
 
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 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалі – ПАТ «ПУМБ» або 

Банк) повідомляє, що Позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 17 листопада 2016 року (протокол 

№ 76 від 17.11.2016 р.), було прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку у 

зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Банку. Відповідно до вищезазначеного рішення припинено 

повноваження: 

- Дуденко Олени Леонідівни – Голови Ревізійної комісії Банку. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Відповідно до рішення Спільних Загальних зборів 

акціонерів Банку та ПАТ «ДОНГОРБАНК» від 21 жовтня 2011 року (протокол №60 від 21.10.2011 р.) було 

затверджено склад Ревізійної комісії ПАТ «ПУМБ» – Банку-правонаступника ПАТ «ДОНГОРБАНК», відповідно до 

якого Дуденко О.Л. було призначено Головою Ревізійної комісії. Відповідно до вищезазначеного рішення приступила 

до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрації змін до Статуту ПАТ «ПУМБ» – 18 листопада 2011 року. 

Відповідно до рішення Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПУМБ» від 14 березня 2015 року (протокол 

№ 68 від 14.03.2015 р.) було затверджено склад Ревізійної комісії ПАТ «ПУМБ» як Банку-правонаступника після 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» до ПАТ «ПУМБ», відповідно до якого Дуденко О.Л. було 

переобрано Головою Ревізійної комісії. Датою завершення приєднання була дата реєстрації змін до Статуту ПАТ 

«ПУМБ» у зв’язку з приєднанням – 19 липня 2016 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Нову особу 

не призначено (не обрано) Головою Ревізійної комісії у зв’язку з ліквідацією Ревізійної комісії Банку; 

- Яшти Сергія Леонідовича – члена Ревізійної комісії Банку. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Відповідно до рішення Спільних Загальних зборів 

акціонерів Банку та ПАТ «ДОНГОРБАНК» від 21 жовтня 2011 року (протокол №60 від 21.10.2011 р.) було 

затверджено склад Ревізійної комісії ПАТ «ПУМБ» – Банку-правонаступника ПАТ «ДОНГОРБАНК», відповідно до 

якого Яшту С.Л. було призначено членом Ревізійної комісії. Відповідно до вищезазначеного рішення приступив до 

виконання своїх повноважень з дати державної реєстрації змін до Статуту ПАТ «ПУМБ» – 18 листопада 2011 року. 

Відповідно до рішення Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПУМБ» від 14 березня 2015 року (протокол 

№ 68 від 14.03.2015 р.) було затверджено склад Ревізійної комісії ПАТ «ПУМБ» як Банку-правонаступника після 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» до ПАТ «ПУМБ», відповідно до якого Яшту С.Л. було 

переобрано членом Ревізійної комісії. Датою завершення приєднання була дата реєстрації змін до Статуту ПАТ 

«ПУМБ» у зв’язку з приєднанням – 19 липня 2016 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Нову особу 

не призначено (не обрано) членом Ревізійної комісії у зв’язку з ліквідацією Ревізійної комісії Банку. 

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 

 
  (підпис)   18.11.2016 

 

 

 


