
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 

25.04.2017 
припинено 

повноваження 

Голова Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Шевальов Артем 

Валентинович 
-  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) припинено повноваження 

Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова Артема Валентиновича. 

На посадi Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальов А.В. перебував 1 рiк 11 мiсяцiв.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

25.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 
Маркарова Оксана Сергiївна -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) припинено повноваження члена 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Маркарової Оксани Сергiївни.  

На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Маркарова О.С. перебувала 1 рiк 11 мiсяцiв.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

25.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 
Матузка Ярослав Васильович -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) припинено повноваження члена 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Матузки Ярослава Васильовича.  

На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Матузка Я.В. перебував 1 рiк 11 мiсяцiв.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

25.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Свистун Андрiй 

Олександрович 
-  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) припинено повноваження члена 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Свистуна Андрiя Олександровича.  

На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Свистун А.О. перебував 1 рiк 11 мiсяцiв.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

25.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 
Ящук Валентина Вiталiївна -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) припинено повноваження члена 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Ящук Валентини Вiталiївни. 

На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Ящук В.В. перебувала 1 рiк 11 мiсяцiв.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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



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 

25.04.2017 
припинено 

повноваження 

Незалежний член 

Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Багiров Теймур Мамедович -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) припинено повноваження 

незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багiрова Теймура Мамедовича.  

На посадi незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багiров Т.М. перебував 1 рiк 11 мiсяцiв.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

25.04.2017 
припинено 

повноваження 

Незалежний член 

Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Шренiк Давда (Shrenik Davda) -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) припинено повноваження 

незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шренiка Давди (Shrenik Davda).  

На посадi незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шренiк Давда (Shrenik Davda) перебував 1 рiк11 мiсяцiв.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

25.04.2017 
припинено 

повноваження 

Голова Ревiзiйної комiсiї  

АБ «УКРГАЗБАНК»  

Гурманчук Андрiй 

Анатолiйович 
-  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) припинено повноваження 

Голови Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрiя Анатолiйовича. 

На посадi Голови Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчук А.А. перебував 11 мiсяцiв.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

25.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член Ревiзiйної комiсiї  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Гонтаржевська Ярослава 

Миколаївна 
-  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) припинено повноваження члена 

Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Гонтаржевської Ярослави Миколаївни.  

На посадi члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Гонтаржевська Я.М. перебувала 11 мiсяцiв.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

25.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член Ревiзiйної комiсiї  

АБ «УКРГАЗБАНК» 
Дорош Роман Андрiйович -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) припинено повноваження члена 

Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Дороша Романа Андрiйовича.  

На посадi члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Дорош Р.А. перебував 11 мiсяцiв.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

25.04.2017 обрано 

Голова Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК», 

незалежний член 

Наглядової ради АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Шевальов Артем 

Валентинович 
-  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) Шевальова Артема 

Валентиновича обрано незалежним членом Наглядової ради та Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 



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 

Cтрок дiї повноважень Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова А.В. – до 

обрання на загальних зборах акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» складу наглядової ради за результатами проведеного конкурсу вiдповiдно 

до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.03.2017 № 142 «Деякi питання управлiння державними унiтарними пiдприємствами та 

господарськими товариствами, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi», але не бiльше нiж до 

наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК». 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

Протягом останнiх п'яти рокiв Шевальов А.В. обiймав такi посади: 

- 09.2011 - 07.2013 - Радник голови Правлiння групи радникiв Голови Правлiння ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк 

України»; 

- 06.2011 - 03.2015 - Директор-альтернат вiд Швейцарiї, України, Сербiї, Чорногорiї, Лiхтенштейну, Молдови, Туркменiстану, член 

Ради директорiв Європейського банку реконструкцiї та розвитку; 

- 03.2015 - 05.2016 - Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї; 

- 05.2015 - до цього часу - Директор-альтернат вiд Швейцарiї, України, Сербiї, Узбекистану, Молдови, Лiхтенштейну, Чорногорiї, 

Туркменiстану, член Ради директорiв Європейського банку реконструкцiї та розвитку. 

