi Товариства, складає 9,8936%. За останнi п'ять рокiв посадова особа займала посаду Директора ТОВ "МХ 

Консалтинг". Посадову особу обрано з 26.04.2017р. безстроково. 

 


