
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
11.08.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1067 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Голова Правлiння    Задоя Юрiй Анатолiйович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 49000, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, площа Троїцька, буд. 2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 34514392 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 0562-31-13-14 , 0562-31-04-38 

6. Адреса електронної пошти: 

 info@concord.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
https://concord.ua/ru/page/documents 11.08.2020 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

10.08.2020 припинено 

повноваження 

член Правлiння, 

вiдповiдальний працiвник за 

проведення фiнансового 

монiторингу 

Бондарчук Iрина Миколаївна - 0 

Зміст інформації: 

10.08.2020 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової ради №101вiд 10.08.2020) прийнято рiшення про вiдкликання (припинення 

повноважень) 13.08.2020 Бондарчук Iрини Миколаївни з посади члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу АТ "АКБ 

"КОНКОРД" (надалi-посадова особа) у зв'язку з переведенням з 14.08.2020 на посаду члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового 

монiторингу, начальника Департаменту фiнансового монiторингу АТ "АКБ "КОНКОРД". 

Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,00%. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,00%. 

Рiшення Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про вiдкликання (припинення повноважень) посадової особи обґрунтовано виконанням загальних вимог Нацiонального 

банку України щодо законодавства України з питань фiнансового монiторингу в частинi створення в Банку окремого структурного пiдроздiлу з запобiгання та протидiї 

легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення - Департаменту 

фiнансового монiторингу. 

У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа обiймала посаду члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу АТ "АКБ "КОНКОРД" з 26.04.2016. 

На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено, оскiльки Банком здiйснено замiну посад - вилучено посаду члена Правлiння, 

вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу АТ "АКБ "КОНКОРД" i введено посаду члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за проведення 

фiнансового монiторингу, начальника Департаменту фiнансового монiторингу АТ "АКБ "КОНКОРД". 

10.08.2020 призначено член Правлiння, 

вiдповiдальний працiвник за 

проведення фiн. 

монiторингу, начальник 

Департаменту * 

Бондарчук Iрина Миколаївна - 0 

Зміст інформації: 

10.08.2020 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової ради №101 вiд 10.08.2020) прийнято рiшення про призначення з 14.08.2020 

Бондарчук Iрини Миколаївни на посаду члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу, начальника Департаменту фiнансового 

монiторингу АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалi-посадова особа) у зв'язку з переведенням з посади члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового 

монiторингу АТ "АКБ "КОНКОРД". 

Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,00%. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,00%. 

Рiшення Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про призначення посадової особи обґрунтовано виконанням загальних вимог Нацiонального банку України щодо 

законодавства України з питань фiнансового монiторингу в частинi створення в Банку окремого структурного пiдроздiлу з запобiгання та протидiї легалiзацiї 

(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення - Департаменту фiнансового 



монiторингу та призначенням посадової особи начальником Департаменту фiнансового монiторингу АТ "АКБ "КОНКОРД". 

У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа призначена на посаду безстроково. 

Посадова особа обiймала наступнi посади протягом останнiх п'яти рокiв: 

03.04.2015 - 30.12.2015 Головний економiст з фiнансовго монiторингу ПАТ "Акцент-Банк"; 

31.12.2015 - 25.04.2016 член правлiння, т.в.о. вiдповiдального працiвника банку з питань запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом 

ПАТ "АКБ "КОНКОРД" до погодження кандидатури на цю посаду Нацiональним банком України; 

26.04.2016 - 13.08.2020 член Правлiння, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД" 

перейменовано на АТ"АКБ "КОНКОРД" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АКБ "КОНКОРД" вiд 22.06.2018). 

* Iнформацiя щодо повної назви посади у вiдповiдному полi не розкривається у повному обсязi у зв'язку з обмеженою можливiстю введення знакiв. Повна назва посади 

посадової особи: "член Правлiння, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу, начальник Департаменту фiнансового монiторингу". 

 

 


