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Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк) 

(протокол № 37 вiд 21.05.2008р.), наказу (про особовий склад) № 36/к вiд 21.05.2008 р. та 

на пiдставi наданої 21.05.2008р. заяви з 21.05.2008р. звільнено від виконання обов’язків 

Голови Правлiння Банку Ясменко Олександра Івановича (паспорт серiя АК №659007 

виданий 03.12.1999р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) у 

зв’язку з призначенням Голови Правління Банку. Згiдно п. 8.28 Статуту Банку строк 

повноважень - 3 роки. Ясменко О.І. займав цю посаду з 28.01.2008р. Ясменко О.І. акцiями 

Банку не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 

Вiдповiдно до наказу (про особовий склад) №35/к від 21.05.2008р. (виданого на підставі 

рішення Спостережної ради Банку (протокол № 36 вiд 24.04.2008р.), рішення Комісії з 

питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні НБУ в 

Дніпропетровській області від 20.05.2008р., №50, заяви від 24.04.2008р.) з 21.05.2008р. 

призначено на посаду Голови Правлiння Сеся Ігора Анатолійовича (паспорт серiя АМ № 

060925, виданий 08.11.2000р. Амур-Нижньодніпровським РВ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi). Згiдно п. 8.28 Статуту Банку строк повноважень - 3 роки. 

Сесь І.А. займав наступнi посади: каменщик 3 розряду; лаборант науково-винахідної 

частини; старший інженер лабораторії виробництва труб із заготівок центральної 

заводської лабораторії; старший інженер науково-виробничої частини; молодший 

науковий співробітник; науковий співробітник науково-винахідницької частини; 

начальник технологічного бюро трубоелектрозварочного цеху; стажер на посаді експерта 

сектору маркетингу відділення банку; експерт відділення банку; начальник сектора 

маркетинга відділення банку; заступник керуючого відділення банку; керуючий 

відділенням банку; директор з фінансів заводу; заступник начальника управління з 

кадрового резерву міської ради; заступник Голови Правління підприємства; заступник 

директора підприємства з реалізації; директор підприємства; заступник директора філії 

банку; виконуючий обов’язки директора філії банку; директор філії банку; заступник 

керуючого філії банку; фінансовий директор підприємства; заступник Голови Правління з 

роботи з VIP-клієнтами банку. Сесь І.А. акцiями Банку не володiє, судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має 

Відповідно до рішення Спостережної ради Банку (протокол № 37 від 21.05.2008р.) та 

наказу № 36/к від 21.05.2008р. на підставі наданої 21.05.2008р. заяви з 

21.05.2008р.переведено на посаду Заступника Голови Правління Ясменко Олександра 

Івановича (паспорт серiя АК №659007 виданий 03.12.1999р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй областi). Згiдно п. 8.28 Статуту Банку строк повноважень - 3 

роки. Ясменко О.I. займав наступнi посади: економiст 1 категорiї сектору iнспектування 

вiддiлу банкiвського нагляду, провiдний економiст сектору iнспектування вiддiлу 

банкiвського нагляду, керуючий вiдокремленим безбалансовим вiддiленням банку, в.о. 

начальника вiддiлу банкiвського обслуговування вiддiлення банку, заступник начальника 



вiддiлу корпоративних банкiвських послуг фiлiї банку, начальник вiддiлення банку, 

заступник Голови Правління банку, В.о. Голови Правління банку. Ясменко О.І. акцiями 

Банку не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні та визнає , що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Голова Правління Сесь Ігор Анатолійович. 

 


