
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.  

 

Голова Правлiнння ПрАТ 

"СК "КРОНА" 
      Добренкова Юлiя Володимирiвна 

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

  
М.П. 

 

07.03.2014 

(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 "КРОНА" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01133, Київ, Щорса, 36-Б 

4. Код за ЄДРПОУ 

30726778 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 220 09 00 (044) 220 09 00 

6. Електронна поштова адреса 

sk@krona.net.ua.  

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.02.2014 

 
(дата) 

2. Повідомлення 24 (3821) Бюлетень.Цiннi папери України. 07.02.2014 

опубліковано у 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.krona.net.ua  в мережі Інтернет 10.02.2014 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

mailto:sk@krona.net.ua
http://www.krona.net.ua/


Дата 

прийняття 

рішення 

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 

07.03.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Правлiнння-

заступник 

Голови 

Правлiнння 

ПрАТ "СК 

"КРОНА" з 

продажiв 

Нагорна Л.Х. 
 

0 

 

Зміст інформації: 

Повiдомляє про прийняття Наглядовою радою ПрАТ "СК "КРОНА" рiшення № 2/2014 вiд 04 

лютого 2014р. про змiну персонального складу посадових осiб та про звiльнення (припинення 

повноважень) члена Правлiння - заступника Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" з продажiв - 

Нагорної Ленiзи Хайдарiвни (згода на розкриття паспортних даних не надана). 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Наглядової ради Товариства, визначенi 

Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Наглядової 

ради Товариства. Нагорна Л.Х. володiє часткою в статутному капiталi - 0%. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посадi – з 

09.10.2013р. до дати прийняття рiшення Наглядовою радою. Iншi посади, якi обiймала Нагорна 

Л.Х. протягом останнiх рокiв своєї дiяльностi: Заступник Генерального Директора ВАТ «СК 

«НОВА»; Заступник Генерального директора ТдОВ «СК «IНДIГО»; Заступник Генерального 

директора ТдОВ «Страхове товариство «МЕГАПОЛIС». Розмiр пакета акцiй ПрАТ "СК "КРОНА", 

якi належать Нагорнiй Л.Х. - 0%. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. 

Iнормацiя розмiщується повторно на вимогу НКЦПФР  

 

 

 

 

 

 

 

 



Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "КРОНА" 

2. Код за ЄДРПОУ 30726778 

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

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

5. Електронна поштова адреса Gadomska@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 Наглядовою радою ПрАТ "СК "КРОНА" рiшення № 8/2014 вiд 14 

травня 2014р. про вiдкликання з посади Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" та припинення 

повноважень Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" - Добренкової Юлiї Володимирiвни (згода на 

розкриття паспортних даних не надана). 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Наглядової ради Товариства, визначенi 

Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Наглядової 

ради ПрАт "СК "КРОНА". Добренкова Ю.В. володiє часткою в статутному капiталi - 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Строк, протягом якого Добренкова Ю. В. перебувала на посадi Голови Правлiння ПрАТ "СК 

"КРОНА" - з 02 вересня 2014р. до дати прийняття рiшення.  

Iншi посади, якi обiймала Добренкова Ю.В. протягом останнiх рокiв своєї дiяльностi: ЗАТ 

"Український страховий дiм" - начальник вiддiлу облiково-аналiтичної роботи управлiння; ПрАТ 

"Альфа-страхування" - провiдний фахiвець служби внутрiшнього аудиту; ПрАТ "СК "КРОНА" - 

член Правлiння - Перший заступник Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА", Голова Правлiння 

ПрАТ «СК «КРОНА». Розмiр пакета акцiй ПрАТ "СК "КРОНА", якi належать Добренковiй Ю.В. - 

0%. 

Замiсть звiльненої Добренкїової Ю.В. з посади Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" на посаду 

Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" обрано 

Добренкову Ю.В. 

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       Добренкова Юлiя Володимирiвна 

Голова Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА"   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

14.05.2014 

(дата) 

 



Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "КРОНА" 

2. Код за ЄДРПОУ 30726778 

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

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

5. Електронна поштова адреса Gadomska@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 Наглядовою радою ПрАТ "СК "КРОНА" рiшення № 8/2014 вiд 14 

травня 2014р. про змiну персонального складу посадових осiб та обрання на посаду Голови 

Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" – Добренкової Юлiї Володимирiвни (згода на розкриття 

паспортних даних не надана). 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Наглядової ради Товариства, визначенi 

Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Наглядової 

ради Товариства. Добренкова Ю.В. володiє часткою в статутному капiталi - 0%. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на якийобрано особу – до травня 2017р. 

Iншi посади, якi обiймала Добренкова Ю.В. протягом останнiх рокiв своєї дiяльностi: ЗАТ 

"Український страховий дiм" - начальник вiддiлу облiково-аналiтичної роботи управлiння; ПрАТ 

"Альфа-страхування" - провiдний фахiвець служби внутрiшнього аудиту; ПрАТ "СК "КРОНА" - 

член Правлiння - Перший заступник Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА"; Голова Правлiння 

ПрАТ «СК «КРОНА». Розмiр пакета акцiй ПрАТ "СК "КРОНА", якi належать Добренковiй Ю.В. - 

0% 

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       Добренкова Юлiя Володимирiвна 

Голова Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА"   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.П. 

