
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "КРОНА" 

2. Код за ЄДРПОУ 30726778 

3. Місцезнаходження 04071, Київ, Межигiрська, 32-А 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 220 09 00 (044) 220 09 03 

5. Електронна поштова адреса sk@krona.net.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
www.krona.net.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Повiдомляє про прийняття рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СК "КРОНА" 

рiшення № 1/2016 вiд 28 квiтня 2016р. про вiдкликання з посади та припинення повноважень 

Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" - юридичної особи - Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Iмпульс-Т", код ЄДРПОУ 31868189, м. Київ, пров. Електрикiв,15. 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Загальних зборiв акцiонерiвТовариства, 

визначенi Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" володiє 

часткою в статутному капiталi - 34,7088 %. 

Строк, протягом якого ТОВ "Iмпульс-Т" перебував на посадi Голови Наглядової ради ПрАТ "СК 

"КРОНА" - з 2014р. до дати вiдкликання. Розмiр пакета акцiй ПрАТ "СК "КРОНА", якi належать 

ТОВ "Iмпульс-Т" - 34,7088 %. Замiсть звiльненої особи призначено на посаду Голови Наглядової 

ради ПрАТ «СК «КРОНА» фiзичну особу Бабака Сергiя Богдановича, який представляє iнтереси 

акцiонера Товариства – ТОВ «Iмпульс-Т». 

III. Підпис 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Ю.В. Добренкова 

Генеральний Директор ПрАТ "СК "КРОНА"   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

28.04.2016 

(дата) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "КРОНА" 

2. Код за ЄДРПОУ 30726778 

3. Місцезнаходження 04071, Київ, Межигiрська, 32-А 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 220 09 00 (044) 220 09 03 

5. Електронна поштова адреса sk@krona.net.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
www.krona.net.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Повiдомляє про прийняття рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СК "КРОНА" 

рiшення № 1/2016 вiд 28 квiтня 2016р. про вiдкликання з посади та припинення повноважень 

Члена Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" - юридичної особи - Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Селектив", код ЄДРПОУ 34294305, м. Київ, пров. Електрикiв,15. 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

визначенi Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" володiє 

часткою в статутному капiталi - 15,7643 %. 

Строк, протягом якого ТОВ "Селектив" перебував на посадi Члена Наглядової ради ПрАТ "СК 

"КРОНА" - з 2014р. до дати вiдкликання. Розмiр пакета акцiй ПрАТ "СК "КРОНА", якi належать 

ТОВ "Селектив" - 15,7643%. Замiсть звiльненої особи призначено на посаду Члена Наглядової 

ради ПрАТ "СК "КРОНА" фiзичну особу Брусова Олексiя Iллiча, який представляє iнтереси 

юридичної особи - ТОВ "Селектив".  

III. Підпис 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Ю.В. Добренкова 

Генеральний Директор ПрАТ "СК "КРОНА"   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

28.04.2016 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "КРОНА" 

2. Код за ЄДРПОУ 30726778 

3. Місцезнаходження 04071, Київ, Межигiрська, 32-А 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 220 09 00 (044) 220 09 03 

5. Електронна поштова адреса sk@krona.net.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
www.krona.net.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Повiдомляє про прийняття рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СК "КРОНА" рiшення 

№1/2016 вiд 28 квiтня 2016р. про змiну персонального складу посадових осiб та обрання на посаду 

Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" з 01.05.2016 р. – фiзичної особи – Бабака Сергiя 

Богдановича, паспорт СН 780929, виданий 21.04.1998 р. Днiпровським РУГУ МВС України в м. 

Києвi, який представляє iнтереси акцiонера Товариства з обмеженою вiдповдальнiстю "Iмпульс-

Т", код ЄДРПОУ 31868189, м. Київ, пров. Електрикiв,15. 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

визначенi Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Бабак С.Б. не володiє часткою в статутному капiталi 

Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який призначено особу – до 01.05.2019р. Iншi посади, якi обiймав Бабак С.Б. протягом 

останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi - з 01.01.2011 р. по теперiшнiй час, ТОВ «ПромГазIнвест», 

Директор. 

III. Підпис 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Ю.В. Добренкова 

Генеральний Директор ПрАТ "СК "КРОНА"   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

28.04.2016 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 



Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "КРОНА" 

2. Код за ЄДРПОУ 30726778 

3. Місцезнаходження 04071, Київ, Межигiрська, 32-А 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 220 09 00 (044) 220 09 03 

5. Електронна поштова адреса sk@krona.net.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
www.krona.net.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Повiдомляє про прийняття рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СК "КРОНА" 

рiшення №1/2016 вiд 28 квiтня 2016р. про змiну персонального складу посадових осiб та обрання 

на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" з 01.05.2016 р. – фiзичної особи – Брусова 

Олексiя Iллiча, паспорт СН 663322, виданий 09.12.1997 р. Мiнським РУГУ МВС України в м. 

Києвi, який представляє iнтереси акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Селектив", код 34294305, м. Київ, пров. Електрикiв,15. 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

визначенi Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Брусов О.I. не володiє часткою в статутному капiталi 

Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який призначено особу – до 01.05.2019р. Посади, якi обiймав Брусов О.I. протягом 

останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi - директор ПрАТ «Центр корпоративних рiшень (з 15.04.2011 р. 

по теперiшнiй час). 

III. Підпис 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Ю.В. Добренкова 

Генеральний Директор ПрАТ "СК "КРОНА"   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

28.04.2016 

(дата) 

 

 


