
Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата виникнення 04.03.2008 

Дата публікації 04.03.2008 19:01:00 

Найменування 

емітента* 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 

Юридична адреса* 
49069, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. 

Артема, буд. 94 

Керівник* 
Ясменко Олександр Іванович - В.о. Голови Правління. Тел: 

0562310430 

E-mail* 
 

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній 

базі ДКЦПФР 

Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

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

(протокол № 33 вiд 04.03.2008р.), наказу (про особовий склад) № 13/к вiд 04.03.2008 р. та 

на пiдставi наданої 04.03.2008р. заяви з 04.03.2008р. призначено на посаду заступника 

Голови Правлiння Банку Андрійчук Євгенію Іванівну (паспорт серiя АК № 326666, 

виданий 16.09.1998р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi). Згiдно п. 8.28 Статуту Банку строк повноважень - 3 роки. Андрійчук Є.І. займала 

наступнi посади: інспектор по кадрах загального відділу, економіст депозитного відділу, 

старший економіст депозитного відділу, провідний економіст відділу кредитування 

фізичних осіб, в.о. начальника відділу кредитування фізичних осіб, начальник відділу 

кредитування фізичних осіб, провідний спеціаліст зі страхування, начальник відділу 

страхування, заступник директора філії банку. Андрійчук Є.І. акцiями Банку не володiє, 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 

Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради Банку (протокол № 33 вiд 04.03.2008р.), наказу 

(про особовий склад) № 14/к вiд 04.03.2008 р. та на пiдставi наданої 04.03.2008р. заяви з 

04.03.2008р. призначено на посаду заступника Голови Правлiння Банку Малоух Ольгу 

Іванівну (паспорт серiя АЕ № 490353, виданий 31.01.1997р. Красногвардійським РВ 

УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Згiдно п. 8.28 Статуту Банку строк 

повноважень - 3 роки. Малоух О.І.. займала наступнi посади: машиніст установок 

збагачення 3 розряду; інженер відділу; інженер БПК; інженер-програмист 3 категорії; 

інженер-програмист; інженер-програмист 2 категорії; інженер-програмист 1 категорії; 

спеціаліст 1 категорії відділу по врахуванню операцій в національній валюті управління 

бухгалтерського обліку та звітності; головний спеціаліст відділу по врахуванню операцій 

в національній валюті управління бухгалтерського обліку та звітності; головний 

спеціаліст відділу торгових операцій управління цінних паперів; головний спеціаліст 

відділу фондових операцій управління цінних паперів; заступник начальника відділу 

цінних паперів управління цінних паперів та корпоративного капіталу; заступник 

начальника управління обліку банківських операцій; начальник управління цінних паперів 

та корпоративного капіталу; начальник управління цінних паперів. Малоух О.І. акцiями 

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

Відповідно до рішення Спостережної ради Банку (протокол № 33 від 04.03.2008р.) та 

наказу № 16/к від 04.03.2008р. з 04.03.2008р. звільнено з 04.03.2008р. з посади Члена 

Правління, відповідального працівника з питань запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом Карташову Марину Юріївну (паспорт серiя АМ 

№988505 виданий 10.08.2002р. Красногвардейським РВ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi) в зв’язку з переведенням на іншу посаду. Карташова М.Ю. 

займала цю посаду з 11.02.2008р., Карташова М.Ю. акціями Банку не володіє, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 



 

Відповідно до рішення Спостережної ради Банку (протокол № 33 від 04.03.2008р.) та 

наказу № 17/к від 04.03.2008р. на підставі наданої 04.03.2008р. заяви з 

04.03.2008р.призначено Членом Правління, відповідальним працівником з питань 

запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Романюка 

Ігора Івановича (паспорт серiя АК №957868 виданий 16.06.2000р. Амур-

Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi ). Згiдно п. 

8.28 Статуту Банку строк повноважень - 3 роки. Романюк І.І. займав наступні посади: 

учень горноробочого підземний пов’язаний з маркшейдерськими роботами в шахті; учень 

горноробочого в шахті, підземний горноробочий 3 розряду; слюсар з ремонту 

шкіргалантереї; дільнічий маркшейдер; працівник управління банку; менеджер по роботі з 

клієнтами відділення банку; начальник відділу банківського обслуговування і інформації 

та маркетингу відділення банку; начальник відділу банківського обслуговування 

відділення банку; провідний економіст сектору продажі банківських продуктів відділу 

обслуговування корпоративних клієнтів; завідуючий сектору продажу банківських 

продуктів відділу обслуговування корпоративних клієнтів; начальник відділу 

обслуговування корпоративних клієнтів; заступник керуючого- начальник відділу 

обслуговування корпоративних клієнтів філії банку; начальник відділу менеджерів 

корпоративного банкінгу управління корпоративного обслуговування; помічник 

керуючого філією з питань фінансового моніторингу адміністративно-управлінського 

апарату. Романюк І.І. акціями Банку не володіє, судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

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

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

В.о. Голови Правління Ясменко Олександр Іванович. 

 


