
 
 

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 
https://about.pumb.ua/investor#block342 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

II. Текст повідомлення 

18 травня 2017 року на засiданнi Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК” (далi - ПАТ «ПУМБ», Банк) (Протокол № 274 вiд 18 травня 2017 року) прийнято рiшення про 

припинення з 19 травня 2017року повноважень Костюченко Тетяни Василiвни, як члена Правлiння ПАТ «ПУМБ» та переведення з 

посади Заступника Голови Правлiння на посаду Директора Департаменту по роботi з персоналом Банку за домовленiстю сторiн. 

Панi Костюченко Тетяна Василiвна перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» згiдно з рiшенням 

Спостережної ради вiд 16.09.2013 року (Протокол №196) з 16 вересня 2013 року. 27 жовтня 2014 року 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 встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником 

АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. Затверджено склад 

Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Костюченко Тетяну 

Василiвну переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК 

РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата 

реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року. 

Акцiями ПАТ «ПУМБ» не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини панi Костюченко Тетяна Василiвна не має. Згоду на розкриття паспортних 

даних Костюченко Тетяна Василiвна не надавала. 

Посаду Заступника Голови Правлiння виведено зi штатного розпису. 

18 травня 2017 року на засiданнi Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК” (далi - ПАТ «ПУМБ», Банк) (Протокол № 274 вiд 18 травня 2017 року) прийнято рiшення про 

призначення з 19 травня 2017 року Заступника Голови Правлiння Банку Скалозуба Леонiда Павловича членом Правлiння Банку на 

виконання вимог дiючого законодавства України, зокрема, ст. 40 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». 

Встановлено, що Скалозуб Леонiд Павлович, як Заступник Голови Правлiння Банку, вiдповiдає за напрямок по забезпеченню 

безпеки Банку. Термiн, на який обрано – безстроково. 

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

з 05.03.2013 по 18.05.2017 – Заступник Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ»; 

з 15.05.2012 по 04.03.2013 – Керiвник Департаменту безпеки ПАТ «ПУМБ»; 

з 31.03.1987 по 26.03.2010 – Служба в органах внутрiшнiх справ (посада з якої звiльнився – керiвник Департаменту державної 

служби боротьби з економiчною злочиннiстю МВС України, звiльнився зi служби в органах внутрiшнiх справ 26.03.2010р. на 

пенсiю за вислугою рокiв. У перiод з 27.03.2010 р. по 14.05.2012 р. не працював.) 

Акцiями ПАТ «ПУМБ» не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини пан Скалозуб Леонiд Павлович не має. 

Згоду на розкриття паспортних даних Скалозуб Леонiд Павлович не надавав. 

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       Черненко Сергiй Павлович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

19.05.2017 

(дата) 

 


