
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Аграрний комерцiйний банк" 

2. Код за ЄДРПОУ 21570492 

3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 9-А 

4. Міжміський код, телефон та факс (044)205-41-80  

5. Електронна поштова адреса Adyachenko@agrocombank.kiev.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

http://www.agrocombank.com.ua/ 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

  

II. Текст повідомлення 

10.06.2015 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку ПАТ «Агрокомбанк» прийнято 

рiшення (Протокол № 2 вiд 10.06.2015 року) про змiну складу посадових осiб – складу 

Спостережної ради Банку. Припинено повноваження Дробота Володимира Iвановича – 

Голови Спостережної ради Банку. (Згода на розкриття паспортних даних не надана) 

Пiдставою прийняття рiшення є змiна кiлькiсного та персонального складу Спостережної 

ради Банку, на пiдставi Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – вимоги чинного 

законодавства України щодо кiлькiсного та персонального складу Спостережної ради 

Банку. 

Особа володiє 13 088 791 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 15,0749 % у 

статутному капiталi Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа обiймала посаду з 07.04.2014 року. 

10.06.2015 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку ПАТ «Агрокомбанк» прийнято 

рiшення (Протокол № 2 вiд 10.06.2015 року) про змiну складу посадових осiб – складу 

Спостережної ради Банку. Припинено повноваження Захарчука Олександра 

Володимировича – Члена Спостережної ради Банку. (Згода на розкриття паспортних 

даних не надана). Пiдставою прийняття рiшення є змiна кiлькiсного та персонального 

складу Спостережної ради Банку, на пiдставi Закону України «Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – вимоги чинного 

законодавства України щодо кiлькiсного та персонального складу Спостережної ради 

Банку. 

Особа володiє 8 639 148 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 9,9501 % у 

статутному капiталi Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа обiймала посаду з 07.04.2014 року. 

10.06.2015 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку ПАТ «Агрокомбанк» прийнято 



рiшення (Протокол № 2 вiд 10.06.2015 року) про змiну складу посадових осiб – складу 

Спостережної ради Банку. Припинено повноваження Джiми Ольги Миколаївни – Члена 

Спостережної ради Банку. (Згода на розкриття паспортних даних не надана). Пiдставою 

прийняття рiшення є змiна кiлькiсного та персонального складу Спостережної ради Банку, 

на пiдставi Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». Обґрунтування змiн у 

персональному складi посадових осiб – вимоги чинного законодавства України щодо 

кiлькiсного та персонального складу Спостережної ради Банку. 

Особа володiє 4 441 530 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 5,1155 % у 

статутному капiталi Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа обiймала посаду з 07.04.2014 року. 

10.06.2015 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку ПАТ «Агрокомбанк» прийнято 

рiшення (Протокол № 2 вiд 10.06.2015 року) про змiну складу посадових осiб – складу 

Ради Банку. Обрано Захарчука Олександра Володимировича – Членом Ради Банку. 

(Протоколом Ради Банк № 103 вiд 10.06.2015 р. Захарчука О.В. – обрано Головою Ради 

Банку.) (Згода на розкриття паспортних даних не надана) Пiдставою прийняття рiшення є 

змiна кiлькiсного та персонального складу Ради Банку, на пiдставi Закону України «Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових 

осiб – вимоги чинного законодавства України щодо кiлькiсного та персонального складу 

Ради Банку. 

Особа володiє 8 639 148 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 9,9501 % у 

статутному капiталi Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадову особу призначено строком на 3 роки. 

Посади, якi обiймала Посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: 

Юрисконсульт в ТОВ «Компанiя Енергобудлiзинг». 

10.06.2015 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку ПАТ «Агрокомбанк» прийнято 

рiшення (Протокол № 2 вiд 10.06.2015 року) про змiну складу посадових осiб – складу 

Ради Банку. Обрано Воротинського Вiктора Миколайовича – Членом Ради Банку. (Згода 

на розкриття паспортних даних не надана). Пiдставою прийняття рiшення є змiна 

кiлькiсного та персонального складу Ради Банку, на пiдставi Закону України «Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – 

вимоги чинного законодавства України щодо кiлькiсного та персонального складу Ради 

Банку. 

Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 00,00 % у 

статутному капiталi Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадову особу призначено строком на 3 роки. 

Посади, якi обiймала Посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: 

Юрисконсульт в ТОВ «Компанiя Енергобудлiзинг». 

10.06.2015 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку ПАТ «Агрокомбанк» прийнято 

рiшення (Протокол № 2 вiд 10.06.2015 року) про змiну складу посадових осiб – складу 

Ради Банку. Обрано Логiнова Володимира Георгiйовича – Членом Ради Банку. (Згода на 

розкриття паспортних даних не надана). Пiдставою прийняття рiшення є змiна кiлькiсного 

та персонального складу Ради Банку, на пiдставi Закону України «Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – вимоги чинного 

законодавства України щодо кiлькiсного та персонального складу Ради Банку. 

Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 00,00 % у 

статутному капiталi Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадову особу призначено строком на 3 роки. 



Посади, якi обiймала Посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: 

ТОВ «Компанiя «Енергобудлiзiнг», юрисконсульт 

10.06.2015 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку ПАТ «Агрокомбанк» прийнято 

рiшення (Протокол № 2 вiд 10.06.2015 року) про змiну складу посадових осiб – складу 

Ради Банку. Обрано Дяденчук Олену Геннадiївну – Членом Ради Банку. (Згода на 

розкриття паспортних даних не надана). Пiдставою прийняття рiшення є змiна кiлькiсного 

та персонального складу Ради Банку, на пiдставi Закону України «Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – вимоги чинного 

законодавства України щодо кiлькiсного та персонального складу Ради Банку. 

Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 00,00 % у 

статутному капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Посадову особу призначено строком на 3 роки. 

Посади, якi обiймала Посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: 

12.05.2010- 24.02.11р.- ДП «Агроспец-сервiс», нач-к юридичного управлiння, 

25.02.2011-18.03.2011р. ДП Агроiнвест», нач-к юридичного управлiння; 

01.08.2011-13.01.2012р. ДП «Укргеофi-зика», помiчник генерального директора з 

правових питань; 16.01.2012-30.09.2014р. ДС геологiї та надр України, головний 

спецiалiст вiддiлу правового забеспечення юридичного управлiння; 

01.10.2014-28.11.2014р. ТОВ «Оберiг та Безпека», нач-к юридичного вiддiлу; 

13.01.2015-31.05.2015р. ТОВ «Мiськбудiнвест», юрисконсульт. 

10.06.2015 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку ПАТ «Агрокомбанк» прийнято 

рiшення (Протокол № 2 вiд 10.06.2015 року) про змiну складу посадових осiб – складу 

Ради Банку. Обрано Ломову Лiлiю Станiславiвну. – Членом Ради Банку. (Згода на 

розкриття паспортних даних не надана). Пiдставою прийняття рiшення є змiна кiлькiсного 

та персонального складу Ради Банку, на пiдставi Закону України «Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – вимоги чинного 

законодавства України щодо кiлькiсного та персонального складу Ради Банку. 

Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 00,00 % у 

статутному капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Посадову особу призначено строком на 3 роки. 

Посади, якi обiймала Посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: 

Економiст ТОВ БК «Мiськбудiнвест». 

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       Хейло Галина Михайлiвна 

Виконуючий обов'язки Голови Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
11.06.2015 

(дата) 

 


