
 
 
 

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

Публічне акціонерне товариство «Фортуна-банк» м .Київ, вул. Боричів Тік, 35-В 
(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 
Тищенко 
Мотрона 
Іванівна   

ФО Так Громадянство – Україна, місце 
проживання -  Україна,                  

с. Топільня 

99,6370 - 99,6370 Акціонер банку 

2 
Масленнікова  
Антоніна 
Борисівна    

ФО Ні Громадянство – Україна, місце 
проживання -  Україна,                  

м. Київ  

0,3630 - 0,3630 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 

 - - 

 
Голова Правління                                                           ____________________________                                      А.Б.Масленнікова  
(посада уповноваженої банком особи) (підпис) (прізвище та ініціали) 

   
29 січня 2016 року Лазаренко О.П. 255-19-18 

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



 
 

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2016 року  
Публічне акціонерне товариство «Фортуна-банк» м .Київ, вул.. Боричів Тік, 35-В 

(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 
Тищенко 

Мотрона Іванівна   
ФО П Громадянство – Україна, місце проживання -  Україна,  

с. Топільня 
Акціонер банку, частка 

в статутному капіталі 
банку 99,6370%, рішення 
Національного банку 
України про надання згоди 
на набуття істотної участі в 
банку №08022 від 
24.01.2008 

 
 
Голова Правління                                                           ____________________________                                      А.Б.Масленнікова  
(посада уповноваженої банком особи) (підпис) (прізвище та ініціали) 

   
29 січня 2016 року Лазаренко О.П. 255-19-18 

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



 
Схематичне зображення структури власності АТ “Фортуна-банк” станом на 01 січня 2016 року  

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         
Голова Правління АТ «Фортуна-банк»                                         А.Б. Масленнікова 

АТ «Фортуна-банк» 

Фізична особа – Тищенко 
Мотрона Іванівна, Україна 

99,6370% 0,3630% 

Фізична особа – Масленнікова  
Антоніна Борисівна, Україна 
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