
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. 

 
Член Правління    В.О. Руда 

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

01.12.2014 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 
 

І. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента 
 Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" 
2. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 
 03150 м.Київ, вул. Горького. 127 
4. Код за ЄДРПОУ 
 00032112 
5. Міжміський код та телефон, факс 
 (044) 247-89-81, 247-89-81 
6. Електронна поштова адреса 
 ederevyanko@hq.eximb.com 
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.12.2014 
 (дата) 

2. Повідомлення 
№233 Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку  05.12.2014 
 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 
3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці 

http://www.eximb.com/ukr/about/securities_
report/2014/ в мережі Інтернет 08.12.2014 

 (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 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 

29.11.2014 припинено 
повноваження 

Член правління - перший 
заступник Голови Правління 

Кононихіна В.В. - - 
 - 

0 

Зміст інформації: 
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 5-29/11 від 
29.11.2014р. 
На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 30.12.2010р. 
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.  
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. 
29.11.2014 припинено 

повноваження 
Член Правління Решетняк О.А. - - 

 - 
0 

Зміст інформації: 
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 5-29/11 від 
29.11.2014р. 
На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 04.11.2010р. 
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.  
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. 
29.11.2014 припинено 

повноваження 
Член Правління Мананніков А.В. - - 

 - 
0 

Зміст інформації: 
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 5-29/11 від 
29.11.2014р. 
На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 04.11.2010р. 
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.  
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. 
29.11.2014 обрано Член Правління - перший 

заступник Голови Правління 
Маноха С.О. - - 

 - 
0 

Зміст інформації: 
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 5-29/11 від 
29.11.2014р. 
Попередня посада, яку обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Член Правління - перший заступник Голови Правління ПАТ "Укрсоцбанк". 
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.  
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. 



Строк, на який обрано - необмежений 

29.11.2014 обрано Член Правління - заступник 
Голови Правління 

Белінський О.В. - - 
 - 

0 

Зміст інформації: 
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 5-29/11 від 
29.11.2014р. 
Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 
З вересня 2009 року по серпень 2010 року - директор проекту ПрАТ "ПФТС". 
З червня 2011 року по квітень 2012 року - інвестиційний директор ТОВ "КУА "ІСФП Менеджмент". 
З жовтня 2014 року - Радник Голови Правління АТ "Укрексімбанк". 
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.  
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. 
Строк, на який обрано - необмежений 
29.11.2014 обрано Член Правління - заступник 

Голови Правління 
Котов В.М. - - 

 - 
0 

Зміст інформації: 
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 5-29/11 від 
29.11.2014р. 
Даних щодо попередньої посади станом на дату підготовки цієї інформації не надано. 
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.  
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. 
Строк, на який обрано - необмежений 

 


