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Відповідно до рішення Спостережної ради ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

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

(протокол № 19 від 20.07.2007р.) та наказу № 27/к від 20.07.2007р. з 20.07.2007р. 

звільнено Малівську Ольгу Сергіївну (паспорт АМ №385784 виданий 26.04.2001р. 

Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) з посади головного 

бухгалтера, члена Правління за власним бажанням (ст.38 КЗпП України). Малівська О.С. 

займала цю посаду з 16.08.2006р., акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

Відповідно до рішення Спостережної ради Банку (протокол № 19 від 20.07.2007р.) та 

наказу № 27/1/к від 20.07.2007р. з 23.07.2007р. тимчасово покладено виконувати 

обов’язків головного бухгалтера на Колосенко Катерину Антонівну (паспорт серія АК 

№540849 виданий 29.06.1999р. Новомосковським МВ УМВС України в 

Дніпропетровській області). Строк повноважень – з 23.07.2007р. до моменту погодження 

її кандидатури Національним банком України. З 05.09.1990р. по 06.05.1991р. Колосенко 

К.А. працювала на посаді підсобної робочої Київського авіаційного виробничого 

об'єднання ім. 50 років Жовтня "НОВОМОСКОВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД". З 

06.11.1997р. по 18.06.2007р. Колосенко К.А. обіймала наступні посади у ВАТ "КБ 

"Причорномор’я": бухгалтер з валютних операцій валютної бухгалтерії, в.о. начальника 

відділу обліку операцій з іноземною валютою та цінними паперами, начальник відділу 

обліку операцій з іноземною валютою та цінними паперами, заступник головного 

бухгалтера – начальник відділу обліку операцій з іноземною валютою, заступник 

головного бухгалтера – начальник управління обліку банківських операцій. З 19.06.2007р. 

по теперішній час Колосенко К.А. обіймає посаду заступника головного бухгалтера Банку. 

Колосенко К.А. акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

Відповідно до рішення Спостережної ради Банку (протокол № 19 від 20.07.2007р.) 

призначено Колосенко Катерину Антонівну (паспорт серія АК №540849 виданий 

29.06.1999р. Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області) на 

посаду головного бухгалтера Банку. Згідно п. 8.28 Статуту Банку строк її повноважень – 3 

роки. Колосенко К.А. заступає на посаду головного бухгалтера, члена Правління Банку 

після погодження її кандидатури Національним банком України. 

 