25.04.2017 обрано 
Член Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 
Маркарова Оксана Сергiївна -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) Маркарову Оксану Сергiївну 

обрано до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

Cтрок дiї повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Маркарової О.С. – до обрання на загальних зборах акцiонерiв АБ 

«УКРГАЗБАНК» складу наглядової ради за результатами проведеного конкурсу вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд 10.03.2017 № 142 «Деякi питання управлiння державними унiтарними пiдприємствами та господарськими товариствами, у 

статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi», але не бiльше нiж до наступних рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК». 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

Протягом останнiх п'яти рокiв Маркарова О.С. обiймала такi посади: 

- 11.2003 - 03.2015 – Голова правлiння (Президент) ЗАТ IК «IТТ-Iнвест» (з 2010 р. ПАТ IК «IТТ-Iнвест»); 

- 03.2015 - 04.2016 – Заступник Мiнiстра фiнансiв України - керiвник апарату; 

- 04.2016 - до цього часу – Перший заступник Мiнiстра фiнансiв. 

25.04.2017 обрано 

Незалежний член 

Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Пашко Юлiя Iгорiвна -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) Пашко Юлiю Iгорiвну обрано 

незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

Cтрок дiї повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Пашко Ю.I. – до обрання на загальних зборах 

акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» складу наглядової ради за результатами проведеного конкурсу вiдповiдно до постанови Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 10.03.2017 № 142 «Деякi питання управлiння державними унiтарними пiдприємствами та господарськими 

товариствами, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi», але не бiльше нiж до наступних рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК». 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

Протягом останнiх п'яти рокiв Пашко Ю.I. обiймала такi посади: 

- 03.2011 - 08.2014 – начальник управлiння методологiї та контролю ризикiв Департаменту управлiння ризиками ПАТ «Банк Форум»; 

- 09.2014 - 12.2015 – директор Департаменту методологiї та контролю ризикiв АТ «Пiреус Банк МКБ»; 

- 03.2016 - до цього часу – менеджер проектiв благодiйної органiзацiї «Благодiйний фонд «Центр вiльної економiки iменi Кахи 

Бендукiдзе». 

25.04.2017 обрано 
Член Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 
Буца Юрiй Богданович -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) Буцу Юрiя Богдановича обрано 

до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

Cтрок дiї повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Буци Ю.Б. – до обрання на загальних зборах акцiонерiв АБ 

«УКРГАЗБАНК» складу наглядової ради за результатами проведеного конкурсу вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд 10.03.2017 № 142 «Деякi питання управлiння державними унiтарними пiдприємствами та господарськими товариствами, у 
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статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi», але не бiльше нiж до наступних рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК». 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

Протягом останнiх п'яти рокiв Буца Ю.Б. обiймав такi посади: 

- 10.2010 - 02.2015 - координатор з економiчних реформ Координацiйного центру економiчних реформ при Президентовi України;  

- 02.2015 - 05.2016 - Член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

- 05.2016 - до цього часу - Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї. 

25.04.2017 обрано 
Член Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 
Ящук Валентина Вiталiївна -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) Ящук Валентину Вiталiївну 

обрано до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

Cтрок дiї повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Ящук В.В. – до обрання на загальних зборах акцiонерiв АБ 

«УКРГАЗБАНК» складу наглядової ради за результатами проведеного конкурсу вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд 10.03.2017 № 142 «Деякi питання управлiння державними унiтарними пiдприємствами та господарськими товариствами, у 

статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi», але не бiльше нiж до наступних рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК». 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

Протягом останнiх п'яти рокiв Ящук Валентина Вiталiївна обiймала такi посади: 

- 01.2011 - 07.2015 – перший заступник директора Департаменту фахової експертизи, начальник Управлiння економiки та фiнансiв 

Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України. 

- 07.2015 - 11.2016 – директор Департаменту з питань фiнансової полiтики Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України; 

- 11.2016 - до цього часу – директор Департаменту з питань фiнансового та економiчного розвитку Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв 

України. 

