V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*:
Голова Спостережної ради, уповноважений представник
акціонера Матициної Тетяни Юріївни
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізична особа
Коваль Леся Анатоліївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

1981
вища, юрист, Національна юридична академія України ім.
Ярослава Мудрого, спеціальність-"Правознавство"

6) стаж роботи (років)**:
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ “Кребо ЛТД”, начальник
юридичного відділу (основне): 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, буд.
4
8) дата набуття повноважень та
21.04.2017 до наступних річних зборів товариства
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження Голови Спостережної Ради визначені Статутом та Положенням про
Спостережну раду ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ". Посадова особа отримує заробiтну плату,
встановлену в контракті. Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди
від посадової особи емітента не отримано.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
Зміни у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод відбулись у зв'язку із обранням
(переобранням) нового складу Спостережної ради на річних загальних зборах акціонерів ПАТ
"ПФБ" 20.04.2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) – 16 років
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- з 07.10.2008 по 28.02.2013 - директор ТОВ “Статус-Реєстр” (основне) 39614, м. Кременчук, вул.
Генерала Жадова, буд. 4;
- з 01.10.2012 по 28.02.2013 - заступник директора з правових питань в ТОВ “Кребо ЛТД” (за
сумісництвом) 39600, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, буд. 4;
- з 01.03.2013 по 19.04.2015 - заступник директора з правових питань в ТОВ “Кребо ЛТД”
(основне), 39600, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, буд. 4;
- з 20.04.2015 по 23.04.2015 - радник з правових питань в ТОВ "Кребо ЛТД" (основне), 39600, м.
Кременчук, вул. Генерала Жадова, буд. 4;
- з 24.04.2015 по теперішній час - начальник юридичного відділу в ТОВ "Кребо ЛТД" (основне),
39600, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, буд. 4;
- з 24.04.2015 по 27.12.2017 - Голова Спостережної ради ПАТ "ПФБ" (за сумісництвом), а з
28.12.2017 та по теперішній час (у зв'язку зі зміною типу та назви акціонерного товариства з
ПАТ "ПФБ" на ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ") обіймає посаду Голови Спостережної ради ПрАТ
"ФК "ПФБ КРЕДИТ" (за сумісництвом).
Коваль Л.А., є уповноваженим представником акціонера Матициної Т.Ю., та не є представником
групи акціонерів, незалежним директором.
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1) посада*:

Член Спостережної ради, незалежний член

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1980
вища, Національний університет внутрішніх справ,
спеціальність-«Правознавство», юрист

Деревягіна Євгенія Володимирівна

6) стаж роботи (років)**:
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «Деревообробний комбінат
«Україна», заступник директора з правових питань (основне): 39630, Полтавська обл., місто
Кременчук, Крюківський район, вул. Ярмаркова, будинок 9.
8) дата набуття повноважень та
21.04.2017 до наступних річних зборів товариства
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки члена Спостережної ради визначаються Статутом та
Положеням про Спостережну раду ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ". Посадова особа отримує
заробiтну плату, встановлену в контракті. Згоди на оприлюднення інформації про розмір
виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
Зміни у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод відбулись у зв'язку із обранням
(переобранням) нового складу Спостережної ради на річних загальних зборах акціонерів ПАТ
"ПФБ" 20.04.2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) – 9 років
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: адвокатська
діяльність;
- з 01.12.2016 по 27.12.2017 - незалежний член Спостережної ради ПАТ "ПФБ", а з 28.12.2017 по
03.01.2018 (у зв'язку зі зміною типу та назви акціонерного товариства з ПАТ "ПФБ" на ПрАТ
"ФК "ПФБ КРЕДИТ") – незалежний член Спостережної ради ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ"
(основне), не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів.
(Станом на дату подання звіту - звільнена за власним бажанням, дата звільнення 03.01.2018 року.
Звільнення виконано на підставі ст.38 КЗпП України (наказ ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» по
особовому складу № 40-К від 03.01.2018 року).
1) посада*:
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
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Член Спостережної ради, уповноважений представник
акціонера ТОВ "ВАТО"
фізична особа
Єфремова Тетяна Миколаївна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

1976
вища, Дніпропетровський державний університет,
спеціальність - “Правознавство”, юрист

