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

 
I. Загальні відомості  

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПФБ КРЕДИТ" 
2. Код за ЄДРПОУ  
25292831 
3. Місцезнаходження  
39627 м. Кременчук квартал 278, 22-Б 
4. Міжміський код, телефон та факс  
(0536) 79-28-38 (0536) 79-28-58 
5. Електронна поштова адреса  
office@kpfb.poltava.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації  
http://www.pfbcredit.com.ua/ 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог 
глави 2 розділу ІІІ цього Положення  
Зміна складу посадових осіб емітента 

 
II. Текст повідомлення  

Рішення про відкликання прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ 
КРЕДИТ» (протокол № 1 від 24.04.2018) на підставі Закону України «Про акціонерні 
товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 24.04.2018 року. 
Відкликання посадової особи виконано на підставі Закону України «Про акціонерні 
товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».  
Посадова особа Коваль Леся Анатоліївна, (паспорт: серія КН номер 537897 виданий 
24.01.1998 р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області), яка 
займала посаду Голови Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», припинила 
повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2015 по 24.04.2018. 
Рішення про відкликання прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ 
КРЕДИТ» (протокол № 1 від 24.04.2018) на підставі Закону України «Про акціонерні 
товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 24.04.2018 року. 
Відкликання посадової особи виконано на підставі Закону України «Про акціонерні 
товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». 
Посадова особа Єфремова Тетяна Миколаївна (паспорт: серія АЕ номер 651400 виданий 
08.09.1999 р. Олександрійським МВ УМВС України у Кіровоградській області), яка 
займала посаду члена Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», звільнена з посади. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017 по 24.04.2018. 
Рішення про відкликання прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ 



КРЕДИТ» (протокол № 1 від 24.04.2018) на підставі Закону України «Про акціонерні 
товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 24.04.2018 року. 
Відкликання посадової особи виконано на підставі Закону України «Про акціонерні 
товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». 
Посадова особа Гирка Надія Олексіївна (паспорт: серія КН номер 473145 виданий 
30.09.1997 р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області), яка 
займала посаду члена Спостережної ради ПАТ "ПФБ", припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.08.2015 по 24.04.2018. 
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» 
(протокол № 1 від 24.04.2018) на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та 
Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 24.04.2018 року. 
Обрання особи виконано на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та 
Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». 
Коваль Лесю Анатоліївну (паспорт: серія КН номер 537897 виданий 24.01.1998 р. 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області) обрано на посаду Голови 
Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» з 25.04.2018 року.  
Коваль Л.А., є уповноваженим представником акціонера – фізичної особи Матициної 
Т.Ю., та не є представником групи акціонерів, незалежним директором. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: з 25.04.2018р. до 24.04.2021р. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  
- з 07.10.2008 по 28.02.2013 - директор ТОВ «Статус-Реєстр» (основне); з 01.10.2012 по 
28.02.2013 - заступник директора з правових питань  в ТОВ «Кребо ЛТД» (за 
сумісництвом); з 01.03.2013 по 19.04.2015 - заступник директора з правових питань  в 
ТОВ «Кребо ЛТД» (основне); з 20.04.2015 по 23.04.2015 - радник з правових питань в 
ТОВ «Кребо ЛТД» (основне); з 24.04.2015 по теперішній час - начальник юридичного 
відділу в ТОВ «Кребо ЛТД» (основне); з 24.04.2015 по 27.12.2017 - Голова Спостережної 
ради ПАТ «ПФБ» (за сумісництвом), а з 28.12.2017 по 24.04.2018 (у зв'язку із зміною типу 
та назви акціонерного товариства з ПАТ «ПФБ» на ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»)  - Голова 
Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»  (за сумісництвом). 
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» 
(протокол № 1 від 24.04.2018) на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та 
Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 24.04.2018 року. 
Обрання особи виконано на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та 
Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». 
Єфремову Тетяну Миколаївну (паспорт: серія ЕА номер 651400 виданий 08.09.1999 р. 
Олександрійським МВ УМВС України у Кіровоградській області)  обрано до складу 
Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на посаду члена Наглядової ради з 
25.04.2018 року.  
Єфремова Тетяна Миколаївна є представником акціонера ТОВ «ВАТО» та не є 
представником групи акціонерів, незалежним директором. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: з 25.04.2018р. до 24.04.2021р. 



Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 05.07.2005 по 01.07.2013 
— юрисконсульт ДП “ТОВ Фірма “Юрбізнесконсалтинг” (основне);  з 04.04.2008 по 
31.01.2011 — член Правління ЗАТ «Ізумруд» (за сумісництвом); з 01.01.2009 по 
30.09.2009 – начальник претензійно-позовного відділу юридичного управління ЗАТ 
«Спільне українсько-голандське підприємство «Кребо»; з 02.07.2013 по теперішній час - 
заступник генерального директора ТОВ «Градосфера» (основне); 
- 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 із зміною типу та назви акціонерного товариства з ПАТ «ПФБ»  на 
ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ») по 24.04.2018 - член Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ 
КРЕДИТ» (за сумісництвом). 
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» 
(протокол № 1 від 24.04.2018) на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та 
Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 24.04.2018 року. 
Обрання особи виконано на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та 
Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». 
Гирку Надію Олексіївну (паспорт: серія КН номер 473145 виданий 30.09.1997 р. 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області)  обрано до складу 
Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на посаду члена Наглядової ради з 
25.04.2018 року.  
Гирка Надія Олексіївна  є представником акціонера ТОВ «ВАТО» та не є представником 
групи акціонерів, незалежним директором. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: з 25.04.2018р. до 24.04.2021р. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  з 01.11.2010 по 30.05.2014 
— помічник Президента ТОВ «Кребо ЛТД»; 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 із зміною типу та назви акціонерного 
товариства з ПАТ «ПФБ» на ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ») по 24.04.2018 - член 
Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (основне). 
 

 
III. Підпис  

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. 

Голова Правління ПрАТ "ФК 
"ПФБ КРЕДИТ" 

 

 

 

Васильченко О.В. 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

    
25.04.2018 

(дата)  
 


