
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, 

та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії.  

 

Заступник Голови 

Правлiння 
      Приходько Свiтлана Вiкторiвна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

22.04.2014 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

04073, м. Київ, Московський проспект, 6 

4. Код за ЄДРПОУ 

26410155 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 428 61 28 (044) 428 61 28 

6. Електронна поштова адреса 

kaydanyuktm@pinbank.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2014 

 
(дата) 

2. Повідомлення 
№78 (1831) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
24.04.2014 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
www.pinbank.ua в мережі Інтернет 23.04.2014 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

18.04.2014 
припинено 

повноваження 

Голова 

Спостережної 

ради 

Баум Борис Петрович 
- - 

 
0.000026 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" припинено повноваження Голови 

Спостережної ради Баума Бориса Петровича (протокол №1 вiд 18.04.2014р.). Повноваження були припиненi у зв'язку з вимогами Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" щодо термiнiв повноважень Спостережної ради, 

що обирається строком на 3 роки. Особа перебувала на посадi 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Баум Б.П. не має. Бауму Б.П. належить пакет акцiй у кiлькостi 6 шт., що складає 

0.000026% вiд загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".  

18.04.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Спостережної 

ради 

Клещук Олександр 

Олександрович 

- - 

 
1.5144 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" припинено повноваження члена 

Спостережної ради Клещука Олександра Олександровича (протокол №1 вiд 18.04.2014р.). Повноваження були припиненi у зв'язку з вимогами 

Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" щодо термiнiв повноважень Спостережної 

ради, що обирається строком на 3 роки. Особа перебувала на посадi 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Клещук О.О. не має. Клещуку О.О. належить пакет акцiй у кiлькостi 348 315 шт., що 

складає 1.5144% вiд загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".  

18.04.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Спостережної 

ради 

Клещук Вiктор 

Олександрович 

- - 

 
7.8465 



Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" припинено повноваження члена 

Спостережної ради Клещука Вiктора Олександровича (протокол №1 вiд 18.04.2014р.). Повноваження були припиненi у зв'язку з вимогами 

Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" щодо термiнiв повноважень Спостережної 

ради, що обирається строком на 3 роки. Особа перебувала на посадi 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Клещук В.О. не має. Клещуку В.О. належить пакет акцiй у кiлькостi 1 804 700 шт., що 

складає 7.8465% вiд загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".  

18.04.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Спостережної 

ради 

Сушко Свiтлана 

Валерiївна 

- - 

 
0.000004 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" припинено повноваження члена 

Спостережної ради Сушко Свiтлани Валерiївни (протокол №1 вiд 18.04.2014р.). Повноваження були припиненi у зв'язку з вимогами Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" щодо термiнiв повноважень Спостережної ради, 

що обирається строком на 3 роки. Особа перебувала на посадi 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сушко С.В. не має. Сушко С.В. належить пакет акцiй у кiлькостi 1 шт., що складає 

0.000004% вiд загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". 

18.04.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Спостережної 

ради 

Савчук Юлiя Вiкторiвна 
- - 

 
0.000022 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" припинено повноваження члена 

Спостережної ради Савчук Юлiї Вiкторiвни (протокол №1 вiд 18.04.2014р.). Повноваження були припиненi у зв'язку з вимогами Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" щодо термiнiв повноважень Спостережної ради, 

що обирається строком на 3 роки. Особа перебувала на посадi 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Савчук Ю.В. не має. Савчук Ю.В. належить пакет акцiй у кiлькостi 5 шт., що складає 



Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

0.000022% вiд загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". 

18.04.2014 обрано 

Голова 

Спостережної 

ради 

Баум Борис Петрович 
- - 

 
0.000026 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" вiдповiдно до вимог Закону України 

«Про акцiонернi товариства» обрано Головою Спостережної ради Баума Бориса Петровича (протокол №1 вiд 18.04.2014р.). Особа обрана на 

посаду строком на 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Бауму Б.П. належить пакет акцiй у кiлькостi 6 шт., що складає 0.000026% вiд загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ПЕРШИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". Посади, що займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.01.2007р. по теперiшнiй час - Помiчник Президента 

ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". 

18.04.2014 обрано 

член 

Спостережної 

ради 

Клещук Олександр 

Олександрович 

- - 

 
1.5144 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" вiдповiдно до вимог Закону України 

«Про акцiонернi товариства» обрано членом Спостережної ради Клещука Олександра Олександровича (протокол №1 вiд 18.04.2014р.). Особа 

обрана на посаду строком на 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Клещуку О.О. належить пакет акцiй у кiлькостi 348 315 шт., що складає 1.5144% вiд загальної кiлькостi акцiй ПАТ 

"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". Посади, що займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.01.2007р. по теперiшнiй час - Радник 

Президента ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". З 03.05.2007 по теперiшнiй час - Радник генерального директора ПАТ "Українська 

iновацiйно-фiнансова компанiя" (за сумiсництвом). 

18.04.2014 обрано 

член 

Спостережної 

ради 

Клещук Вiктор 

Олександрович 

- - 

 
7.8465 



Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" вiдповiдно до вимог Закону України 

«Про акцiонернi товариства» обрано членом Спостережної ради Клещука Вiктора Олександровича (протокол №1 вiд 18.04.2014р.). Особа 

обрана на посаду строком на 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Клещуку В.О. належить пакет акцiй у кiлькостi 1 804 700 шт., що складає 7.8465% вiд загальної кiлькостi акцiй ПАТ 

"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". Посади, що займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.10.2009р. по 01.04.2013р. - Голова групи 

радникiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". З 02.04.2013р. по теперiшнiй час - головний фахiвець контрольно-ревiзiйної групи ПАТ 

"Одесаобленерго". 

18.04.2014 обрано 

член 

Спостережної 

ради 

Сушко Свiтлана 

Валерiївна 

- - 

 
0.000004 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" вiдповiдно до вимог Закону України 

«Про акцiонернi товариства» обрано членом Спостережної ради Сушко Свiтлану Валерiївну (протокол №1 вiд 18.04.2014р.). Особа обрана на 

посаду строком на 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Сушко С.В. належить пакет акцiй у кiлькостi 1 шт., що складає 0.000004% вiд загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ПЕРШИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". Посади, що займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.01.2007р. по теперiшнiй час - начальник вiддiлу 

корпоративних вiдносин ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". 

18.04.2014 обрано 

член 

Спостережної 

ради 

Савчук Юлiя Вiкторiвна 
- - 

 
0.000022 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" вiдповiдно до вимог Закону України 

«Про акцiонернi товариства» обрано членом Спостережної ради Савчук Юлiю Вiкторiвну (протокол №1 вiд 18.04.2014р.). Особа обрана на 

посаду строком на 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Савчук Ю.В. належить пакет акцiй у кiлькостi 5 шт., що складає 0.000022% вiд загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ПЕРШИЙ 



Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". Посади, що займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 22.01.2007р. по 25.10.2009р. - економiст з фiнансової 

роботи ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". З 26.10.2009р. по 27.11.2011р. - провiдний фахiвець планово-економiчного департаменту ТОВ 

"ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". З 28.11.2011р. по теперiшнiй час - провiдний фахiвець вiддiлу по роботi з пiдприємствами металургiйної 

промисловостi ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".  

 


