
 

Телефони Центру обслуговування клієнтів ПУМБ: 

0 800 500 490 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні);  

490 (дзвінки з мобільних телефонів абонентів MTC, Київстар, life:) за тарифами операторів). 
www.pumb.ua 

 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

2. Код за ЄДРПОУ 14282829 

3. Місцезнаходження 83001, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 2а 

4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 231 73 81 +380 44 507 14 75 

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 

На пiдставi Наказу Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» (Наказ № 500 ОС вiд 16 грудня 2014 року) 

припинено повноваження Головного бухгалтера Мошкалової Олени Михайлiвни з 17 грудня 2014 року, у 

зв’язку iз переведенням на посаду Заступника фiнансового директора Департаменту фiнансового облiку, 

податкiв та звiтностi, з її згоди. 

Перебувала на посадi з 17 лютого 1992 року. 

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

На пiдставi Наказу Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» (Наказ № 502 ЗПОС вiд 16 грудня 2014 року) 

покладено з 17 грудня 2014 року виконання обов'язкiв Головного бухгалтера на заступника Головного 

бухгалтера Полещук Олену Олегiвну. Строк, на який покладено виконання обов'язкiв Головного 

бухгалтера ПАТ «ПУМБ»: до дати вступу Полещук Олени Олегiвни на посаду Головного бухгалтера ПАТ 

"ПУМБ" пiсля надання письмової згоди на це Нацiональним банком України. 

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

Заступник головного бухгалтера Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку ПАТ "Банк Ренесанс 

Капiтал" 

Головний бухгалтер, директор Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку ПАТ "Банк Ренесанс 

Капiтал" 

Заступник фiнансового директора Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi ПАТ "ПУМБ".  

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Черненко Сергiй Павлович  

Голова Правлiння    (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

 

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 

II. Текст повідомлення 

III. Підпис 


