
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 

24.07.2015р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» припинено з 25.07.2015р. 

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

Голова ревізійної комісії Середа Таїсія Володимирівна (паспорт: серія МВ № 012202 виданий Конотопським 

МРВ УМВС України в Сумській області 31.01.2002), перебувала на посаді 1 рік 3 місяці. Акціями АТ 

«ТАСКОМБАНК» не володіє. Зазначена особа 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 6 років 3 місяці. Акціями 

АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Зазначена особа 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 3 місяці. Акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. 

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

службової діяльності не має. 

24.07.2015р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» обрано з 26.07.2015р. ревізійну 

комісію АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб (членів) на строк 5 (п’ять) років 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), акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. 

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

діяльності не має. Займає посаду внутрішнього аудитора АТ «СГ «ТАС» (приватне). Раніше займала посаду 

начальника контрольно-ревізійного управління АТ «СГ «ТАС» (приватне), начальника відділу звітності та аналізу 

Бек-офісу АТ «СГ «ТАС» (приватне), провідного спеціаліста відділу звітності та аналізу Бек-офісу АТ «СГ «ТАС» 

(приватне).  

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

Волинським РВ УМВС України в Житомирській області 06.03.2000), 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 фінансів АТ «СК»ТАС» (приватне). Раніше займала посади 

старшого менеджера з фінансової та страхової діяльності ТОВ «ТАС Груп», менеджера з фінансової та страхової 

діяльності ТОВ «ІФГ «ТАС».  

Член ревізійної комісії Найда Катерина Олександрівна (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 ТОВ “Група ТАС”. 

Раніше займала посади начальника управління фінансового контролю ТОВ “Група ТАС”, старшого менеджера з 

фінансової діяльності ТОВ “Група ТАС”, головного економіста ТОВ “Східно-європейська інвестиційна компанія”. 

24.07.2015р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» припинено з 24.07.2015р. 

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 3 місяці, 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 3 міясці, 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 3 місяці, акціями АТ 

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

злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  

Член Спостережної Ради Назаренко Людмила Василівна (паспорт серія АЕ №901298, виданий Жовтневим РВ 

ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області «28» листопада 1997 року), перебувала на посаді 3 міясці, акціями 

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

чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 

 Член Спостережної Ради Панібратенко Дмитро Анатолійович (паспорт серії КО 216553, виданий 01 вересня 

2001 року Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області), перебував на посаді 3 міясці, акціями АТ 

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

злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  

24.07.2015р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» обрано з 25.07.2015р. 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 «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 Панібратенко Дмитро Анатолійович (паспорт серії КО 216553, виданий 01 вересня 

2001 року Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській 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: ПрАТ «Український страховий стандарт», Начальник фінансово економічного 

управління; ТОВ «Група ТАС», Начальник управління по роботі зі страховими компаніями Дирекції з управління 

активами у фінансовому секторі/ Начальник управління по роботі зі страховими компаніями Дирекції фінансового 

контролю та бюджетування; ПрАТ «Український страховий стандарт», Начальник фінансово економічного 

управління; ТОВ «ТАС Груп», Начальник управління по роботі зі страховими компаніями Дирекції з управління 

активами у фінансовому секторі; ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування»», економіст/ провідний економіст 

відділу аналітики та фінансової управлінської звітності, Начальник відділу аналітики та управлінської звітності.  

Член Спостережної Ради Паніотов Олег Костянтинович (паспорт серії МЕ 385669, виданий 10 червня 2004 

року Голосіївським РУ ГУМВС України в місті Києві), акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної 

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

Займав посади: юрист дирекції з юридичних питань ТОВ «Група ТАС»; юрист дирекції з юридичних питань ТОВ 

«ТАС Груп»; головний юрисконсульт управління юридичного супроводження проблемних активів департаменту 

проблемних активів АТ «Таскомбанк»; начальник відділу правового аналізу ТОВ «Консалтинг Плаза»; начальник 

юридичного відділу ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства»; виконуючий 

обов’язки начальника юридичного відділу ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та 

банкрутства»; юрисконсульт Державної госпрозрахункової установи «Агентство з питань банкрутства». 

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) 

В.В. Дубєй 

(ініціали та прізвище керівника) 

                          М. П. 27.07.2015 р. 