 

14.05.2014 

(дата) 

 

 

mailto:Gadomska@krona.net.ua
http://www.krona.net.ua/


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "КРОНА" 

2. Код за ЄДРПОУ 30726778 

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

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

5. Електронна поштова адреса Gadomska@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 Наглядовою радою ПрАТ "СК "КРОНА" рiшення № 8/2014 вiд 14 

травня 2014р. про вiдкликання з посади та припинення повноважень члена Правлiння ПрАТ "СК 

"КРОНА" - Гадомської Олени Миколаївни (згода на розкриття паспортних даних не надана). 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Наглядової ради Товариства, визначенi 

Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Наглядової 

ради ПрАт "СК "КРОНА". Гадомська О.М. володiє часткою в статутному капiталi - 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Строк, протягом якого Гадомська О.М. перебувала на посадi члена Правлiння ПрАТ "СК 

"КРОНА" - з травня 2011р. до дати прийняття рiшення.  

Iншi посади, якi обiймала Гадомська О.М. протягом останнiх рокiв своєї дiяльностi: член 

Правлiння ПрАТ «СК «КРОНА». Розмiр пакета акцiй ПрАТ "СК "КРОНА", якi належать 

Гадомськiй О.М. - 0%. 

Замiсть звiльненої Гадомської О.М. з посади члена Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" на посаду 

члена Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" обрано 

Гадомську О.М. 

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       Добренкова Юлiя Володимирiвна 

Голова Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА"   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

15.05.2014 

(дата) 

 

 

 

 



Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "КРОНА" 

2. Код за ЄДРПОУ 30726778 

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

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

5. Електронна поштова адреса Gadomska@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 Наглядовою радою ПрАТ "СК "КРОНА" рiшення № 8/2014 вiд 14 

травня 2014р. про змiну персонального складу посадових осiб та обрання на посаду члена 

Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" – Гадомської Олени Миколаївни (згода на розкриття паспортних 

даних не надана). 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Наглядової ради Товариства, визначенi 

Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Наглядової 

ради Товариства. Гадомська О.М. володiє часткою в статутному капiталi - 0%. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на якийобрано особу – до травня 2017р. 

Iншi посади, якi обiймала Гадомська О.М. протягом останнiх рокiв своєї дiяльностi: член 

Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА". Розмiр пакета акцiй ПрАТ "СК "КРОНА", якi належать 

Гадомська О.М. - 0%. 

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       Добренкова Юлiя Володимирiвна 

Голова Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА"   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

15.05.2014 

(дата) 

 

 

 

 



Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "КРОНА" 

2. Код за ЄДРПОУ 30726778 

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

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

5. Електронна поштова адреса Gadomska@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 Наглядовою радою ПрАТ "СК "КРОНА" рiшення № 8/2014 вiд 14 

травня 2014р. про вiдкликання з посади та припинення повноважень члена Правлiння ПрАТ "СК 

"КРОНА" - Гербенiса Вiктора Борисовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Наглядової ради Товариства, визначенi 

Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Наглядової 

ради ПрАТ "СК "КРОНА". Гербенiс В.Б. володiє часткою в статутному капiталi - 0%. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Строк, протягом якого Гербенiс В.Б. перебував на посадi члена Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" - з 

травня 2011р. до дати прийняття рiшення.  

Iншi посади, якi обiймав Гербенiс В.Б. протягом останнiх рокiв своєї дiяльностi: член Правлiння 

ПрАТ «СК «КРОНА». Розмiр пакета акцiй ПрАТ "СК "КРОНА", якi належать Гербенiсу В.Б. - 0%. 

Замiсть звiльненоого Гербенiса В.Б.з посади члена Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" на посаду 

члена Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" обрано 

Гербенiса В.Б. 

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       Добренкова Юлiя Володимирiвна 

Голова Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА"   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

15.05.2014 

(дата) 

 

 

 



Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "КРОНА" 

2. Код за ЄДРПОУ 30726778 

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

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

5. Електронна поштова адреса Gadomska@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 Наглядовою радою ПрАТ "СК "КРОНА" рiшення № 8/2014 вiд 14 

травня 2014р. про змiну персонального складу посадових осiб та обрання на посаду члена 

Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" – Гербенiса Вiктора Борисовича (згода на розкриття паспортних 

даних не надана). 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Наглядової ради Товариства, визначенi 

Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Наглядової 

ради Товариства. Гербенiс В.Б. володiє часткою в статутному капiталi - 0%. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на якийобрано особу – до травня 2017р. 

Iншi посади, якi обiймав Гербенiс В.Б. протягом останнiх рокiв своєї дiяльностi: член Правлiння 

ПрАТ "СК "КРОНА". Розмiр пакета акцiй ПрАТ "СК "КРОНА", якi належать Гербенiсу В.Б.- 0%."  

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       Добренкова Юлiя Володимирiвна 

Голова Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА"   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

15.05.2014 

(дата) 

 


