
 

                 Додаток 2 
 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2018 року  

Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «Центр»,  

місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, б. 8-А 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Тип 

особи 

Чи є особа 

власником 

істотної 

участі в 

банку 

Інформація про особу 

Участь особи в банку,% 

Опис взаємозв’язку особи з 

банком 
пряма  

опосеред-

кована  
сукупна  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1   Хамед Аліхані 

[Hamed Alikhani]  

  ФО ТАК Громадянство: Франція 

Місце проживання: Об’єднані 

Арабські Емірати, Дубаї 

    100 0    100 Акціонер банку. 

 

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці): 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 
Розрахунок 

1 2 3 

1 - - 

 

 

          Голова Правління                                   __________________________                                    Климович І.Л. 
(посада уповноваженої банком особи) (підпис) (прізвище та ініціали) 

 

                           09.02.2018 р. 

 

Халабузарь В. В. 

 

(044) 393-74-00 

                               (дата) (прізвище та ініціали виконавця) (телефон виконавця) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2018 року 

Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «Центр»,  

місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, б. 8-А 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Тип 

особи 

Тип 

істотної 

участі 

Інформація про особу Опис взаємозв’язку особи з банком 

1 2 3 4 5 6 

1 Хамед Аліхані 

[Hamed Alikhani]  

 

ФО ПРЯМА Громадянство: Франція 

місце проживання: Об’єднані Арабські Емірати, Дубаї  

 

Акціонер банку якому належить 100% 

акцій банку. Набуття істотної участі в 

банку було погоджено відповідно до 

Рішення Комітету з питань нагляду та 

регулювання діяльності банків, 

нагляду (оверсайту) платіжних систем 

Національного банку України №70 від 

16.02.2016 р. 

 

 

 

            Голова Правління                                   __________________________                                 Климович І.Л. 
(посада уповноваженої банком особи) (підпис) (прізвище та ініціали) 

   

09.02.2018 р.     Халабузарь В. В. (044) 393-74-00 

(дата) (прізвище та ініціали виконавця) (телефон виконавця) 

 



 

Додаток 4 
 

Схематичне зображення структури власності ПАТ КБ «Центр»  

станом на 01 січня 2018 року 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                  

 Голова Правління                     __________________________               Климович І.Л. 
(посада уповноваженої  

     банком особи) 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

   

09.02.2018 р.   

(дата)   

 

ПАТ «КБ «Центр» 

Хамед Аліхані [Hamed Alihani] 

 Громадянство: Франція 

100%  


