
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Акцiонерне товариство "Унiверсал 

Банк" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 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 office@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 

АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») повiдомляє про змiну строку дiї укладеного 

трудового договору (контракту) з Головним бухгалтером Банку Мiлюшко Тетяною 

Володимирiвною. 

У зв’язку з закiнченням строку дiї трудового договору (контракту) 07.02.2019, укладеного з 

Головним бухгалтером Банку Мiлюшко Тетяною Володимирiвною (особа не надала згоду на 

розкриття своїх паспортних даних) та вiдповiдно до ст. 39 КЗпП, трудовi вiдносини з Мiлюшко 

Тетяною Володимирiвною фактично тривають i жодна iз сторiн не вимагає їх припинення. 

Враховуючи зазначене, трудовий договiр (контракт) вважається продовжений на невизначений 

строк.  

Протягом останнiх п’яти рокiв, Мiлюшко Тетяна Володимирiвна обiймала наступнi посади:  

З 17.09.2001 по 18.03.2015 Головний бухгалтер АКБ "Київ-Приват"; 

З 19.03.2015 по 24.07.2015 Головний бухгалтер ПАТ "ОМЕГА БАНК"; 

З 11.08.2015 по 11.04.2016р. Головний бухгалтер ПАТ "ПЕРЕХIДНИЙ БАНК "РВС БАНК"; 

З 12.07.2016 по 08.02.2017 Директор Департаменту супроводження тимчасової адмiнiстрацiї банку 

ПАТ "БАНК "ЮНIСОН"; 

З 09.02.2017 по теперiшнiй час – Головний бухгалтер АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК». 

Мiлюшко Тетяна Володимирiвна, не володiє часткою в статутному капiталi АТ «УНIВЕРСАЛ 

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

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та 

визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.  

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 

Голова Правлiння    (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

    

07.02.2019 

(дата) 

 


