
Додаток 2 

до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку  (пункт 11 розділу ІІ) 

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016року  

публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк», 03115, Україна, м. Київ, вул. Вітрука, 12 
(повне найменування та місцезнаходження банку) 

 

№ 

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 Держава в особі 

Кабінету 

Міністрів 

України 

Д Так 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 

12/2, код ЄДРПОУ відсутній, 

діяльність здійснюється 

відповідно до Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» 

100 0 100 Акціонер банку, 

якому належить 100 

відсотків акцій 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 

 ---- ------ 

 

Заступник голови правління______________________________________________________                         Братчиков В.В. 
(посада уповноваженої банком особи) (підпис) (прізвище та ініціали) 

   

15 лютого 2016 року Голубєва О.В. (044) 32-32-900 

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

 



Додаток 3 

до Положення про порядок подання відомостей про 

структуру власності банку (пункт 11 розділу ІІ) 

 

 

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2016 року 

публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк», 03115, Україна, м. Київ, вул. Генерала Вітрука, 12 
(повне найменування та місцезнаходження банку) 

 

№ 

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 Держава в особі 

Кабінету Міністрів 

України 

Д Так 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, код 

ЄДРПОУ відсутній, діяльність здійснюється 

відповідно до Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» 

Акціонер банку, якому належить 100 

відсотків акцій банку 

 

 

Заступник голова правління______________________________________________________                         Братчиков В.В. 
(посада уповноваженої банком особи) (підпис) (прізвище та ініціали) 

   

15 лютого 2016 року Голубєва О.В. (044) 32-32-900 
(дата) (прізвище та ініціали виконавця) (телефон виконавця) 

 
 
 



Додаток 4 

до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку (пункт 11 розділу 

ІІ) 

 

Схематичне зображення структури власності ПАТ “Держзембанк” станом на 01 січня 2016 

року 

 

 

 

 

 

Держава в особі Кабінету 

Міністрів України 

ПАТ «Держзембанк" 
100 % 


