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Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________  

 

БЮЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ  

НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "УКРГАЗБАНК" 
 

 

Дата проведення загальних зборів: 

 

23.04.2021 

Дата заповнення бюлетеня акціонером 

(представником акціонера): 

 

 

Реквізити акціонера: 

П.І.Б./найменування акціонера  

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та 

РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  

 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за 

наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або банківського 

реєстру країни, де офіційно зареєстрований 

іноземний суб’єкт господарської діяльності) – 

для юридичної особи 

 

 

Реквізити представника акціонера (за 

наявності):   

П.І.Б. /найменування представника акціонера 
 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та 

РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи 

 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за 

наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або банківського 

реєстру країни, де офіційно зареєстрований 

іноземний суб’єкт господарської діяльності) – 

для юридичної особи 

 

 

Кількість голосів, що належать акціонеру: 

 

 

 

 

_________________________________________ 

(________________________________________) 

                                (прописом) 
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Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________  

 

Загальна кількість членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО        

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», що обираються шляхом 

кумулятивного голосування, – 3. 

 

 

Питання порядку денного: 

9. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

 

Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК»  

Кількість голосів– 

зазначається 

навпроти кожного 

кандидата 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності): 

ГУРМАНЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
- представник акціонера – Держава Україна в особі Міністерства фінансів 

України, що володіє 13 136 979 000 (тринадцятьма мільярдами сто 

тридцять шістьма мільйонами дев’ятсот сімдесят дев’ятьма тисячами) 

простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК» 

2. Рік народження: 1983. 

3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: 

Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, що володіє         

13 136 979 000 (тринадцятьма мільярдами сто тридцять шістьма 

мільйонами дев’ятсот сімдесят дев’ятьма тисячами) простих іменних 

акцій АБ «УКРГАЗБАНК». 

4. Акціями АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. 

5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація): 

Вища:  

Національний університет державної податкової служби України, 2007, 

спеціальність фінанси, кваліфікація магістра з фінансів. 

6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає 

кандидат у юридичних особах: 

Головний спеціаліст відділу з питань участі держави у капіталізації банків 

Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України. 

7. Загальний стаж роботи: 15 років. 

8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, 

місце роботи, займана посада):  

03.2011-04.2016 – головний економіст-фінансист відділу з питань участі 

держави у капіталізації банків Департаменту фінансової політики 

Міністерства фінансів України; 

05.2016 по теперішній час – головний спеціаліст відділу з питань участі 

держави у капіталізації банків Департаменту фінансової політики 

Міністерства фінансів України. 

9. Судимості відсутні. 

10. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною 

діяльністю відсутні. 
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Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________  

 

11. Кандидат не є афілійованою особою АБ «УКРГАЗБАНК». 

12. Жоден з акціонерів та посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» не є 

афілійованими особами кандидата. 

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної 

комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» з усією вищенаведеною 

інформацією. 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності): 

ГАРБАРЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА 
- представник акціонера – Держава Україна в особі Міністерства фінансів 

України, що володіє 13 136 979 000 (тринадцятьма мільярдами сто 

тридцять шістьма мільйонами дев’ятсот сімдесят дев’ятьма тисячами) 

простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК» 

2. Рік народження: 1968. 

3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: 

Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, що володіє         

13 136 979 000 (тринадцятьма мільярдами сто тридцять шістьма 

мільйонами дев’ятсот сімдесят дев’ятьма тисячами) простих іменних 

акцій АБ «УКРГАЗБАНК». 

4. Акціями АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. 

5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація): 

Вища:  

Київський державний університет ім. Т. Шевченка, філологічний 

факультет, 1991.  

Національний економічний університет ім. В. Гетьмана 2003, 

спеціальність облік та аудит.  

6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає 

кандидат у юридичних особах: 

Головний спеціаліст відділу з питань участі держави у капіталізації  

банків Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів   

України. 

7. Загальний стаж роботи: 36 років. 

8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, 

місце роботи, займана посада):  

04.2015-05.2017 – головний економіст Департаменту банківського нагляду 

Національного банку України;  

05.2017 по теперішній час – головний спеціаліст відділу з питань участі 

держави у капіталізації банків Департаменту фінансової політики 

Міністерства фінансів України. 

9. Судимості відсутні. 

10. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною 

діяльністю відсутні. 

11. Кандидат не є афілійованою особою АБ «УКРГАЗБАНК». 

12. Жоден з акціонерів та посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» не є 

афілійованими особами кандидата. 
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Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________  

 

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної 

комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» з усією вищенаведеною 

інформацією. 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності): 

ЛИХОТА ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА 
- представник Державної аудиторської служби України 

2. Рік народження: 1983. 

3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: 

Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, що володіє         

13 136 979 000 (тринадцятьма мільярдами сто тридцять шістьма 

мільйонами дев’ятсот сімдесят дев’ятьма тисячами) простих іменних 

акцій АБ «УКРГАЗБАНК». 

4. Акціями АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. 

5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація): 

Вища:  

Національна академія внутрішніх справ України, 2005, спеціальність 

«Правознавство», кваліфікація юрист. 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди», 2010, 

спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст з 

обліку і аудиту. 

Львівський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, 2015, 

спеціальність «Державне управління», кваліфікація – магістр державного 

управління. 

6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає 

кандидат у юридичних особах: 

Заступник начальника відділу Державної аудиторської служби України. 

7. Загальний стаж роботи: 19 років. 

8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, 

місце роботи, займана посада):  
02.2012-04.2016 – головний державний фінансовий інспектор Державної 

фінансової інспекції України; 

04.2016-05.2018 – головний державний фінансовий інспектор Державної 

аудиторської служби України; 

06.2018 по теперішній час – заступник начальника відділу Державної 

аудиторської служби України. 

9. Судимості відсутні. 

10. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною 

діяльністю відсутні. 

11. Кандидат не є афілійованою особою АБ «УКРГАЗБАНК». 

12. Жоден з акціонерів та посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» не є 

афілійованими особами кандидата. 

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної 

комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
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АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» з усією вищенаведеною 

інформацією. 

 

 
Увага! 

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких 

реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.  

 

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у 

випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). 

 


