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

операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

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 

23.10.2015р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» припинено з 04.11.2015р. 

повноваження членів діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» в наступному складі:  

Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Тігіпко Сергій Леонідович (паспорт: паспорт серії АЕ 

395478, виданий 06 вересня 1996 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), перебував 

на посаді 6 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.  

Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович (паспорт: серія ВН №521999 виданий Богунським РВ 

УМВС України в Житомирській області 27.04.2011), перебував на посаді 6 місяців, володіє 14 (чотирнадцять) акцій 

АТ «ТАСКОМБАНК», що складає 0,0003% статутного капіталу. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, 

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

Член Спостережної Ради Желтов Олег Миколайович (паспорт серії ВМ 880384, виданий 13 травня 2000 року 

Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області), перебував на посаді 6 місяців, акціями АТ 

«ТАСКОМБАНК» не володіє. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 

злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  

 

23.10.2015р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» обрано з 05.11.2015р. Спостережну 

Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 5 (п’яти) осіб (членів) на строк 3 (три) роки в наступному складі:  

Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Тігіпко Сергій Леонідович (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.  

Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович (паспорт: серія ВН №521999 виданий Богунським РВ 

УМВС України в Житомирській області 27.04.2011), володіє 14 (чотирнадцять) акцій АТ «ТАСКОМБАНК», що 

складає 0,0003% статутного капіталу. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у 

сфері господарської, службової діяльності не має. Займав посади: ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорів; ТОВ 

«ТАС ГРУП», Голова Ради Директорів; ТОВ «Інвестиційно-Фінансова Група «ТАС», Голова Ради Директорів.  

Член Спостережної Ради Желтов Олег Миколайович (паспорт серії ВМ 880384, виданий 13 травня 2000 року 

Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області), акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної 

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

Займав посади: ТОВ «Долізар», директор, ТОВ «Група  ТАС», Головний казначей Фінансової дирекції, ТОВ «Група 

ТАС», головний казначей Казначейства, ТОВ «ТАС Груп», головний казначей Казначейства, ТОВ «Інвестиційно-

Фінансова Група «ТАС», головний казначей.  

Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанівна (паспорт серії СО № 244248, виданий Подільським РУ ГУ 

МВС України в м. Києві 18.11.1999 року), акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за 

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

посади: експерт центру перспективних досліджень, аналізу та стратегій розвитку пенсійної сфери Державного 

підприємства «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного Фонду України»; заступник Голови 

правління Пенсійного Фонду України.  

Член Спостережної Ради Максюта Анатолій Аркадійович (паспорт серії СН № 396133, виданий Залізничним 

РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.01.1997 року), акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за 

злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Займав посади: 

радник громадської організації Інститут бюджету і соціально-економічних досліджень; виконуючий обов’язки  

Міністра економічного розвитку і торгівлі України; перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 



України; радник Президента України – Керівник Головного управління з питань реформи соціальної сфери 

Адміністрації Президента України; заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі. 

 

III. Підпис 

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

несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 

2. В.о. Голови Правління ______________ 

(підпис) 

І.А. Альмяшев 

(ініціали та прізвище керівника) 

                          М. П. 26.10.2015 р. 


