
V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 

1. Посада Голова Правління 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Тюрін Віктор Михайлович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1947 
5. Освіта** Вища 
6. Стаж роботи (років)** 56 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Товариство з обмеженною відповідальністю "Елмікс", 
головний економіст 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

12.12.1993 необмежений 

9. Опис    Згiдно зi Статутом Товариства виконавчим органом Товариства є Правлiння, якє очолює Голова 
Правлiння. До повноважень та обов'язкiв Голови правлiння належить щоденне керiвництво дiяльнiстю 
Товариства; розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння i головними фахiвцями Товариства; очолювання 
засiдань Правлiння; забезпечення умов для проведення Товариством єдиної економiчної полiтики; видання 
наказiв та iншi розпорядчiв документiв; затвердження штатного розкладу Товариства, його вiдокремлених 
пiдроздiлiв; надання довiреностей на здiйснення окремих дiй вiд iменi Товариства, органiв управлiння i 
посадових осiб Товариства, виконання iнших функцiй. Голова Правлiння має права й обов'язки, що не 
суперечать Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний 
стаж роботи 56 рокiв. Винагорода отримана згiдно штатного розкладу. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. 
 

1. Посада Член Наглядової ради, головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кривоченко Галина Семенівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1953 
5. Освіта** Вища 
6. Стаж роботи (років)** 44 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Рекламне агентство "Чорне та біле", головний бухгалтар 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.01.2007 необмежений 

9. Опис    До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї 
положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного 
Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 
скликання акцiонерами позачергових Зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або 
позачергових Зборiв вiдповiдно; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, 
про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, рiшення про викуп розмiщених 
Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 
передбачених Законом; обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства, затвердження 
умов їх контракту, встановлення розмiру їх винагороди; обрання та припинення повноважень голови i 
членiв iнших органiв Товариства; обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря 
Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора 
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, та iншi питання, передбаченi Статутом 
Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Керує бухгалтерською 
службою Товариства, має право піідпису на бухгалтерських документах та звітах. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Винагорода виплачувалась.згідно штатного розкладу. 
 

1. Посада Голова Наглядової ради 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Тюрін Михайло Вікторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1982 
5. Освіта** Вища 
6. Стаж роботи (років)** 16 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "Українська страхова компанія"  фахівець по органіхації 
захисту секретної інформації. 



8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

01.07.2008 необмежений 

9. Опис    До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї 
положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного 
Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 
скликання акцiонерами позачергових Зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або 
позачергових Зборiв вiдповiдно; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, 
про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, рiшення про викуп розмiщених 
Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 
передбачених Законом; обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства, затвердження 
умов їх контракту, встановлення розмiру їх винагороди; обрання та припинення повноважень голови i 
членiв iнших органiв Товариства; обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря 
Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора 
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, та iншi питання, передбаченi Статутом 
Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. 
 

1. Посада Ревізор 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Фесік Світлана Володимирівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1961 
5. Освіта** Вища 
6. Стаж роботи (років)** 37 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Приватний нотаріус 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

01.07.2010 необмежений 

9. Опис    До повноважень Ревiзора належить здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiсю 
Товариства шляхом проведення перевiрок. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Винагороди за обов'язки ревізора не отримує. 
 

1. Посада Заступник Голови Правління 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Горбачов Дмитро Сергійович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1972 
5. Освіта** Вища 
6. Стаж роботи (років)** 28 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ООО "Юрист" начальник відділу 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

02.01.2004 Необмежений 

9. Опис    До компетенцiї заступника Голови Правлiння  вiдносяться: керiвництво процесом реалiзацiї 
страхових послуг, органiзаця процесу взаємодiї iз страховими посередниками, банками, підприємствами, 
тощо; iншi обов'язки, передбаченi посадовою iнструкцiєю, забезпечення виконання рiшень Зборiв, вимог 
даного Статуту, наказiв та розпоряджень Голови Правлiння; затвердження поточних планiв дiяльностi 
Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання, договiрна робота, робота з врегулювання страхових 
випадкiв,  iншi обов'язки, передбаченi посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Винагорода виплачена згiдно до 
штатного розкладу. 

 


