
 

 

Інформації про власників істотної участі в банку 

Найменування банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ 
БАНК «УКООПСПІЛКА» 

Місцезнаходження банку м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11 

N 
з/п 

Учасники банку Особи, які 
опосередковано 
володіють 

істотною участю 

Взаємозв'язки між 
учасниками банку та 

особами, що 
опосередковано 

володіють істотною 
участю 

найменування 
юридичної 

особи/прізвище, 
ім'я, по батькові 
фізичної особи 

відсоток у 
статутному 
капіталі 

1 2 3 4 5 

 1. Центральна спілка 
споживчих 

товариств України 
(УКООПСПІЛКА)  

87,5447      

2 ТДВ «Страхова 
компанія 

«Укоопгарант» 

0,0963 Центральна спілка 
споживчих 

товариств України 
(УКООПСПІЛКА), 
місцезнаходження 
м. Київ, вул. 

Хрещатик, 7/11, 
ЄДРПОУ 
00012635  

Центральній спілці 
споживчих товариств 
України (Укоопспілка) 
належить 24,24% від 
загальної кількості 

голосуючих акцій ТДВ 
«Страхова компанія 

«Укоопгарант» 

3 ПУ 
«Укоопзовнішторг» 

0,2219 Центральна спілка 
споживчих 

товариств України 
(УКООПСПІЛКА), 
місцезнаходження 
м. Київ, вул. 

Хрещатик, 7/11, 
ЄДРПОУ 
00012635  

Центральній спілці 
споживчих товариств 
України (Укоопспілка) 
належить 100,0% від 
загальної кількості 
голосуючих акцій ПУ 
«Укоопзовнішторг» 

4 ПУ 
«Хутросировинна 

база» 

0,0636 Центральна спілка 
споживчих 

товариств України 
(УКООПСПІЛКА), 
місцезнаходження 
м. Київ, вул.. 
Хрещатик, 7/11, 

Центральній спілці 
споживчих товариств 
України (Укоопспілка) 
належить 100,0% від 
загальної кількості 
голосуючих акцій ПУ 

«Хутросировинна база» 

Додаток 4 
до Положення про порядок подання 
відомостей про структуру власності 



ЄДРПОУ 
00012635  

5 ПУ «Готель 
«Кооператор» 

0,1297 Центральна спілка 
споживчих 

товариств України 
(УКООПСПІЛКА), 
місцезнаходження 
м. Київ, вул. 

Хрещатик, 7/11, 
ЄДРПОУ 
00012635  

Центральній спілці 
споживчих товариств 
України (Укоопспілка) 
належить 100,0% від 
загальної кількості 
голосуючих акцій ПУ 
«Готель «Кооператор» 

6 УКВО 
«Укооппромторг» 

0,1293 Центральна спілка 
споживчих 

товариств України 
(УКООПСПІЛКА), 
місцезнаходження 
м. Київ, вул. 

Хрещатик, 7/11, 
ЄДРПОУ 
00012635  

Центральній спілці 
споживчих товариств 
України (Укоопспілка) 
належить 30,36% від 
загальної кількості 

голосуючих акцій УКВО 
«Укооппромторг» 

7 СП «Київський 
експериментальний 

виробничо-
рекламний 
комбінат» 

0,0063 Центральна спілка 
споживчих 

товариств України 
(УКООПСПІЛКА), 
місцезнаходження 
м. Київ, вул. 

Хрещатик, 7/11, 
ЄДРПОУ 
00012635  

Центральній спілці 
споживчих товариств 
України (Укоопспілка) 
належить 96,24% від 
загальної кількості 
голосуючих акцій СП 

«Київський 
експериментальний 
виробничо-рекламний 

комбінат» 

8 ПСК 
«Укооппромторг» у 

м. Броварах» 

0,0021 Центральна спілка 
споживчих 

товариств України 
(УКООПСПІЛКА), 
місцезнаходження 
м. Київ, вул. 

Хрещатик, 7/11, 
ЄДРПОУ 
00012635  

Центральній спілці 
споживчих товариств 
України (Укоопспілка) 
належить 30,36% від 
загальної кількості 

голосуючих акцій ПСК 
«Укооппромторг» у м. 

Броварах» 

 
Опис параметрів заповнення таблиці. 

1. У рядку "Найменування банку" зазначається повне офіційне найменування банку. 

2. У рядку "Місцезнаходження банку" зазначається адреса, за якою приймається 
кореспонденція на адресу банку. 

3. У колонках 2, 3 зазначається інформація про учасників банку, що володіють істотною 
участю або через яких здійснюється опосередковане володіння істотною участю. 



Якщо учасником банку є іноземна особа, то в колонці 2 у порядку, визначеному в пункті 
2.3 глави 2 Положення, зазначається: 

для юридичної особи - його найменування; 

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього). 

