
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 

БАНК" 

2. Код за ЄДРПОУ 14282829 

3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, буд.4 

4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 231-7381 +380 44 231-7345 

5. Електронна поштова адреса Elena.Shubina@fuib.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

http://pumb.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

14 березня 2015 року Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ» (Протокол 

68 вiд 14 березня 2015 р.) прийняті наступні рiшення: 

 

1) затвердити склад Правлiння ПАТ "ПУМБ", як Банку-правонаступника, пiсля 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ "ПУМБ": 

Черненка Сергiя Павловича переобрано на посаду Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" 

пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ "ПУМБ". 

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Непогашених судимостей за корисливi 

та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. Термiн, на який 

обрано - безстроково. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

З 17.09.2008р. до 14.04.2011р. ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння;  

З 15.04.2011р. до 05.02.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Перший Заступник Голови Правлiння; 

З 06.02.2012р. до 09.10.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Перший заступник Голови Правлiння – 

фiнансовий директор; 

З 10.10.2012р. до 28.11.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Виконуючий обов’язки Голови Правлiння; 

З 29.11.2012р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Голова Правлiння. 

Кожевина Iгора Олексiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння – 

фiнансового директора ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК 

РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ "ПУМБ". Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не 

володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття 

паспортних даних не надав. Термiн, на який обрано - безстроково. Попереднi посади, якi особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

З 01.03.2007р. до 31.01.2010р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - директор адмiнiстративно-

економiчного департаменту; 

З 01.02.2010р. до 13.03.2013р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - Заступник Голови Правлiння з 

фiнансових питань; 

З 14.03.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння – фiнансовий 

директор. 

Загородникова Артура Германовича переобрано на посаду Заступника Голови 

Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до ПАТ "ПУМБ". Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття 

паспортних даних не надав. Термiн, на який обрано - безстроково.Попереднi посади, якi особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

З 16.03.2009р. до 04.06.2009р. ЗАТ «Промислово-Iнвестицiйний Банк» - Перший заступник 

Голови Правлiння;  

З 16.11.2009р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Косенко Наталiю Фелiксiвну переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ 



"ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ 

"ПУМБ". Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. Термiн, 

на який обрано - безстроково. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: 

З 03.08.2009р. до 16.09.2009р. ЗАТ «Донгорбанк» - Радник Голови Правлiння; 

З 17.09.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - Голова Правлiння; 

З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - Заступник Голови Правлiння; 

З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Костюченко Тетяну Василiвну переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння 

ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ 

"ПУМБ". Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. Термiн, 

на який обрано - безстроково. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: 

З 11.09.2007р. до 13.09.2013р. ПАТ «Унiверсал Банк», - директор Департаменту по роботi з 

персоналом; 

З 16.09.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Вiшневського Томаша Юзефа переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння 

ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ 

"ПУМБ". Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.Термiн, на 

який обрано - безстроково. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

З 05.11.2007р. до 10.10.2010р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - директор Департаменту 

операцiйних технологiй; 

З 11.10.2010р. до 03.02.2012р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - головний керiвник з питань 

операцiйної дiяльностi; 

З 06.02.2012р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Школяренко Костянтина Олександровича переобрано на посаду Заступника Голови 

Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до ПАТ "ПУМБ". Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття 

паспортних даних не надав. Термiн, на який обрано - безстроково. Попереднi посади, якi особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

З 26.08.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - заступник Голови Правлiння; 

З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - Заступник Голови Правлiння; 

З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Волчкова Олексiя Анатолiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння 

ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ 

"ПУМБ". Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. Термiн, на 

який обрано - безстроково. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

З 09.07.2007р. до 21.04.2010р. ПАТ «Iндустрiально-Експортний Банк» - член Правлiння; 

З 22.04.2010р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Єременко Федота Євгенiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння 

ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ 

"ПУМБ". Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. Термiн, на 

який обрано - безстроково. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

З 21.02.2006р. до 31.08.2010р. ПАТ «ПУМБ», - начальник Управлiння кредитних ризикiв; 

З 01.09.2010р. до 31.07.2012р. ПАТ «ПУМБ», - керiвник Департаменту кредитних ризикiв; 

З 01.08.2012р. до 16.12.2013р. ПАТ «ПУМБ», - керiвник Департаменту ризик-менеджменту; 

З 17.12.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Рубая Себастiана переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" 

пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ "ПУМБ". 



Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Непогашених судимостей за корисливi 

та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. Термiн, на який 

обрано - безстроково. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

З 07.12.2009р. до 20.06.2011р. АТ «Банк Ренесанс Капiтал», - Президент; 

З 21.06.2011р. до 26.09.2014р. АТ «Банк Ренесанс Капiтал», - Голова Правлiння; 

З 29.09.2014р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Хару Едуарда Анатолiйовича переобрано на посаду Начальника Управлiння з протидiї 

легалiзацiї грошей отриманих злочинним шляхом ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення 

приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ "ПУМБ". Часткою в статутному 

капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 

має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. Термiн, на який обрано - безстроково. 

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

З 01.03.2007р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - начальник Управлiння фiнансового 

монiторингу; 

З 01.04.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - начальник Управлiння з 

протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом; 

З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї 

грошей, отриманих злочинним шляхом. 

Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ "ПУМБ" 

вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй: 

• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному 

державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств; 

• Державна реєстрацiя змiн до Статуту ПАТ "ПУМБ" у зв’язку iз приєднанням. 

