
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 

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

нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості  

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»  

2. Код за ЄДРПОУ: 23697280  

3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Єреванська, 1, індекс 03087  

4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 594-11-04  

5. Електронна поштова адреса: ndudnyk@ukrgasbank.com  

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrgasbank.com 

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

ІІ. Текст повідомлення 

Дата 

вчинення дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи або 

ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

16.12.2016 
припинено 

повноваження 

Член Правлiння  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Москаленко Сергiй 

Iванович 
-  0.000057 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 16.12.2016 (протокол №22) припинено повноваження члена 

Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Москаленка Сергiя Iвановича у зв’язку iз поданою ним заявою про припинення повноважень як члена 

Правлiння. 

На посадi члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Москаленко С.I. перебував 2 роки 1 мiсяць. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

Посадова особа володiє 0,000057% вiд статутного капiталу АБ «УКРГАЗБАНК». 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

16.12.2016 обрано 
Член Правлiння  

АБ «УКРГАЗБАНК»  

Березовик Вадим 

Михайлович 
-  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 16.12.2016 (протокол №22) Березовика Вадима Михайловича 

обрано з 21.12.2016 до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено його на посаду заступника Голови Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) рокiв з дати обрання членом Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.  

Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 16.12.2016 (протокол №22). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Протягом останнiх п'яти рокiв Березовик В.М. обiймав такi посади: 

‒ 04.2011 – 05.2011 – в.о. Голови Правлiння ПАТ «БАНК ФОРУМ»; 

‒ 05.2011 – 10.2012 – Голова Правлiння ПАТ «БАНК ФОРУМ»; 

‒ 11.2012 – 02.2013 – директор з розвитку бiзнесу ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ»; 

‒ 06.2013 – 07.2014 – радник Голови Правлiння ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»; 

‒ 02.2015 – 05.2015 – в.о. Голови Правлiння АТ «КIБ»; 

‒ 05.2015 – 05.2016 – Голова Правлiння АТ «КIБ»; 

‒ 05.2016 – 07.2016 – в.о. Голови Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК»; 

‒ 07.2016 – по т.ч. – Голова Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК». 

ІІІ. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством. 

Заступник Голови Правління ______________ 

(підпис) 

М. П.  

Храмов Юрій Анатолійович 

19.12.2016 

 


