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     ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалi – ПАТ «ПУМБ» або Банк) 

повiдомляє, що згiдно Рiшення Спостережної ради вiд 16.01.2017 року (Протокол № 265) припинено повноваження Начальника Управлiння 

протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом, Члена Правлiння Хари Едуарда Анатолiйовича як члена Правлiння Банку та 

вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу в Банку (надалi – вiдповiдальний працiвник Банку) шляхом його виведення зi 

складу Правлiння 16.01.2017р. 

Згiдно рiшення Спостережної ради № 141 вiд 24.03.2011 року Хару Едуарда Анатолiйовича було призначено на посаду начальника 

Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, одержаних злочинним шляхом, за сумiсництвом, у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 

01.04.2011р. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення його введено до складу Правлiння ПАТ “ПУМБ” та призначено вiдповiдальним 

працiвником Банку з 01.04.2011р. Вiдповiдно до рiшення Спiльних позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку та ПАТ 

«ДОНГОРБАНК» вiд 21 жовтня 2011 року (протокол № 60 вiд 21.10.2011 р.) було затверджено склад Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-

правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». 

Призначено Хару Едуарда Анатолiйовича членом Правлiння Банку. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення приступив до виконання своїх 

повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ» – 18 листопада 2011 року. 27 жовтня 2014 р. позачерговими 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про 

акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до 

Банку та затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. 

Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення Хару Едуарда Анатолiйовича переобрано на посаду Начальника Управлiння з протидiї легалiзацiї 

грошей отриманих злочинним шляхом, Члена Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання була дата реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ» у зв’язку з приєднанням – 19 липня 

2016 року. 

Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття 

паспортних даних не надано. 

     16 сiчня 2017 року на засiданнi Спостережної Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалi – ПАТ «ПУМБ» або Банк) (Протокол № 265 вiд 16 сiчня 2017 р.) прийнято рiшення обрати Директора 

Департаменту фiнансового монiторингу Горбенко Ганну Валерiївну членом Правлiння Банку з 16.01.2017 року. Вiдповiдно до 

вищезазначеного рiшення Директора Департаменту фiнансового монiторингу, члена Правлiння Банку Горбенко Ганну Валерiївну 

призначено працiвником Банку, вiдповiдальним за проведення фiнансового монiторингу в Банку (надалi – вiдповiдальний працiвник Банку) 

з дати погодження її кандидатури Нацiональним банком України. Тимчасово, до погодження Нацiональним банком України кандидатури 

вiдповiдального працiвника Банку, на Директора Департаменту фiнансового монiторингу, члена Правлiння Горбенко Г.В. покладаються 

обов’язки вiдповiдального працiвника Банку. 

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 

призначено (обрано): термiн не зазначено. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

Начальник управлiння валютного контролю, АТ «ОТП Банк»; Начальник управлiння валютного контролю, ПАТ «ПУМБ»; Керiвник 

проектiв та програм Департаменту фiнансового монiторингу Нацiонального банку України. Згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

 

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)   17.01.2017 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

II. Текст повідомлення 