6) стаж роботи (років)**:
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «Градосфера», заступник
Генерального директора (основне): 39600, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, буд. 4
8) дата набуття повноважень та
21.04.2017 до наступних річних зборів товариства
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки члена Спостережної ради визначаються Статутом та
Положенням про Спостережну раду ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ". Посадова особа отримує
заробітну плату, встановлену в контракті. Згоди на оприлюднення інформації про розмір
виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано.
Винагорода в натуральній формі не передбачена.
Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період відбулись у зв'язку із обранням
(переобранням) нового складу Спостережної ради на річних загальних зборах акціонерів ПАТ
"ПФБ" 20.04.2017 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) – 18 років
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- з 05.07.2005 по 01.07.2013 — юрисконсульт ДП “ТОВ Фірма “Юрбізнесконсалтинг” (основне)
39600, м. Кременчук, вул. Леніна, буд. 40/2;
- з 04.04.2008 по 31.01.2011 — член Правління ЗАТ «Ізумруд» (за сумісництвом), 9623, м.
Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, буд. 37;
-з 01.01.2009 по 30.09.2009 – начальник претензійно-позовного відділу юридичного управління
ЗАТ „Спільне українсько-голандське підприємство „Кребо” (за сумісництвом), 39610,
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, будинок 1;
- з 02.07.2013 по теперішній час - заступник генерального директора ТОВ «Градосфера»
(основне), 39600, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, буд. 4;
- з 24.04.2015 по 26.05.2015 - член Спостережної ради ПАТ "ПФБ" (за сумісництвом).
- з 10.08.2015 по 11.08.2016- член Спостережної ради ПАТ "ПФБ" (за сумісництвом);
- з 21.04.2017 по 27.12.2017 - член Спостережної ради ПАТ "ПФБ" (за сумісництвом), а з
28.12.2017 (у зв'язку зі зміною типу та назви акціонерного товариства з ПАТ "ПФБ" на ПрАТ
"ФК "ПФБ КРЕДИТ") та по теперішній час обімає посаду члена Спостережної ради ПрАТ "ФК
"ПФБ КРЕДИТ" (за сумісництвом).
Єфремова Тетяна Миколаївна є уповноваженим представником акціонера ТОВ «ВАТО» та не є
акціонером, представником групи акціонерів, незалежним директором.
1) посада*:

Член Спостережної ради, незалежний член

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

фізична особа
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Волошина Ірина Петрівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

1986
вища, Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського, спеціальність - "Менеджмент
організацій", менеджер-економіст
6) стаж роботи (років)**:
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Громадська організація
"Полтавська обласна Федерація боротьби дзюдо", бухгалтер (основне): 39622, м. Кременчук,
проспект Лесі Українки, буд. 33А
8) дата набуття повноважень та
21.04.2017 до наступних річних зборів товариства
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки члена Спостережної ради визначаються Статутом та
Положеням про Спостережну раду ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ".
Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену в контракті.
Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи
емітента не отримано.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
Зміни у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод відбулись у зв'язку із обранням
(переобранням) нового складу Спостережної ради на річних загальних зборах акціонерів ПАТ
"ПФБ" 20.04.2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) – 6 років
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- з 15.06.2012 по 30.12.2015 — бухгалтер Громадської організації «Полтавська обласна федерація
боротьби дзюдо» (основне), 39622, м. Кременчук, проспект Лесі Українки, буд. 33А;
- з 22.04.2016 по 27.12.2017 — незалежний член Спостережної ради ПАТ "ПФБ" (основне), а з
28.12.2017 по 03.01.2018 (у зв'язку зі зміною типу та назви акціонерного товариства з ПАТ
"ПФБ" на ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ") – незалежний член Спостережної ради ПрАТ "ФК "ПФБ
КРЕДИТ" (основне), не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів.
(Станом на дату подання звіту - звільнена за власним бажанням, дата звільнення 03.01.2018 року.
Звільнення виконано на підставі ст.38 КЗпП України (наказ ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» по
особовому складу № 39-К від 03.01.2018 року).
1) посада*:
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:
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Член Спостережної ради, уповноважений представник
акціонера ТОВ "ВАТО"
фізична особа
Гирка Надія Олексіївна

1975
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5) освіта**:

вища, Інститут економіки та нових технологій,
спеціальність -"Облік і аудит", спеціаліст з обліку аудиту

