
Інформація про власників істотної участі в Полікомбанку станом на 01.01.13 

 

Найменування банку – Публічне акціонерне товариство "Полікомбанк" 

Місцезнаходження банку – вул. Київська, буд. 3, м. Чернігів, 14005 

 

Учасники банку № 

з/п найменування  юридичної  

особи/прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

відсоток у 

статутному 

капіталі, відсоток 

голосів у вищому 

органі емітента 

Особи, які опосередковано 

володіють істотною участю 

Взаємозв’язки між учасниками 

банку та особами, що 

опосередковано володіють істотною 

участю 

1 2 3 4 5 

1 Публічне акціонерне 

товариство "Еліта", 

(ПАТ "Еліта"), код за 

ЄДРПОУ: 00310120 

44,6764 

44,8617 

ТОВ "Доля", місцезнаходження 

пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 

14033, код за ЄДРПОУ: 

30647693 

ТОВ "Доля" належить 56,8141% 

голосів від загальної кількості 

голосуючих акцій ПАТ “Еліта" 

ТОВ "Чернігівський центр 

нерухомості" належить 99,3750% в 

статутному капіталі ТОВ "Доля" 

2 Приватне акціонерне 

товариство "Поліська страхова 

компанія", ("Поліська СК"), 

код за ЄДРПОУ: 31598066 

17,8521 

17,9293 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фіаніт", 

місцезнаходження вул. Щорса, 

буд. 53, м. Чернігів, 14017, код 

за ЄДРПОУ: 30647782 

ТОВ "Фіаніт" належить 80,9182% 

голосів від загальної кількості 

голосуючих акцій “Поліська СК" 

3 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фіаніт", 

ТОВ "Фіаніт", код за 

ЄДРПОУ: 30647782 

1,0101 

1,0146 

ТОВ "ІТ провайдер", 

місцезнаходження вул. Щорса, 

буд. 53, м. Чернігів, 14017, код 

за ЄДРПОУ: 35194597 

ТОВ "ІТ провайдер" належить 

99,7982% в статутному капіталі 

ТОВ "Фіаніт" 

ПрАТ "Поліська СК" належить 

частка 24,9864% в статутному 

капіталі ТОВ "ІТ провайдер" 

ТОВ "ОП "Варта" належить частка 

27,6567% в статутному капіталі ТОВ 

"ІТ провайдер" 

ТОВ "ОП "Бастіон" належить частка 



 2 

28,6376% в статутному капіталі ТОВ 

"ІТ провайдер" 

ТОВ "ОП "Фортеця" належить 

частка 18,7193%  в статутному 

капіталі ТОВ "ІТ провайдер" 

4 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Охоронне 

підприємство "Варта", 

(ТОВ "ОП "Варта"), 

код за ЄДРПОУ: 32480765 

0,4970 

0,4992 

ТОВ "Фіаніт", 

місцезнаходження вул. Щорса, 

буд. 53, м. Чернігів, 14017, код 

за ЄДРПОУ: 30647782 

"Поліська СК", 

місцезнаходження 

пр-т Перемоги, буд. 39,  оф. 23, 

м. Чернігів, 14017, код за 

ЄДРПОУ: 31598066 

ТОВ "Фіаніт" належить частка 

75,0453% в статутному капіталі 

ТОВ "ОП "Варта" 

ПрАТ "Поліська СК" належить 

частка 24,9057% в статутному 

капіталі ТОВ "ОП "Варта" 

5 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Охоронне 

підприємство "Бастіон", 

(ТОВ "ОП "Бастіон"), 

код за ЄДРПОУ: 32601383 

0,6181 

0,6208 

ТОВ "Фіаніт", 

місцезнаходження вул. Щорса, 

буд. 53, м. Чернігів, 14017, код 

за ЄДРПОУ: 30647782 

ТОВ "Фіаніт" належить частка 

90,0000% в статутному капіталі 

ТОВ "ОП "Бастіон" 

6 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Охоронне 

підприємство "Фортеця", 

(ТОВ "ОП "Фортеця"), 

код за ЄДРПОУ: 36045732 

0,8743 

0,8782 

ТОВ "ОП "Варта", 

місцезнаходження пр-т Миру, 

буд.33, м. Чернігів, 14000, код 

за ЄДРПОУ: 32480765 

ТОВ "ОП "Бастіон", 

місцезнаходження пр-т Миру, 

буд.33, м. Чернігів, 14000, код 

за ЄДРПОУ: 32601383 

ТОВ "ОП "Варта" належить частка 

40,0000% в статутному капіталі 

ТОВ "ОП "Фортеця" 

ТОВ "ОП "Бастіон" належить частка 

60,0000% в статутному капіталі 

ТОВ "ОП "Фортеця" 

 

 

 

Голова Правління Полікомбанку        М.П. Тарасовець 

 



Схематичне зображення структури власності Полікомбанку станом на 01.01.13

ТОВ „Фіаніт”

ТОВ „ІТ провайдер”

ТОВ „ОП „Варта”

ТОВ „ОП „Фортеця”

ТОВ „ОП „Бастион”

ПрАТ „Поліська 

страхова компанія”
ПАТ „Еліта”

ТОВ „Доля”

ПАТ „Полікомбанк”

Інші акціонери –

не власники 

істотної участі

18,7193%

80,9182%

17,8521%

34,4720%
56,8141%

44,6764%

0,8743%

0,6181%
0,4970%

1,0101%

24,9057%

75,0453% 90,0000%

40,0000%
60,0000%

ТОВ „Чернігівський 

центр нерухомості”

99,3750%

100,0000%

24,9864%

27,6567% 28,6376%

99,7982%

Голова Правління Полікомбанку М.П. Тарасовець


