
 

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство 

1.3.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21133352 

1.4.  Місцезнаходження емітента: Україна, 04114, м. Київ, вул. 

Автозаводська, 54/19 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: Телефон: (+38 044) 391-57-96  

Факс: (+38 044) 390-54-19 

1.6.  Електронна поштова адреса емітента office@universalbank.com.ua 

1.7.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 

 

1.8.  Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 

розділу II або інформація про іпотечні цінні папери 

відповідно до вимог розділу III цього Положення. 

Відомості про прийняття рішення про 

зміну складу посадових осіб емітента.  

Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – «Банк») повідомляє, що на засіданні 

Спостережної Ради Банку, яке відбулося 01.02.2017 року (протокол №06/17 від 01.02.2017) 

було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб Банку.  

1.Прийнято рішення призначити Старомінську Ірину Олександрівну (особа не надала 

згоду на розкриття своїх паспортних даних) на посаду Голови Правління Банку з 01 лютого 

2017 року, на підставі Рішення Спостережної Ради №06/17 від 01.02.2017р. Старомінська 

Ірина Олександрівна вступає на посаду Голови Правління Банку з моменту надання 

Національним Банком України письмової згоди на призначення Старомінської Ірини 

Олександрівни Головою Правління Банку. З 01 лютого 2017 року до дати вступу на посаду 

Голови Правління Банку виконання обов’язків Голови Правління Банку покладено на 

Старомінську Ірину Олександрівну.  

Строк призначення на посаду до 31.01.2018 року.  

Упродовж своєї трудової діяльності Старомінська І.О. обіймала наступні посади: Першого 

Заступника Голови Правління; виконуючого обов’язки Голови Правління  Банку; Голови 

Правління Банку; Заступника Голови Правління Банку АТ «ТАСКОМБАНК», члена 

Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 

Старомінська Ірина Олександрівна, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

2.Прийнято рішення призначити Остапця Олега Володимировича (особа не надала згоду 

на розкриття своїх паспортних даних) на посаду Першого заступника Голови Правління 

Банку з 01 лютого 2017 року, на підставі Рішення Спостережної Ради №06/17 від 

01.02.2017р. Строк призначення на посаду до 31.01.2018 року.  

Упродовж своєї трудової діяльності Остапець О.В. обіймав наступні посади: начальника 

управління клієнтських продаж Банку; Заступника Голови Правління Банку; директора 

Департаменту інвестиційного АТ «ТАСКОМБАНК», члена Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ 

БАНК». 

Остапець Олег Володимирович, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
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3.Прийнято рішення призначити Лугову Ольгу Володимирівну (особа не надала згоду на 

розкриття своїх паспортних даних) на посаду  Заступника Голови Правління Банку з 01 

лютого 2017 року, на підставі Рішення Спостережної Ради №06/17 від 01.02.2017р.  Строк 

призначення на посаду до 31.01.2018 року.  

Упродовж своєї трудової діяльності Лугова О.В. обіймала наступні посади: заступника 

директора департаменту по управлінню дебіторською заборгованістю Банку; директора 

департаменту по управлінню дебіторською заборгованістю Банку.  

Лугова Ольга Володимирівна, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

4.Прийнято рішення призначити Звізла Андрія Ярославовича (особа не надала згоду на 

розкриття своїх паспортних даних) на посаду директора Департаменту  продуктів 

роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу – Члена Правління Банку з 01 лютого 2017 

року, на підставі Рішення Спостережної Ради №06/17 від 01.02.2017р. Строк призначення на 

посаду до 31.01.2018 року.  

Упродовж своєї трудової діяльності Звізло А.Я. обіймав наступні посади: начальника відділу 

з продажу депозитних продуктів департаменту депозитів Банку; заступника директора 

департаменту депозитів Банку; в. о. директора депозитів; директора департаменту депозитів 

Банку; директора Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу 

Банку. 

 

Звізло Андрій Ярославович, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

5.Прийнято рішення призначити Мороз Юлію Анатоліївну (особа не надала згоду на 

розкриття своїх паспортних даних) на посаду директора мережі відділень – Члена Правління 

Банку з 01 лютого 2017 року, на підставі Рішення Спостережної Ради №06/17 від 

01.02.2017р. Строк призначення на посаду до 31.01.2018 року.  

 

Упродовж своєї трудової діяльності Мороз Ю.А. обіймала наступні посади: заступника 

директора  департаменту мережі відділень Банку; заступника директора роздрібного бізнесу 

з розвитку Банку; директора департаменту мережі відділень; директора мережі відділень 

Банку. 

 

Мороз Юлія Анатоліївна, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

6.Прийнято рішення продовжити строк перебування на посаді до 31.01.2018 року  

Заступника Голови Правління з корпоративного бізнесу - члена Правління Банку 

Гороховських Романа Юрійовича (паспорт ВВ 495164 виданий 07.08.1998 Київським РВ 

ДМУ ЦМВС України в Донецькій обл.) на підставі Рішення Спостережної Ради №06/17 від 

01.02.2017р.. 

Упродовж своєї трудової діяльності Гороховських Р. Ю. обіймав наступні посади: керівника 

департаменту торгівельного фінансування Банку; директора департаменту по роботі з 



корпоративними клієнтами; Заступника Голови Правління з корпоративного бізнесу - члена 

Банку; т. в. о. Голови Правління Банку. 

Гороховських Роман Юрійович, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

7. Прийнято рішення продовжити строк перебування на посаді до 31.01.2018 року  

Директора департаменту комплаєнс - Члена Правління Банку Алєксєєвої Ольги Вікторівни 

(особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних)на підставі Рішення 

Спостережної Ради №06/17 від 01.02.2017р.. 

Упродовж своєї трудової діяльності Алєксєєва О.В. обіймала наступні посади: начальника 

управління фінансового моніторингу Банку; Директора Департаменту з контролю за 

дотриманням регуляторних вимог Банку; Директора Департаменту комплаєнс Банку, 

Директора Департаменту комплаєнс – члена Правління Банку. 

 

Алєксєєва Ольга Вікторівна, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

8. Прийнято рішення продовжити строк перебування на посаді до 31.01.2018 року  

Заступника Голови Правління Банку Семенової Іри Джемалівни (особа не надала згоду на 

розкриття своїх паспортних даних)на підставі Рішення Спостережної Ради №06/17 від 

01.02.2017р.. 

Упродовж своєї трудової діяльності Семенова І.В. обіймала наступні посади: начальника 

відділу кредитування малого та середнього бізнесу відділення Банку; директора відділення 

Банку; керівника проекту Блоку «Роздрібного бізнесу» Банку; керівника проекту відділу 

підтримки продажів управління масового бізнесу Банку; керівника проекту методології та 

розвитку процесів управління масового бізнесу Банку; керівника проектів відділу розвитку 

бізнесу управління масового бізнесу Банку; директора департаменту продажів продуктів малого 

та середнього бізнесу Банку; начальника управління продажів продуктів малого та середнього 

бізнесу Банку; Заступника Голови Правління Банку. 

Семенова Іра Джемалівна, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.   

 

В. о. Голови Правління Банку  ____________________________ І.О. Старомінська  