6) стаж роботи (років)**:
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "ПФБ", помічник
Президента ПАТ "ПФБ" (основне)
8) дата набуття повноважень та
21.04.2017 до наступних річних зборів товариства
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки члена Спостережної ради визначаються Статутом та
Положенням про Спостережну раду ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ".
Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену в контракті. Згоди на оприлюднення
інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано.
Винагорода в натуральній формі не передбачена.
Зміни у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод відбулись у зв'язку із обранням
(переобранням) нового складу Спостережної ради на річних загальних зборах акціонерів ПАТ
"ПФБ" 20.04.2017 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) – 25 років
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- з 01.11.2010 по 30.05.2014 — помічник Президента ТОВ "Кребо ЛТД", 39600, м. Кременчук,
вул. Генерала Жадова, буд. 4;
- з 02.06.2014 по 09.08.2015 - помічник Президента ПАТ "ПФБ" (основне);
- з 10.08.2015 по 27.12.2017 - член Спостережної ради ПАТ "ПФБ" (основне), а з 28.12.2017 (у
зв'язку зі зміною типу та назви акціонерного товариства з ПАТ "ПФБ" на ПрАТ "ФК "ПФБ
КРЕДИТ") та по теперішній час обіймає посаду члена Спостережної ради ПрАТ "ФК "ПФБ
КРЕДИТ" (основне).
Гирка Н.О. є уповноваженим представником акціонера ТОВ «ВАТО», не є акціонером та не є
представником групи акціонерів, незалежним директором.
1) посада*:

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1965
вища, Українська державна юридична академія,
спеціальність - юрист

Васильченко Олександр Валерійович

6) стаж роботи (років)**:
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "ПФБ", Перший заступник
Голови Правління
8) дата набуття повноважень та
24.01.2013 до прийняття компетентним органом
термін, на який обрано (призначено): управління ПАТ "ПФБ" рішення про його відкликання
9) опис: Повноваження та обов'язки Голови Правління визначені Статутом ПрАТ "ФК "ПФБ
КРЕДИТ" та Положенням про Правління ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ".
2017 р.
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Посадова особа отримує заробiтну плату, визначену контрактом.
Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи
емітента не отримано.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 29
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- з 02.02.2009 по 23.01.2013 - Перший заступник Голови Правління ПАТ „ПФБ”.
- з 24.01.2013 по 27.12.2017 - Голова Правління ПАТ "ПФБ", а з 28.12.2017 (у зв'язку зі зміною
типу та назви акціонерного товариства з ПАТ "ПФБ" на ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ") та по
теперішній час обімає посаду Голови Правління ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ".
1) посада*:

Член Правління, Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1974
вища, спеціаліст з фінансів, Дніпропетровський університет
економіки та права

Маслєннікова Ірина Анатоліївна

6) стаж роботи (років)**:
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "ПФБ", начальник
управління аналізу банківських ризиків
8) дата набуття повноважень та
24.01.2013 до прийняття компетентним органом
термін, на який обрано (призначено): управління ПАТ "ПФБ" рішення про її відкликання
9) опис: Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ПрАТ
"ФК "ПФБ КРЕДИТ".
Посадова особа отримує заробiтну плату, визначену контрактом. Згоди на оприлюднення
інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 19
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- з 28.07.2011 по 23.01.2013 - начальник управління аналізу банківських ризиків ПАТ «ПФБ».
- з 24.01.2013 по 27.12.2017 - заступник Голови Правління ПАТ «ПФБ», а з 28.12.2017 (у зв'язку
зі зміною типу та назви акціонерного товариства з ПАТ "ПФБ" на ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ") та
по теперішній час обімає посаду заступника Голови Правління ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ".
1) посада*:

2017 р.