 

 2) припинити повноваження всього складу Спостережної ради ПАТ "ПУМБ" з 

14.03.2015р., а саме: 

Архiпова Iллi Валерiйовича припинено повноваження  на посадi Голови Спостережної 

ради ПАТ "ПУМБ" з 14 березня 2015 року, у зв’язку iз затвердженням нового кiлькiсного складу 

Спостережної ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував 

на посадi з 29.03.2014р. Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Згоду на 

розкриття паспортних данних не надав. 

Курiлка Сергiя Євгеновича припинено повноваження  на посадi Члена Спостережної 

ради ПАТ "ПУМБ" з 14 березня 2015 року, у зв’язку iз затвердженням нового кiлькiсного складу 

Спостережної ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував 

на посадi з 29.03.2014р. Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Згоду на 

розкриття паспортних данних не надав. 

Дугадко Ганни Олександрiвни припинено повноваження на посадi Члена Спостережної 

ради ПАТ "ПУМБ" з 14 березня 2015 року, у зв’язку iз затвердженням нового кiлькiсного складу 

Спостережної ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала 

на посадi з 29.03.2014р. Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Згоду на 

розкриття паспортних данних не надала. 

Поважної Маргарити Вiкторiвни припинено повноваження на посадi Члена 

Спостережної ради ПАТ "ПУМБ" з 14 березня 2015 року, у зв’язку iз затвердженням нового 

кiлькiсного складу Спостережної ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Перебувала на посадi з 29.03.2014р. Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не 

володiє. Згоду на розкриття паспортних данних не надала. 

Катанова Георгi Богомiлова припинено повноваження на посадi Члена Спостережної 

ради ПАТ "ПУМБ" з 14 березня 2015 року, у зв’язку iз затвердженням нового кiлькiсного складу 

Спостережної ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував 

на посадi з 29.03.2014р. Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Згоду на 

розкриття паспортних данних не надав. 

 

3) обрати членiв Спостережної ради та Голову Спостережної ради ПАТ "ПУМБ" з 

15.03.2015р.: 

Архiпова Iллю Валерiйовича обрано на посаду Голови Спостережної ради ПАТ 



"ПУМБ" з 15 березня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, на який призначено: згiдно чинного законодавства України. Посади, якi обiймав 

протягом останнiх п’яти рокiв: Директор, SCM ADVISORS (UK) LIMITED (СКМ ЕДВАЙСОРС 

ЛIМIТЕД); Директор з розвитку бiзнесу, АТ «СКМ». Часткою в статутному капiталi ПАТ 

"ПУМБ" не володiє. Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

Курiлка Сергiя Євгеновича обрано на посаду Члена Спостережної ради ПАТ "ПУМБ" з 

15 березня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 

який призначено: згiдно чинного законодавства України. Посади, якi обiймав протягом останнiх 

п’яти рокiв: Заступник директора, ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ». Часткою в 

статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

Дугадко Ганну Олександрiвну обрано на посаду Члена Спостережної ради ПАТ 

"ПУМБ" з 15 березня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, на який призначено: згiдно чинного законодавства України. Посади, якi обiймала 

протягом останнiх п’яти рокiв: Менеджер з розвитку бiзнесу, АТ «СКМ». Часткою в статутному 

капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

Поважну Маргариту Вiкторiвну обрано на посаду Члена Спостережної ради ПАТ 

"ПУМБ" з 15 березня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, на який призначено: згiдно чинного законодавства України. Посади, якi обiймала 

протягом останнiх п’яти рокiв: Фiнансовий директор, АТ «СКМ»; Заступник фiнансового 

директора, АТ «СКМ». Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. Згоду на 

розкриття паспортних данних не надав. 

Катанова Георгi Богомiлова обрано на посаду Члена Спостережної ради ПАТ "ПУМБ" 

з 15 березня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 

на який призначено: згiдно чинного законодавства України. Посади, якi обiймав протягом 

останнiх п’яти рокiв: Заступник директора, SCM ADVISORS (UK) LIMITED (СКМ 

ЕДВАЙСОРС ЛIМIТЕД); Вiце-президент, ТОВ «Барклайс Капiтал; Виконавчий директор, 

старший спецiалiст, Голдман Сакс (Росiя). Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не 

володiє. Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

 

4) про затвердження складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ», як Банку-правонаступника, 

пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ «ПУМБ»:  

 Дуденко Олену Леонiдiвну переобрано в якості Голови Ревiзiйної комісії пiсля дати 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ "ПУМБ". Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено: згiдно чинного 

законодавства України. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: АТ «СКМ», 

Старший спецiалiст Вiддiлу корпоративних прав. Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" 

не володiє. Згоду на розкриття паспортних данних не надала. 

Яшту Сергiя Леонiдовича переобрано в якості  Члена Ревiзiйної комiсiї пiсля дати 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ "ПУМБ".. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено: згiдно чинного 

законодавства України. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «ЮФ 

«ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ» Юрист, адвокат. Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" 

не володiє. Згоду на розкриття паспортних данних не надав.  

Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до ПАТ "ПУМБ" 

вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:  

• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному 

державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств; 

• Державна реєстрацiя змiн до Статуту ПАТ "ПУМБ" у зв’язку iз приєднанням. 

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади        

Голова Правлiння       Черненко Сергiй Павлович 

    14.03.2015 

 


