
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Унiверсал Банк" 

2. Код за ЄДРПОУ 21133352 

3. Місцезнаходження 04114, м.Київ, Автозаводська, 54/19 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 390-54-19 (044) 390-54-19 

5. Електронна поштова адреса ndanylina@universalbank.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
www.universalbank.com.ua 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

На пiдставi Наказу виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» №198-

к вiд 08.02.2017р. призначено Мiлюшко Тетяну Володимирiвну (особа не надала згоду на 

розкриття своїх паспортних даних) на посаду Головного бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» з 

09 лютого 2017 року. Мiлюшко Тетяна Володимирiвна вступає на посаду Головного бухгалтера 

ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» з дня наступного за днем отримання Банком згоди Нацiонального 

банку України на призначення Мiлюшко Тетяни Володимирiвни Головним бухгалтером ПАТ 

«УНIВЕРСАЛ БАНК».  

Пiдстава прийняття рiшення щодо призначення Мiлюшко Тетяну Володимирiвну - заява Мiлюшко 

Т.В., строковий трудовий договiр вiд 08.02.2017 р. 

Строк, на який призначено на посаду - до 08.02.2018 року. 

Посади, якi обiймала Мiлюшко Тетяна Володимирiвна протягом останнiх п'яти рокiв: з 

17.09.2001р. по 18.03.2015р. Головний бухгалтер АКБ "Київ-Приват"; з 19.03.2015р. по 

24.07.2015р. Головний бухгалтер ПАТ "ОМЕГА БАНК"; з 11.08.2015р. по 11.04.2016р. Головний 

бухгалтер ПАТ "ПЕРЕХIДНИЙ БАНК "РВС БАНК"; з 12.07.2016р. по 08.02.2017р. директор 

Департаменту супроводження тимчасової адмiнiстрацiї ПАТ "БАНК "ЮНIСОН». 

Мiлюшко Тетяна Володимирiвна, не володiє пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi 

ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

На пiдставi Наказу виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» №199-

к вiд 08.02.2017р. тимчасово покладено виконання обов’язкiв Головного бухгалтера ПАТ 

«УНIВЕРСАЛ БАНК» на заступника Головного бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 

Котельнiкову Iрину Iгорiвну (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).  

Пiдстава прийняття рiшення щодо тимчасового покладення виконання обов’язкiв Головного 

бухгалтера на Котельнiкову Iрину Iгорiвну – наказ про звiльнення попереднього Головного 

бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (вiд 22.12.2016 року), наказ про призначення Мiлюшко 

Тетяну Володимирiвну на посаду Головного бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК». 

Строк, на який призначено на посаду - до дня отримання Банком згоди Нацiонального банку 

України (у порядку передбаченому нормативно-правовими актами НБУ) щодо погодження 

Мiлюшко Тетяни Володимирiвни на посаду Головного бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК». 

Посади, якi обiймала Котельнiкова Iрина Iгорiвна протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.11.2010р. по 

31.10.2013р. начальник управлiння фiнансової звiтностi Департаменту бухгалтерського облiку 

ПАТ «Ерсте Банк»; з 15.11.2013р. по 25.12.2016р. заступник Головного бухгалтера ПАТ 

«УНIВЕРСАЛ БАНК»; з 26.12.2016р. по теперiшнiй час тимчасово виконуючий обов’язки 

Головного бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК». 



Котельнiкова Iрина Iгорiвна, не володiє пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi ПАТ 

«УНIВЕРСАЛ БАНК», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 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. Найменування посади       Старомiнська Iрина Олександрiвна 

В.о. Голови Правлiння    (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

09.02.2017 

(дата) 

 


