
 
 

 
Сторінка 1 з 1 

Витяг: 

«Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» повідомляє, що: 

- на підставі рішення Спостережної Ради з 11 січня 2010 року припиняє виконувати обов'язки т.в.о. Голови 
Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» Плотиця Євген Михайлович, паспорт серії СН № 141499, виданий 
Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 07 травня 1996 року. На посаді перебував з 28 вересня 2009 року. 
Часткою в статутному капіталі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі злочини 
не має. 

- на підставі рішення Спостережної Ради з 11 січня 2010 року Гладкий Вiктор Анатолійович призначений на 
посади заступника Голови Правління та виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК». 

З 16 листопада 2009 року обіймає посаду директора головного управління корпоративного бізнесу ПАТКБ 
«ПРАВЕКС-БАНК», є членом Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».  

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

Виконуючим обов'язки Голови Правління Гладкий Віктор Анатолійович» 

 



 
 

 
Сторінка 1 з 1 

Особлива інформація 
Витяг: 

«Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» повідомляє, що: 

- на підставі листа з проханням звільнити від обов'язків в.о. Голови Правління рішенням Спостережної Ради від 17 
червня 2010р. з 21 червня 2010р. припинено виконання обов'язків в.о. Голови Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-
БАНК» Гладким Віктором Анатолійовичем паспорт серії СН № 455598, виданий Московським РУГУ МВС України в 
м. Києві 22 квітня 1997 року. Заступник Голови Правління - директор головного управління корпоративного бізнесу 
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» Гладкий В.А. виконував обов'язки в.о. Голови Правління з «11» січня 2010 року. 
Часткою у статутному капіталі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не володіє. 

- на підставі рішення Спостережної Ради від 17 червня 2010 року з 21 червня 2010 року на Плотицю Євгена 
Михайловича, паспорт серії СН № 141499, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 07 травня 1996 
року, покладено виконання обов'язків в.о. Голови Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК». Часткою у статутному 
капіталі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Термін, на 
який обрано Плотицю Євгена Михайловича в.о. Голови Правління протоколом Спостережної Ради не визначено. 

Посади, які обіймав Плотиця Євген Михайлович протягом своєї діяльності: ведучий спеціаліст по маркетингу АКБ 
«Аваль», ведучий спеціаліст по маркетингу АППБ «Аваль», начальник відділу по роботі з електронними 
розрахунковими засобами управління зовнішньо-економічних та валютних операцій АППБ «Аваль», начальник 
відділу електронних засобів розрахунку управління валютно-фінансових операцій АППБ «Аваль», заступник 
начальника управління кредитних карток департамента зовнішньо-економічних та валютних операцій АППБ 
«Аваль», заступник начальника управління кредитних карток департаменту неторгових операцій та платіжних карт 
АППБ «Аваль», заступник директора департаменту неторгових операцій та платіжних карток АППБ «Аваль», 
заступник директора департаменту роздрібного бізнесу АППБ «Аваль», заступник директора центру 
індивідуального бізнесу Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», керівник проектів 
та програм департаменту інформаційних технологій ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», радник Голови Ради 
Директорів з операційної діяльності ТОВ «Комерційний банк «ДЕЛЬТА»», заступник Голови Правління ВАТ «Банк 
3/4». 

З 02 березня 2009 року обіймає посаду директора Головного операційного управління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», 
є членом Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК». З 28 вересня 2009 року тимчасово виконує обов'язки заступника 
Голови Правління. З 28 вересня 2009 до 11 січня 2010 - тимчасове виконання обов'язків Голови Правління ПАТКБ 
«ПРАВЕКС-БАНК». 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно законодавства: 

виконуючий обов'язки Голови Правління Гладкий Віктор Анатолійович» 

 



 
 

 
Сторінка 1 з 1 

Витяг: 

«Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» повідомляє, що: 

- шляхом підписання Угоди про припинення правовідносин за взаємною згодою сторін та на підставі рішення 
Спостережної Ради з “19” січня 2010 року звільнена з посади Голови Правління та члена Правління ПАТКБ 
«ПРАВЕКС-БАНК» Зубрицька Наталія Борисівна. На посаді перебувала з “01” лютого 2005 року. 

Часткою в статутному капіталі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі злочини 
не має. 

Між ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» та пані Зубрицькою Наталією Борисівною буде укладений договір про надання 
консультаційних послуг для Спостережної Ради ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» починаючи з «21» січня 2010 року 
строком на 1 рік.  

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

Виконуючим обов'язки Голови Правління Гладкий Віктор Анатолійович» 

 



 
 

 
Сторінка 1 з 1 

Витяг: 

«Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» повідомляє, що: 

- на підставі рішення Спостережної Ради від 08 липня 2010 року з 06 вересня 2010 року 
призначено Наумова Сергія Володимировича, паспорт СН № 296046, виданий 
Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15 жовтня 1996 року, Головою Правління 
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК». Часткою у статутному капіталі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. 

Посади, які обіймав Наумов Сергій Володимирович протягом своєї діяльності: КВО ім.. 
Артема «Київський машинобудівний завод» тренер по карате спортивний клуб «Сокіл», 
інспектор з режиму Бюро інформації та безпеки «ІББ» ЛТД, маркетолог ТОВ «Аргонавт», 
фінансовий директор Малого підприємства «Фірма «Восток-4», спеціаліст відділу 
кредитних операції комерційного управління Першого Українського Міжнародного Банку, 
спеціаліст відділу кредитного аналізу Кредитного управління Першого Українського 
Міжнародного Банку, старший спеціаліст відділу кредитного аналізу Кредитного 
управління Першого Українського Міжнародного Банку, професійний консультант 
представництва фірми «Прайс Уотерхаус» в Україні (Нідерланди) Державне комунальне 
підприємство Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по 
обслуговуванню іноземних представництв «Дирекція Інпредкадри», аудитор 3 категорії 
ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс», експерт з кредитного аналізу відділу кредитного аналізу 
управління корпоративних клієнтів та торговельного фінансування АКБ «Райффайзенбанк 
Україна», начальник відділу кредитного аналізу АКБ «Райффайзенбанк Україна», 
заступник начальника управління з контролю за ризиками/начальник відділу кредитного 
аналізу АКБ «Райффайзенбанк Україна», начальник управління корпоративних клієнтів 
АКБ «Райффайзенбанк Україна», заступник Голови Правління -начальник Департаменту 
корпоративного бізнесу АКІБ «УкрСиббанк», Голова Правління АКІП «УкрСиббанк». 

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

В.о. Голови Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»  Є.М.Плотиця» 

 

 