25.04.2017 обрано 

Незалежний член 

Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Багiров Теймур Мамедович -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) Багiрова Теймура Мамедовича 

обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

Cтрок дiї повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багiрова Т.М. – до обрання на загальних зборах 

акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» складу наглядової ради за результатами проведеного конкурсу вiдповiдно до постанови Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 10.03.2017 № 142 «Деякi питання управлiння державними унiтарними пiдприємствами та господарськими 

товариствами, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi», але не бiльше нiж до наступних рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК». 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

Протягом останнiх п'яти рокiв Багiров Т.М. обiймав такi посади: 

- 2011 - 2013 – компанiя Iskander Energy Corp, член ради директорiв, головний радник; 

- 2013 - 2014 – Iнвестицiйна компанiя А1, Альфа-Груп, керуючий директор. 

25.04.2017 обрано 

Незалежний член 

Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Шренiк Давда (Shrenik Davda) -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) Шренiка Давду (Shrenik Davda) 

обрано до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» на посаду незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».  

Cтрок дiї повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шренiка Давди (Shrenik Davda) – до обрання на 

загальних зборах акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» складу наглядової ради за результатами проведеного конкурсу вiдповiдно до 

постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.03.2017 № 142 «Деякi питання управлiння державними унiтарними пiдприємствами та 

господарськими товариствами, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi», але не бiльше нiж до 

наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК». 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

Протягом останнiх п'яти рокiв Шренiк Давда (Shrenik Davda) обiймав такi посади: 
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- 2011 - 2013 – Gryphon Emerging Markets Limited – CEO, виконавчий директор; 

- 2014 – член Наглядової ради Inspired Mobile Ltd; 

- 2013 - до цього часу – партнер NECP LLP. 

25.04.2017 обрано 
Голова Ревiзiйної комiсiї  

АБ «УКРГАЗБАНК»  

Гурманчук Андрiй 

Анатолiйович 
-  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) Головою Ревiзiйної комiсiї АБ 

«УКРГАЗБАНК» обрано Гурманчука Андрiя Анатолiйовича. 

Голову Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука А.А. обрано строком на 3 (три) роки (по 24.04.2020 включно). 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

Протягом останнiх п'яти рокiв Гурманчук А.А. обiймав такi посади: 

- 03.2011 - 04.2016 – головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової 

полiтики Мiнiстерства фiнансiв України; 

- 05.2016 - до цього часу – головний спецiалiст вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової 

полiтики Мiнiстерства фiнансiв України. 

25.04.2017 обрано 
Член Ревiзiйної комiсiї  

АБ «УКРГАЗБАНК» 
Малахова Тетяна Валерiївна -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) до складу Ревiзiйної комiсiї АБ 

«УКРГАЗБАНК» обрано Малахову Тетяну Валерiївну. 

Члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Малахову Т.В. обрано строком на 3 (три) роки (по 24.04.2020 включно).  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

Протягом останнiх п'яти рокiв Малахова Т.В. обiймала такi посади: 

- 05.2011 - 04.2016 – головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової 

полiтики Мiнiстерства фiнансiв України; 

 - 05.2016 - до цього часу – головний спецiалiст вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової 

полiтики Мiнiстерства фiнансiв України. 

25.04.2017 обрано 
Член Ревiзiйної комiсiї  

АБ «УКРГАЗБАНК» 
Дорош Роман Андрiйович -  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.04.2017 (протокол №1) до складу Ревiзiйної комiсiї АБ 

«УКРГАЗБАНК» обрано Дороша Романа Андрiйовича. 

Члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Дороша Р.А. обрано строком на 3 (три) роки (по 24.04.2020 включно).  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

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

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

Протягом останнiх п'яти рокiв Дорош Р.А. обiймав такi посади: 

- 06.2012 - 04.2016 – головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї України; 

 - 04.2016 - до цього часу – заступник начальника вiддiлу iнспектування у галузi промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових 

послуг Департаменту контролю у галузi енергетики, транспорту та фiнансових послуг Державної аудиторської служби України. 

ІІІ. Підпис 

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

відповідальність згідно з законодавством. 

 

Перший заступник Голови Правлiння ______________ 

(підпис) 

М. П.  

Кравець Андрiй Миколайович 

27.04.2017 

 


