
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 

12.08.2016р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» припинено з 15.08.2016р. 

повноваження членів діючого складу ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» в наступному складі:  

Голова ревізійної комісії Мельничук Наталія Костянтинівна (паспорт: серія СО №203678, виданий 

Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 05.08.1999), перебувала на посаді 1 рік 20 днів, акціями АТ 

«ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності, не має.  

Член ревізійної комісії Мальцева Анастасія Валеріївна (паспорт: серія ВМ № 866627, виданий Володарсько-

Волинським РВ УМВС України в Житомирській області 06.03.2000), перебувала на посаді 1 рік 20 днів, акціями АТ 

«ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності, не має.  

Член ревізійної комісії Найда Катерина Олександрівна (паспорт: серія ТТ №047717, виданий Печерським РУ 

ГУ МВС України в м. Києві 16.09.2011), перебувала на посаді 1 рік 20 днів, акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. 

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

діяльності, не має. 

12.08.2016р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» обрано з 16.08.2016р. ревізійну 

комісію АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 4 (чотирьох) осіб (членів) на строк 5 (п’ять) років в наступному складі: 

Голова ревізійної комісії Нелепа Ганна Павлівна (представник акціонера «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД») (паспорт: 

серія ВЕ №997409, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 19.02.2004), акціями АТ 

«ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності, не має. Займає посаду Начальника управління з контролю активів у банківському 

секторі  ТОВ “Група ТАС”. Раніше займала посади провідного аналітика консолідованої інформації відділу аналітики 

ТОВ “УкрКредит”, начальника відділу планування та аналізу Управління  економіки та фінансів ПАТ «ОМЕГА 

БАНК», начальника відділу планування та аналізу Управління  економіки та фінансів АТ «Сведбанк» (публічне).  

Член ревізійної комісії Клєвакіна Наталія Валентинівна (представник акціонера «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД») 

(паспорт: серія АЕ №442837, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.10.1996), 

акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів чи 

злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. Займає посаду Начальника управління контролінгу над 

активами страхового сектору ТОВ “Група ТАС”. Раніше займала посади Головного бухгалтера  ПрАТ «СК 

«АСТРУМ», Головного бухгалтера ПрАТ «СК «ЮНІВЕС». 

Член ревізійної комісії Донченко Вячеслав Олександрович (представник акціонера «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД») 

(паспорт: серія МТ №357935, виданий Орджонікідзевським РВ у м. Харкові 27.08.2014), акціями АТ 

«ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності, не має. Займає посаду Начальника відділу Консолідації звітності  Дирекції з 

фінансового контролю та бюджетування ТОВ “Група ТАС”. Раніше займав посади Провідного фахівця відділу 

методології фінансового обліку та звітності з МСФЗ Управління фінансового обліку та розрахунків Департаменту 

фінансового обліку, податків та звітності ПАТ “ПУМБ”, Провідного спеціаліста відділу методології фінансового 

обліку та звітності з МСФЗ Управління фінансового обліку та розрахунків Департаменту фінансового обліку, податків 

та звітності ПАТ “ПУМБ”, Молодшого ревізора відділу аудиту ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», 

спеціаліста з міжнародних стандартів фінансової звітності фінансового відділу ПАТ «Фармстандарт-Біолек», 

спеціаліста з міжнародних стандартів фінансової звітності фінансово-економічної служби ПАТ «Фармстандарт-

Біолек». 

Член ревізійної комісії Найда Катерина Олександрівна (представник акціонера «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД») 

(паспорт: серія ТТ №047717, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.09.2011), акціями АТ 

«ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності, не має. Займає посаду начальника управління фінансового контролю та 

управління активами у секторі нерухомості Дирекції фінансового контролю та бюджетування ТОВ “Група ТАС”. 

Раніше займала посади начальника управління фінансового контролю Департаменту управління активами у секторі 

нерухомості ТОВ “Група ТАС”, старшого менеджера з фінансової діяльності Департаменту управління активами у 

секторі нерухомості ТОВ “Група ТАС”, головного економіста ТОВ “Східно-європейська інвестиційна компанія”. 

 



III. Підпис 

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

несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 

2. Голова Правління ______________ 

(підпис) 

С.Л. Тігіпко 

(ініціали та прізвище керівника) 

                          М. П. 15.08.2016 р. 


