
 

Інформація про власників істотної участі в банку станом на 05.03.14 

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

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

Учасники банку N 
з/п 

найменування 
юридичної 

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

відсоток у 
статутному 

капіталі 

Особи, які 
опосередковано 

володіють 
істотною участю 

Взаємозв'язки між 
учасниками банку та 

особами, що 
опосередковано 

володіють істотною 
участю 

1 2 3 4 5 

 1. Центральна спілка 
споживчих 

товариств України 
(УКООПСПІЛКА)  

9,9951      

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, 

ЄДРПОУ 
00012635  

Центральній спілці 
споживчих товариств 

України (Укоопспілка) 
належить 100,0% від 
загальної кількості 

голосуючих акцій ПУ 
«Хутросировинна база» 

5 ПУ «Готель 0,1297 Центральна спілка Центральній спілці 

 



«Кооператор» споживчих 
товариств України 
(УКООПСПІЛКА), 
місцезнаходження 

м. Київ, вул.. 
Хрещатик, 7/11, 

ЄДРПОУ 
00012635  

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» 

 

Голова правління банку  

 

 

 

В.М. Кравець  
 

     

 



СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ БАНКУ станом на 05.03.2014 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» 

 

9,9951% 

 

0,0963% 

 

0,2219% 

 

0,0636% 

 

0,1297% 

 

0,1293% 

 

0,0063% 

 

0,0021% 

Центральна 

спілка 

споживчих 

товариств 

України  

СП «Київський 

експеримента

льний 

виробничо-

рекламний 

комбінат 

ПСК 

«Укооппро

м-торг у м. 

Броварах» 

Страхова 

компанія 

«Укоопга-

рант» 

ПУ 

«Укоопзовні

шторг 

ПУ «Хутро 

сировинна 

база» 

УКВО 

«Укоопром-

торг» 

ПУ «Готель 

«Кооператор» 

3,76

% 

30.36

% 

69,64

% 

96.24

% 

100,0% 30,36

% 

69.64

% 

100,0% 100,0% 75,76

% 

Центра

льна 

спілка 

спожив

чих 

товарис

тв 

України 

Обласні 

спілки 

споживчи

х 

товариств 

(не 

власники 

істотної 

участі) 

Центра

льна 

спілка 

спожив

чих 

товарис

тв 

України 

Центра

льна 

спілка 
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товарис

тв 

України 
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льна 
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чих 

товарис
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льна 

спілка 
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тв 
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Обласні 
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Обласні 
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спожив

чих 
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власник
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істотної 

Центра

льна 

спілка 

спожив

чих 

товарис

тв 

України 

Обласні 

спілки 

споживчих 

товариств 

(не власники 

істотної 

участі ) 

 

24,24

% 

Інші 

акціонери, 

згідно 

реєстру 

власників 

(яки не є 

власниками 

істотної 

участі)  

 

89,3557% 

Жоден з 

учасників 

спілки   не 

володіє 10 та 

більше 

відсотками СК 


