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2. Текст повідомлення  

 
Вiдповiдно до рішення Спостережної Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк) (протокол № 4 від 

15.02.2012р.)  

1. Звільнити Заступника Голови Правління, члена Правління Малоух Ольгу Іванівну 

29.02.2012р. згідно ст.38 Кодексу Законів України про працю, за її власним бажанням. Малоух О.І. 

займала цю посаду з 04.03.2008р. Малоух О.І. акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

2. У зв’язку зі звільненням заступника Голови Правління, члена Правління Малоух О.І. 

призначити з 01.03.2012р. на посаду заступника Голови Правління, члена Правління ПАТ «АКБ 

«КОНКОРД» Толкачову Людмилу Іванівну. Згiдно п. 11.7 Статуту Банку строк повноважень - 3 

роки. Толкачова Л.І. займала наступні посади: АКБ "Технобанк" провідний економіст відділу 

внутрішньобанківських операцій; Дніпропетровська філія АКБ "НАРОДНИЙ БАНК" провідний 

економіст податкового обліку; Дніпропетровський філіал Всеукраїнського Акціонерного Банку 

головний економіст, головний спеціаліст економічного аналізу; ДФ АБ "Брокбізнесбанк" 

заступник головного бухгалтера, ЗАТ "АКБ "СИГМАБАНК" начальник управління 

бухгалтерського обліку та касових операцій, виконуюча обов’язки головного бухгалтера, головний 

бухгалтер; ПАТ "АКБ "КОНКОРД" заступник головного бухгалтера.  

Толкачова Л.І. акціями Банку не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

3. Звільнити Головного Бухгалтера, члена Правління Колосенко Катерину Антонівну 

17.02.2012р. згідно ст.38 Кодексу Законів України про працю, за її власним бажанням. Колосенко 

К.А. займала цю посаду з 02.08.2007р. Колосенко К.А. акціями Банку не володіє, непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

У зв’язку зі звільненням Головного Бухгалтера, члена Правління Колосенко К.А. та до 

підбору кандидатури на посаду Головного Бухгалтера, члена Правління призначити з 20.02.2012 р. 

тимчасово виконуючим обов’язки  Головного Бухгалтера ПАТ "АКБ "КОНКОРД" Каркач Тамару 

Володимирівну. Каркач Т.В. займала наступні посади: Ленінське відділення "Промстройбанку" 

економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності, старший економіст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності, заступник головного бухгалтера; Центральна філія АКБ "ПРЕМ'ЄРБАНК" 

заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник керуючого 

відділенням №1 Дніпропетровської філії; Дніпропетровська філія АКІБ "УКРСИББАНК" 

начальник відділу депозитів та поточних рахунків управління роздрібного бізнесу, начальник 

відділення №31, Дніпропетровська філія ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" провідний економіст групи 

кредитування корпоративних клієнтів відділу по роботі з корпоративними клієнтами, заступник 

головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності; ЗАТ "АКБ "КОНКОРД" 

заступник головного бухгалтера. 

Каркач Т.В. акціями Банку не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 



 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься в повідомленні. 

3.2. Найменування посади 

 

Голова Правління     В.Ф. Міняйло 

16.02.2012р. 

 

 


