
 
Інформація про власників істотної участі в банку  станом на 31 березня 2015 року* 

 
Найменування банку  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВЕЛЕС» 
Місцезнаходження банку 03061, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48  
 

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 Бондарєв  Костянтин 
Анатолійович 

81,44 - Бондарєв  К.А. безпосередньо 
володіє 1,41 % статутного 

капіталу Банку та на підставі 
довіреностей представляє 

інтереси інших 11 учасників, 
які в сукупності володіють 

80,03 % статутного капіталу,  
та особисто не є власниками 

істотної участі   

 2 Інші учасники, які не є 
власниками істотної 
участі, а саме  - 14 

юридичних осіб та 12 
фізичних осіб. 

-  -  -  

 
 
 

Голова  Правління  АТ «БАНК ВЕЛЕС»       С.В.Рабчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Складено згідно  Додатку №4 до «Положення про порядок подання відомостей про структуру власності», затвердженого 
Постановою Правління Національного банку України №306 від 08.09.2011 та зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 
18.10.2011 за №1204/19942 



Схематичне зображення структури власності АТ «БАНК ВЕЛЕС» 
Схематичне зображення всієї групи осіб, через яких прямо та/або опосередковано здійснюється володіння/контроль 

участю в АТ «БАНК ВЕЛЕС», із зазначенням зв'язків між ними 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статутний капітал банку 105 млн. гривень та поділений на 10 500 000 штук простих іменних акцій 
 
 

Примітки:  
  - опосередкована участь – надання довіреності  
 
  - пряма участь  
Питома вага надається з округленням до сотого знаку 
Складено згідно «Положення про порядок подання відомостей про структуру власності», затвердженого Постановою Правління 
Національного банку України №306 від 08.09.2011 та зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 18.10.2011 за №1204/19942. 
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АТ «БАНК ВЕЛЕС», код ЄДРПОУ 21593719, 
МФО 322799 

Бондарєв  Костянтин 
Анатолійович – 81,44, в т. ч. 
пряма участь - 1,41%, 
опосередкована участь як 
представника акціонерів за 
довіреностями - 80,03 % 

15 інших юридичних та  фізичних осіб - резидентів 
України , які не володіють часткою у 10 і більше відсотків 
статутного (складеного) капіталу або права голосу 
придбаних акцій (часток) та не мають незалежної від 
формального володіння можливості значного впливу на 
керівництво чи діяльність Банку в сукупності є 
власниками акцій Банку у кількості, що складає 18,56% 
статутного капіталу 
 

Мазій Олег Олексійович -  
9,93 % 

Москаленко Олександр 
Миколайович -  4,08% 

ТОВ "ФК "КАРЕ" -  9,66% 

Гончарова Ірина 
Михайлівна - 9,71 % 

ТОВ "КВІК-ПРИНТ" -  9,71 % 

ТОВ "Фліланго" -  9,60 % 

Духін Олексій Євгенович 
- 6,61 % 

Павлов Андрій 
Адавійович -  4,09 % 

Кандиба Олександр 
Володимирович -  5,50 % 

Сінгаєвський Олександр 
Миколайович  -  5,64 % 

Шейніч Тетяна Василівна 
-  80,03 % 
Дружина Шейніч Тетяна 
Василівна -  5,50 % 


