
 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Універсал Банк» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21133352 
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 04114, м. Київ, вул. 

Автозаводська, 54/19 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: Телефон: (+38 044) 391-57-96  

Факс: (+38 044) 390-54-19 
1.6. Електронна поштова адреса емітента office@universalbank.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 
розділу II або інформація про іпотечні цінні папери 
відповідно до вимог розділу III цього Положення. 

Відомості про прийняття рішення про 
зміну складу посадових осіб емітента.  

Правління ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє, що на засіданні 
Спостережної Ради Банку, яке відбулося 25.11.2014 року (протокол №16/14 від 25.11.2014) 
було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб Банку.  

Вирішено призначити Ховалко Галину Романівну (особа не надала згоду на розкриття своїх 
паспортних даних) на посаду директора Департаменту з ризиків – Члена Правління ПАТ 
«Універсал Банк» з 01 грудня 2014 року, на підставі Рішення Спостережної Ради №16/14 від 
25.11.2014р. Строк призначення на посаду – безстроково. 
 

Упродовж своєї трудової діяльності Ховалко Г.Р. обіймала наступні посади: економіст 
кредитного відділу Банку; економіст відділу організації кредитування і фінансування 
капітальних вкладень Банку; економіст кредитного сектору операційного відділу Банку; 
економіст II категорії  кредитного сектору ОПЕРО Банку; економіст I категорії відділу 
короткострокового планування Банку; економіст I категорії сектору планування; аналізу 
ефективності кредитних вкладень та статистики Банку; начальник відділу вкладень Банку; 
головний економіст відділу аналізу та планування кредитної діяльності управління кредитної 
діяльності Банку; провідний економіст сектора експертизи кредитних проектів дирекцій 
відділу розгляду кредитних проектів та супроводження кредитів управління кредитування 
департаменту кредитування Банку; провідний економіст сектора експертизи кредитних 
проектів філій відділу розгляду кредитних проектів та супроводження кредитів управління 
кредитування департаменту кредитування кредитно-інвестиційного центру Банку; головний 
економіст сектора розгляду заявок філій відділу кредитування корпоративних клієнтів 
управління кредитування кредитно-інвестиційного центру Банку; начальник відділу 
проектного кредитування управління кредитування кредитно - інвестиційного центру Банку; 
заступник начальника управління кредитування – начальник відділу кредитування 
корпоративних клієнтів кредитно - інвестиційного центру Банку; заступник начальника 
управління кредитування корпоративних клієнтів-начальника відділу кредитної експертизи 
Банку; заступник начальника управління кредитування корпоративних клієнтів-начальника 
відділу кредитування VIP-клієнтів Банку; начальник управління VIP-клієнтів центру 
корпоративного бізнесу Банку; начальник управління корпоративних клієнтів центру 
корпоративного бізнесу Банку; начальник департаменту середніх корпоративних клієнтів 
Центру корпоративного бізнесу Банку; заступник Голови Правління - Член Правління АКБ 
«Київ»; директор Департаменту з ризиків ПАТ «Універсал Банк». 



Ховалко Галина Романівна, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

У разі призначення посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено 
особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності. 

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

 

Голови Правління ПАТ «Універсал Банк» ____________________________ І.О. Волох 


