
ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на   

01 січня 2022 року 

_Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА» (далі - надавач фінансових 

послуг) 
                    (повне найменування надавача фінансових послуг) 

Таблиця 1 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім'я 

та по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

власника 

істотної участі у 

надавачі 

фінансових 

послуг 

Тип 

особи 
Інформація 

про особу 

Участь особи в надавачі фінансових 

послуг, % 

Опис взаємозв'язку 

особи з надавачем 

фінансових послуг пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Плачков Іван 

Васильович 

ФО Громадянство 

Україна, 

місце 

проживання: 

Україна, 

01001, м. 

Київ, вул. 

Богомольця, 

буд. 5, кв. 8, 

паспорт № 

000304488, 

виданий 

27.01.2017 р., 

органом - 

8030, 

РНОКПП 

2114606178 

34,062214  34,708752  68,770966  Акціонер надавача 

фінансових послуг, 

який володіє часткою 

в розмірі 34,062214 

%. Погодження 

збільшення істотної 

участі акціонером в 

надавачі фінансових 

послуг - згідно 

Розпорядження 
НАЦКОМФІНПОСЛУГ 
№ 577 від 11.04.2019 

р. 

Володіє часткою 75 % 

в ТОВ "ІМПУЛЬС-

Т", якому належить 

34,708752 % в 

надавачі фінансових 

послуг. Акціонер є 

батьком остаточного 

ключового учасника - 

Плачкова Григорія 

Івановича. 

Контролер ТОВ 

«ІМПУЛЬС – Т» 

2 Брусов Олексій 

Ілліч 

ФО Громадянство 

Україна, 

місце 

проживання: 

Україна, 

01001, м. 

8,983091 15,764291 24,747382 Акціонер надавача 

фінансових послуг, 

який володіє часткою 

в розмірі 8,983091%. 

Володіє часткою 

100% в ТОВ 

 

 

         Приватне акціонерне товариство 

         «Страхова компанія «КРОНА» 
           04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 14-18     

           тел. 0 800 210 148; клієнти ДМС: 0 800 500 148 

           e-mail: ickrona@krona.net.ua;  www.krona.net.ua 



Київ, вул. 

Набережно- 

Корчуватська 

90, кв. 12, 

паспорт серія 

СН №663322, 

виданий 

Мінським РУ 

ГУ МВС 

України в м. 

Києві, 

09.12.1997 р., 

РНОКПП 

2623011517 

«СЕЛЕКТИВ», якому 

належить 15,764291% 

в надавачі фінансових 

послуг. Акціонер є 

чоловіком акціонера 

надавача фінансових 

послуг - Брусової 

Тетяни Анатоліївни 

(реєстрація шлюбу 

відбулась 31.05.2019 

року).  

Контролер ТОВ 

«СЕЛЕКТИВ».  Даний 

акціонер став 

акціонером надавача 

фінансових послуг в 

2016 році. 

 

3 Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 
«СЕЛЕКТИВ» 

ЮО Україна, 

04071, м. 

Київ, пров. 

Електриків, 

б.15, код 

ЄДРПОУ 

34294305 

15,764291 - 15,764291 Акціонер надавача 

фінансових послуг, 

який володіє часткою 

в розмірі 15,764291 %. 

Даний акціонер став 

акціонером надавача 

фінансових послуг до 

2012 року 

 

4  Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 
«ІМПУЛЬС – Т» 

 ЮО  Україна, 

04071, м. 

Київ, пров. 

Електриків, 

б.15, код 

ЄДРПОУ 

31868189 

 

34,708752  - 34,708752 Акціонер надавача 

фінансових послуг, 

який володіє часткою 

в розмірі 34,708752 % 

Даний акціонер став 

акціонером надавача 

фінансових послуг до 

2012 року 

 

 

 

 

 


