
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ: 09806443 

3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30 

4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555 

5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua 

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

www.tascombank.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього 

Положення: зміна складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення 

Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 12.01.2016 року у зв’язку з поданою 

28.12.2015 року письмовою заявою Голови Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради АТ 

«ТАСКОМБАНК» Тігіпко Сергія Леонідовича (паспорт: паспорт серії АЕ 395478, виданий 06 вересня 1996 

року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) та, керуючись п.6.3.8 ст.6.3. р.6 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», з 12.01.2016 року повноваження Тігіпко Сергія Леонідовича як Голови 

Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» припиняються. Тігіпко Сергій 

Леонідович, перебував на посаді 8 місяців, володіє 1 (однією) акцією АТ «ТАСКОМБАНК», що складає 

0,00002% статутного капіталу. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 

мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Замість цієї особи нікого не 

призначено. 

 

12.01.2016 року рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

затверджено та введено в дію наступні зміни до складу Правління АТ «ТАСКОМБАНК»: 

- призначено зі вступом на посаду наступного робочого дня від дня отримання письмової згоди 

Національного банку України на вступ на посаду Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Тігіпко Сергія 

Леонідовича (паспорт: паспорт серії АЕ 395478, виданий 06 вересня 1996 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС 

України в Дніпропетровській області), володіє 1 (однією) акцією АТ «ТАСКОМБАНК», що складає 

0,00002% статутного капіталу. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини 

у сфері господарської, службової діяльності не має. Раніше займав посади: АТ «ТАСКОМБАНК», Голова 

Спостережної Ради, Член Спостережної Ради; ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА», Голова Наглядової ради; 

Верховна Рада України сьомого скликання, народний депутат України; Кабінет міністрів України, Віце-

прем’єр - міністр України, Віце-прем’єр – міністр України - Міністр соціальної політики України.  

- вивільнено з 12.01.2016 року від виконання обов’язків Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» 

Дубєя Володимира Володимировича (паспорт: серія АК № 969910 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 

України в Дніпропетровській області 03.10.2000), що перебував на цій посаді протягом п’яти років восьми 

місяців, та призначено з 12.01.2016 року Дубєя Володимира Володимировича на посаду Першого 

Заступника Голови Правління, члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК» строком на три роки. Володіє 

часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» в розмірі 0,0065%. До теперішнього часу обіймав 

посади: Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступника Голови Правління АТ «Сведбанк» (публічне); 

Керуючого Центральною Дніпропетровською філією АКБ «ТАС-Комерцбанк». Зазначена особа 

непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 

службової діяльності не має.  

- призначено Першого Заступника Голови Правління, члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Дубєя 

Володимира Володимировича особою, що тимчасово виконуватиме обов’язки Голови Правління АТ 

«ТАСКОМБАНК» з 12.01.2016 року і до дня вступу на посаду Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» 

Тігіпко Сергія Леонідовича.  

- переведено з 12.01.2016 року з посади Першого Заступника Голови Правління, члена Правління 

АТ «ТАСКОМБАНК» Альмяшева Івана Алімовича (паспорт: серія СО № 050854 виданий Радянським РУ 

ГУ МВС України в місті Києві 15.01.1999), що перебував на цій посаді протягом одного року дев’яти 

місяців, на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК» строком на три 

роки. Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав 

посади: Першого Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступника Голови 

Правління, члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступника начальника Управління ризиків – 

начальника відділу кредитних ризиків АТ «Сбербанк Росії»; Заступника Департаменту ризик-менеджменту 

АТ «Сведбанк» (публічне); Головного фахівця відділу оцінки ризиків корпоративних клієнтів управління 

корпоративних клієнтів «УнікредитБанк ТзОВ». Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені 

з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  



III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 

2. Т.в.о. Голови Правління  В.В. Дубєй 

 

   12.01.2016 р. 

 


