
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  

21.03.2014 
(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 19.03.2014 
 (дата) 

2. Повідомлення 
56 Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку  24.03.2014 
 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 21.03.2014 

 (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 

12.03.2014 призначено Член наглядової ради Войцеховська Світлана 
Михайлівна 

- - 
 - 

0 

Зміст інформації: 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2014 №70 "Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний 
експортно-імпортний банк України" та публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 18.03.2014) призначено 
членом наглядової ради ВОЙЦЕХОВСЬКУ Світлану Михайлівну, керівника Апарату Прем'єр-міністра України. 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. Вiдповiдно до статтi 7 Закону 
України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку - п'ять рокiв. 
 
12.03.2014 призначено Член наглядової ради Коцюба Володимир 

Олександрович 
- - 
 - 

0 

Зміст інформації: 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2014 №70 "Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний 
експортно-імпортний банк України" та публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 18.03.2014) призначено 
членом наглядової ради КОЦЮБУ Володимира Олександровича, директора департаменту фінансової політики Міністерства фінансів. 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. Вiдповiдно до 
статтi 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку - п'ять рокiв. 
12.03.2014 призначено Член наглядової ради Лісовенко Віталій Васильович - - 

 - 
0 

Зміст інформації: 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2014 №70 "Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний 
експортно-імпортний банк України" та публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 18.03.2014) призначено 
членом наглядової ради ЛІСОВЕНКА Віталія Васильовича, заступника Міністра фінансів. 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. Вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про банки та 
банкiвську дiяльнiсть" термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку - п'ять рокiв. 
12.03.2014 призначено Член наглядової ради Онищенко Ганна Володимирівна - - 

 - 
0 

Зміст інформації: 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2014 №70 "Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний 
експортно-імпортний банк України" та публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 18.03.2014) призначено 
членом наглядової ради ОНИЩЕНКО Ганну Володимирівну, заступника Міністра юстиції - керівника апарату. 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. Вiдповiдно до статтi 7 Закону 



України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку - п'ять рокiв. 

12.03.2014 призначено Член наглядової ради Паракуда Олег Васильович - - 
 - 

0 

Зміст інформації: 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2014 №70 "Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний 
експортно-імпортний банк України" та публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 18.03.2014) призначено 
членом наглядової ради ПАРАКУДУ Олега Васильовича, першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України. 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. Вiдповiдно до статтi 7 
Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку - п'ять рокiв. 

 


