
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. 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 ІІІ або інформації про іпотечні цінні 

папери,  сертифікати  фонду  операцій  з  нерухомістю  відповідно  до  вимог глави  2  розділу  ІІІ  цього 
Положення: зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням  Спостережної  Ради  АТ  «ТАСКОМБАНК»  від  30.03.2018  року  Кухарчука  Анатолія 

Вікторовича (паспорт серії СН 615790, виданий 06.02.1998 року Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті 
Києві)  призначено  на  посаду  Головного  бухгалтера,  Члена  Правління  ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» з 02.04.2018 року строком на три роки зі вступом на посаду з наступного 
робочого  дня  від  дня  погодження  Національним  банком  України  його  вступу  на  посаду  Головного 
бухгалтера, Члена Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» у порядку, 
передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України. Кухарчук Анатолій Вікторович 
акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Раніше займав посади: радника Голови ради  
Директорів ТОВ «Група ТАС», головного бухгалтера – директора департаменту бухгалтерського обліку та 
звітності блоку «Фінанси» ПАТ «УКРСОЦБАНК», головного бухгалтера департаменту обліку та податків 
фінансового блоку ПАТ «УКРСОЦБАНК», радника з фінансових питань управління інституційних відносин 
та адміністрації правління ПАТ «УКРСОЦБАНК», Головного бухгалтера Управління бухгалтерського обліку 
та звітності ПАТ «Альфа-Банк», Директора з фінансової звітності та контролінгу ПАТ «Альфа-Банк».

Рішенням  Спостережної  Ради  АТ  «ТАСКОМБАНК»  від  30.03.2018  року  Заступника  Головного 
бухгалтера  ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «ТАСКОМБАНК»  Герасимчука  Ігоря 
Леонідовича  (паспорт  серії  КР  558361  виданий  20.09.2000  року  Ленінським  РВ  УМВС  України  в 
Чернівецькій  області)  призначити  особою,  що  тимчасово  виконуватиме  обов‘язки  Головного  бухгалтера 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «ТАСКОМБАНК» в  період  з  02.04.2018  року  i  до  дня 
вступу на посаду Головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» 
Кухарчука  Анатолія  Вікторовича.  Герасимчук  Ігор  Леонідович  часткою  в  статутному  капіталі  АТ 
«ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади:  Заступника Головного бухгалтера АТ 
«ТАСКОМБАНК», начальника відділу звітності за міжнародними стандартами Фінансового управління ПАТ 
«БАНК «ЮНІСОН», заступника начальника відділу звітності за міжнародними стандартами Фінансового 
управління  ПАТ  «БАНК  «ЮНІСОН».  Зазначена  особа  непогашеної  судимості  за  злочини,  вчинені  з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 

ІІІ. Підпис
1.  Особа,  зазначена  нижче,  підтверджує достовірність  інформації,  що міститься  у  повідомленні,  та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Т.в.о. Голови Правління
_________ 

(підпис)
В.В. Дубєй

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.
02.04.2018 р. 

(дата)


