
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, буд. 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.pfb.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 звільнення прийнято Головою Правління ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 
Васильченком О.В. 03.01.2018 року на підставі заяви Волошиної Ірини Петрівни від 
03.01.2018 року. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі ст.38 КЗпП України (наказ ПрАТ «ФК 
«ПФБ КРЕДИТ» по особовому складу № 39-К від 03.01.2018 року).  
Посадова особа Волошина Ірина Петрівна (паспорт: серія КО номер 994137 виданий 
30.07.2015 р. Крюківським РВ у м. Кременчуці УДМС України в Полтавській області), яка 
займала посаду члена Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» та була незалежним 
членом, звільнена за власним бажанням. 
Володіє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016 р. по 03.01.2018р. 
На посаду члена Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» замість звільненої особи 
Волошиної Ірини Петрівни  нікого не призначено. 
Рішення про звільнення прийнято Головою Правління ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 
Васильченком О.В. 03.01.2018 року на підставі заяви Деревягіної Євгенії Володимирівни 
від 03.01.2018 року. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі ст.38 КЗпП України (наказ ПрАТ «ФК 
«ПФБ КРЕДИТ» по особовому складу № 40-К від 03.01.2018 року).  
Посадова особа Деревягіна Євгенія Володимирівна (паспорт: серія КО номер 427216 
виданий 17.08.2002 р. Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області), яка 
займала посаду члена Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» та була незалежним 
членом, звільнена за власним бажанням.  
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 02.12.2016 р. по 03.01.2018р. 
На посаду члена Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» замість звільненої особи 
Деревягіної Євгенії Володимирівни нікого не призначено. 

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



Голова Правління 

 

 

 

Васильченко О.В. 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

    
05.01.2018р. 

(дата)  
 


