
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. 

 

В.о.Голови Правління    Піддубний Р.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

13.07.2015 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 01135 м. Київ, проспект Перемоги, буд.5а 

4. Код за ЄДРПОУ 

 38870739 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 044 207 43 50, 044 207 43 51 

6. Електронна поштова адреса 

 info@bank-portal.com.ua 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.07.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення 130 (2134) Відомості НКЦПФР  14.07.2015 

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

3. Повідомлення розміщено на сторінці 

www.bank-portal.co

m.ua в мережі Інтернет 13.07.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по-батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

10.07.2015 звільнено Голова Правління Шульгін Олег Вікторовича - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

У зв'язку із державною реєстрацією Статуту ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК 

"ПОРТАЛ" 03 червня 2015 року, та обранням Голови Правління ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" О.В. Шульгіна Головою Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" Наглядовою 

Радою ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 10 липня 2015 року прийнято наступні рішення: 

1.       Олега Вікторовича Шульгіна звільнити з посади Голови Правління ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" з 10 липня 2015 року у зв'язку з обранням його Головою Наглядової 

Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". О.В. Шульгін  перебував на цій посаді з 07.06.2013 р.; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана. 

10.07.2015 звільнено Заступник Голови 

Правління 

Піддубний Роман Михайлович - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

2. Романа Михайловича Піддубного звільнити з посади Заступника Голови Правління, члена Правління ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" з дня вступу ним на посаду Голови 

Правління ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана. 

10.07.2015 призначено Голова Правління Піддубний Роман Михайлович - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

3. Заступника Голови Правління, члена Правління Романа Михайловича Піддубного призначити на посаду Голови Правління ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" з наступного 

робочого дня від дня отримання письмової згоди Національного банку України на його вступ на посаду Голови Правління ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" строком на 5 (п'ять) 

років; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом 

останніх п'яти років обіймав посади Заступника Голови Правління банку; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана. 

10.07.2015 призначено особа, котра тимчасово 

здійснюватиме 

повноваження 

(виконуватиме обов'язки) 

Голови Правління  

Піддубний Роман Михайлович - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

4.     Заступника Голови Правління, члена Правління Романа Михайловича Піддубного призначити особою, котра тимчасово здійснюватиме повноваження 

(виконуватиме обов'язки) Голови Правління ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (скорочено - В.о. Голови Правління ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ") у період з 10 липня 2015 року і до дня 

вступу ним на посаду Голови Правління ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом останніх п'яти років обіймав посади Заступника Голови Правління банку; згода фізичної особи на розкриття 

паспортних даних не надана. 



10.07.2015 призначено Начальник управління 

інформаційних технологій, 

член Правління 

Бородавко Євген Іванович - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

5. Начальника управління інформаційних технологій Євгена Івановича Бородавко призначити з 10 липня 2015 року членом Правління ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 

строком на 5 (п'ять) років; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має; протягом останніх п'яти років обіймав посади Начальника відділу інформаційних  систем, старшого адміністратора Центру прикладного програмного 

забезпечення, головного адміністратора Центру прикладного програмного забезпечення, Начальника управління інформаційних технологій; згода фізичної особи на 

розкриття паспортних даних не надана. 

10.07.2015 призначено Начальника управління 

інформаційних технологій, 

член Правління 

Бородавко Євген Іванович - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

6. Начальника управління інформаційних технологій, члена Правління Євгена Івановича Бородавко з  10 липня 2015 року призначити на посаду Заступника Голови 

Правління з інформаційних технологій та інформаційної безпеки, члена Правління ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (Наказ Виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТ 

"БАНК "ПОРТАЛ" №17/2-к від 10 липня 2015 року); пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має; протягом останніх п'яти років обіймав посади Начальника відділу інформаційних  систем, старшого адміністратора Центру 

прикладного програмного забезпечення, головного адміністратора Центру прикладного програмного забезпечення, Начальника управління інформаційних технологій; 

згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана. 

 