У колонці 3 зазначається відсоток, який становлять акції (пай) у статутному (пайовому) 
капіталі банку, та відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (паєм), що 
належать (належить) власнику істотної участі, у загальній кількості голосів. 

4. У колонках 4, 5 розкриваються відомості про структуру власності юридичних осіб, 
зазначених у колонці 2. 

Колонка 4 заповнюється лише в разі наявності осіб, які опосередковано володіють 
істотною участю в банку, через особу, зазначену в колонці 2. За кожною зазначеною в 
колонці 2 юридичною особою - акціонером (учасником) банку надається інформація про 
осіб, що є опосередкованими власниками істотної участі в банку через цю особу, які не 
мають контролерів: 

за фізичними особами - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), 
громадянство, місце проживання (найменування міста/населеного пункту); 

за юридичними особами - найменування та скорочене найменування (за наявності), 
місцезнаходження (поштова адреса), код за ЄДРПОУ (для іноземних юридичних осіб 
зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського 
чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної 
держави про реєстрацію юридичної особи). 

У колонці 5 наводиться опис взаємозв'язків між зазначеними в колонці 2 учасниками 
банку та особами, зазначеними в колонці 4 (у тому числі наводиться опис груп осіб). У 
колонці 5 також наводяться відомості про осіб, що є номінальними утримувачами акцій 
або довірчими управителями, з вказівкою осіб, на користь яких здійснюється номінальне 
утримання, а також на користь яких укладені договори довірчого управління (доручення, 
комісії, агентські), і частки участі в статутному капіталі юридичних осіб, що належать 
останнім. 

5. Якщо особою, що має істотну участь (пряму або опосередковану) у банку, є інший банк 
України, то інформація про структуру власності банку-учасника в колонках 4, 5 не 
розкривається. 

 



СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ БАНКУ станом на 01.01.2014 р. 
 
 

 
   Споживча кооперація в Україні – добровільне об’єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Вона здійснює 
торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність , не заборонену чинним законодавством України, сприяє соціальному і культурному розвитку села, народних промислів і ремесел, бере участь у 
міжнародному кооперативному русі. 
   Діяльність споживчої кооперації будується на принципах добровільного членства, демократизму, соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва, вільного господарського 
функціонування на основі ринкових відносин. 
   Споживча кооперація незалежна у своїй діяльності від органів державного управління , політичних та інших громадських організацій. Забороняється будь-яке втручання , що може обмежувати права 
споживчої кооперації або перешкоджати їх здійсненню, якщо це не передбачено законом. 

 
Голова Правління ___________________________ Кравець В.М. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ 
БАНК «УКООПСПІЛКА» 

 
87,5447% 

 
0,0963% 

 
0,2219% 

 
0,0636% 

 
0,1297% 

 
0,1293% 

 
0,0063% 

 
0,0021% 

Центральна 
спілка 

споживчих 
товариств 
України  

СП 
«Київський 

експериментал

ьний 
виробничо-
рекламний 
комбінат 

ПСК 
«Укооппром

-торг у м. 
Броварах» 

Страхова 
компанія 

«Укоопга-
рант» 

ПУ 
«Укоопзовн

ішторг 

ПУ «Хутро 
сировинна 

база» 

УКВО 
«Укоопром-

торг» 

ПУ «Готель 
«Кооператор» 

 
3,76
% 

 
30.36
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69,64
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96.24
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100,0% 

 
30,36

% 

 
69.64

% 

 
100,0% 

 
100,0% 

 
75,76

% 

Централ

ьна 
спілка 
спожив

чих 
товарис

тв 
України 

 

Обласні 
спілки 

споживчи

х 
товариств 

(не 
власники 
істотної 
участі) 

Централ

ьна 
спілка 
спожив

чих 
товарис

тв 
України 

 

Централ

ьна 
спілка 
спожив

чих 
товарис

тв 
України 

 

Централ

ьна 
спілка 
спожив

чих 
товарис

тв 
України 

 

Централ

ьна 
спілка 
спожив

чих 
товарис

тв 
України  
 

Централ

ьна 
спілка 
спожив

чих 
товарис

тв 
України 
 

Обласні 
спілки 
спожив

чих 
товарис

тв (не 
власник

и 
істотної 
участі ) 

 

Обласні 
спілки 
спожив

чих 
товарис

тв (не 
власник

и 
істотної 
участі )  
 

Централ

ьна 
спілка 
спожив

чих 
товарис

тв 
України 

 

Обласні 
спілки 

споживчих 
товариств 

(не власники 
істотної 
участі ) 

 

 
24,24

% 

Інші 
акціонери 
(яки не є 

власниками 
істотної 
участі)  

 
11.8061% 

Жоден з 
учасників 
спілки   не 
володіє 10 та 

більше 
відсотками 

СК 