Член Правління, Головний бухгалтер
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2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1964
вища, економіст, Одеський інститут народного господарства

Синиця Тетяна Григорівна

6) стаж роботи (років)**:
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "ПФБ" , Заступник
Головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та
27.12.2017 Строк, на який призначено (переведено) особу:
термін, на який обрано (призначено): не визначено.
9) опис: Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Правління ПрАТ "ФК "ПФБ
КРЕДИТ".
Посадова особа отримує заробiтну плату.
Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи
емітента не отримано.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
В персональному складі посадових осіб відбулися зміни, а саме: звільнено головного бухгалтера
Івасенко Наталю Іванівну (за угодою сторін) та переведено з посади заступника Головного
бухгалтера на посаду Головного бухгалтера Синицю Тетяну Григорівну.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента Синиця
Тетяна Григорівна не має.
Загальний стаж роботи (років) – 34 роки
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- з 16.07.2012 по 04.12.2014 (включно) займала посаду керівника служби внутрішнього
аудиту ПАТ "ПФБ";
- з 05.12.2014 по 26.12.2017 (включно) - заступник головного бухгалтера ПАТ "ПФБ".
- з 27.12.2017 - Головний бухгалтер ПАТ "ПФБ", а з 28.12.2017 ( у зв'язку зі зміною типу та назви
акціонерного товариства з ПАТ "ПФБ" на ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ") та по теперішній час
обімає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ".
1) посада*:
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

2017 р.
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Золотаренко Оксана Вікторівна
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5) освіта**:

вища, менеджер-економіст, Кременчуцький державний
політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)**:
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "ПФБ", відповідальний
працівник за проведення фінансового моніторингу
8) дата набуття повноважень та
14.11.2008 до прийняття Спостережною радою або
термін, на який обрано (призначено): Загальними зборами акціонерів рішення про її звільнення
9) опис: Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ПрАТ
"ФК "ПФБ КРЕДИТ".
Посадова особа отримує заробiтну плату.
Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи
емітента не отримано.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) – 19 років
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- з 14.11.2008 по 27.12.2018 - відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
ПАТ "ПФБ", а з 28.12.2017 ( у зв'язку зі зміною типу та назви акціонерного товариства з ПАТ
"ПФБ" на ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ") та станом на 31.12.2017 - відповідальний працівник за
проведення фінансового моніторингу ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ".
Звільнена з посади 22.01.2018 (Протокол №180122/1 від 22.01.2018р.), у зв’язку із звільненням з
посади відповідального працівника з питань фінансового моніторингу ПрАТ «ФК «ПФБ
КРЕДИТ». Відкликання посадової особи виконано на підставі Закону України “Про акціонерні
товариства” та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
1) посада*:

Керівник служби внутрішнього аудиту

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1979
вища, спеціаліст з обліку і аудиту, Інститут економіки та
нових технологій

Новікова Яна Михайлівна

6) стаж роботи (років)**:
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "ПФБ", керівник служби
внутрішнього аудиту
8) дата набуття повноважень та
29.12.2014 до прийняття компетентним органом рішення
термін, на який обрано (призначено): про її звільнення
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються посадовою інструкцією та
Положенням про Службу внутрішнього аудиту ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ". Посадова особа
отримує заробітну плату.
Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи
2017 р.
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емітента не отримано.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Винагорода в натуральній
формі не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа
емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) – 16 років
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- з 12.09.2011 р. по 03.02.2014 - начальник відділу кредитування корпоративних клієнтів
Регіонального управління ПАТ "АВТОКРАЗБАНК" м. Кременчук: 39631, м. Кременчук, вул.
Київська, буд. 8;
- з 04.02.2014 по 07.05.2014 - начальник відділу кредитування Регіонального управління ПАТ
"АВТОКРАЗБАНК" м. Кременчук: 39631, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 8;
- з 20.05.2014 по 24.12.2014 – МЦЗ
м. Кременчук (виплата допомоги по безробіттю);
- з 29.12.2014 по 27.12.2017 керівник служби внутрішнього аудиту ПАТ "ПФБ" (основне), а з
28.12.2017 (у зв'язку зі зміною типу та назви акціонерного товариства з ПАТ "ПФБ" на ПрАТ
"ФК "ПФБ КРЕДИТ") та по теперішній час обімає посаду керівника служби внутрішнього аудиту
ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ" (основне).
1) посада*:

Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

Сінотова Галина Михайлівна

4) рік народження**:
5) освіта**:

