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Відповідно до рішення Спостережної ради Банку (протокол № 22 від 06.08.2007р.) та на
підставі наданої 06.08.2007р. заяви з 06.08.2007р. призначено на посаду члена Правління
Банку Колесник Ольгу Володимирівну (паспорт серія АЕ №209731 виданий 02.02.1996р.
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Згідно п. 8.28 Статуту
Банку строк повноважень – 3 роки. З 01.03.1994р. по 18.11.1994р. Колесник О.В. займала
посаду старшого технолога ТОВ "Муніципальна страхова компанія "МАСПО". З
21.11.1994р. по 06.06.1995р. Колесник О.В. працювала в Комерційному банку
"ГЕОБАНК" на посадах: менеджер відділу корвідносин, бухгалтер з ведення міжнародних
розрахунків бухгалтерії Управління зовнішньоекономічних зв’язків, в.о. старшого
бухгалтера бухгалтерії Управління зовнішньоекономічних зв’язків. З 01.09.1995р. по
22.04.1996р. працювала в Дніпропетровській філії Всеукраїнського акціонерного банку
"ВАбанк" на посадах: спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності та валютних
операцій, спеціаліст іпотечного відділу. З 30.04.1996р. по 18.01.1999р. Колесник О.В.
працювала в Акціонерно-комерційному банку інвестування програм реконструкції та
розвитку "ЗАВОДБАНК" на посадах: економіст Управління цінних паперів, в.о.
начальника відділу державних боргових зобов’язань Управління цінних паперів,
начальник відділу державних боргових зобов’язань Управління цінних паперів. З
25.10.1999р. по 16.06.2000р. Колесник О.В. працювала на посаді провідного фахівця
обліково-операційного відділу Дніпропетровського філіалу всеукраїнського акціонерного
банку. З 20.06.2000р. по 20.08.2002р. Колесник О.В. працювала в Акціонерному
комерційному банку "ТЕХНОБАНК" на посадах: економіст І-ї категорії відділу цінних
паперів управління активно-пасивних операцій, провідний економіст відділу цінних
паперів, начальник відділу цінних паперів управління активних операцій. З 21.08.2002р.
по 20.04.2007р. Колесник О.В. працювала в Філії АБ "ПІВДЕННИЙ" м. Дніпропетровськ
на посадах: спеціаліст з економічної безпеки, відповідальний працівник з фінансового
моніторингу. З 23.04.2007р. по 03.08.2007р. Колесник О.В. займала посаду провідного
економіста відділу фінансового аналізу, планування та управління ризиками Банку.
Колесник О.В. акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.