1968
Вища, Київський автомеханічний інститут, спеціальність„Інформаційно-вимірювальна техніка”, інженер-електрик,
інженер-економіст
6) стаж роботи (років)**:
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПрАТ СК "ОНІКС", заступник
Генерального директора з економічних питань (за сумісництвом): 39627, м. Кременчук, квартал
278, буд. 22Б
8) дата набуття повноважень та
02.12.2016 до наступних річних зборів товариства
термін, на який обрано (призначено): до наступних річних зборів товариства
9) опис: В персональному складі посадових осіб відбулися зміни, а саме:
31.03.2017 року рішенням Голови Правління ПАТ "ПФБ" Васильченком О.В. (наказ ПАТ "ПФБ"
по особовому складу № 160-К від 31.03.2017) звільнена Сінотова Галина Михайлівна (на
підставі її заяви від 23.03.2017 року.) Звільнення посадової особи виконано на підставі ст. 38
КЗпП України.
Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначались Статутом та Положенням про
Спостережну Раду ПАТ "ПФБ". Посадова особа отримувала заробітну плату, встановлену в
контракті. Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової
особи емітента не отримано. Винагорода в натуральній формi не передбачена. Непогашеної
судимості за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не мала.
Загальний стаж роботи (років) - 25
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- з 25.05.2011по 30.11.2015 - Генеральний директор ТОВ «Псьол ЛТД» (основне): 39609, м.
2017 р.
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Кременчук, проїзд Галузевий, буд. 4;
- з 05.07.2011 по 30.09.2011 - член Дирекції ТОВ «Торговий дім «Укртатнафта» (за
сумісництвом): 39610, м. Кременчук, проїзд Галузевий, буд. 4;
- з 01.10.2011- 31.01.2012 - радник ТОВ "ТД" Укртатнафта ЛТД" (за сумісництвом), 9610, м.
Кременчук, проїзд Галузевий, буд. 4;
- з 01.02.2012 по 28.02.2014 - директор комерційний ТОВ "ТД" Укртатнафта ЛТД" (за
сумісництвом): 39610, м. Кременчук, проїзд Галузевий, буд. 4;
- з 03.03.2014 по 23.04.2014 - радник ПАТ «ПФБ» (за сумісництвом);
- з 24.04.2014 по 01.12.2016 - член Спостережної ради ПАТ «ПФБ» (за сумісництвом);
- з 01.12.2015 по 31.10.2016 - радник ТОВ "Псьол ЛТД"(основне): 39609, м. Кременчук, проїзд
Галузевий, буд. 4;
- з 01.11.2016 по 01.12.2016 - заступник Генерального директора з економічних питань ПрАТ СК
«ОНІКС» (основне): 39627,
м. Кременчук, квартал 278, буд. 22Б;
- з 02.12.2016 по теперішній час - заступник Генерального директора з економічних питань
ПрАТ СК «ОНІКС» (за сумісництвом): 39627, м. Кременчук, квартал 278, буд. 22Б;
- з 02.12.2016 по 31.03.2017 - член Спостережної ради ПАТ "ПФБ" (основне).
Сінотова Г.М. була представником акціонера ТОВ «ВАТО», та не була акціонером,
представником групи акціонерів, незалежним директором.
1) посада*:

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1963
вища, спеціаліст з економіки, Кременчуцький державний
політехнічний інститут

Івасенко Наталія Іванівна

6) стаж роботи (років)**:
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Кременчуцька філія, АК "ПФБ",
Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та
07.10.2008 до прийняття рішення компетентним органом
термін, на який обрано (призначено): про звільнення з посади
9) опис: В персональному складі посадових осіб відбулися зміни, а саме:
На підставі Наказу Голови Правління ПАТ «ПФБ» № 591-К від 22.12.2017 року 26.12.2017 року
звільнено із займаної посади Головного бухгалтера ПАТ «ПФБ» Івасенко Наталію Іванівну за
угодою сторін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мала.
Повноваження та обов'язки, які виконувала посадова особа, визначені Положенням про
Правління ПАТ "ПФБ". Посадова особа отримувала заробiтну плату. Згоди на оприлюднення
інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
Загальний стаж роботи (років) – 29 років
Посадова особа не працювала та не займала посад на будь-яких інших підприємствах.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Івасенко Н.І. перебувала на посаді Виконуючого обов’язки Головного бухгалтера з 10.10.2008 р.,
- з 07.11.2008 по 26.12.2017 - на посаді Головного бухгалтера ПАТ "ПФБ".
2017 р.
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* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

2017 р.

© SMA

25292831

