
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
28.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 685 

(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 Правління    Задоя Юрій Анатолійович 
(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., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 34514392 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 0562-31-04-38, 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/page/documents 28.04.2021 

(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 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Голова Наглядової ради Сосєдка Олена Віліївна  56,2295 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", що вiдбулися 27 квітня 2021 року (Протокол № 43 вiд 27.04.2021) припинено повноваження Голови 

Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" Сосєдки Олени Вiлiївни  (надалі - посадова особа) на підставі вимог абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні 

товариства". 

Посадова особа є акцiонером Банку, який володiє 112 459 простими iменними акцiями Банку (частка у статутному капiталi Банку, якою володiє посадова особа складає 

56,2295%). 

Рiшення загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" про припинення повноважень посадової особи обґрунтовано вимогами абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону 

України "Про акціонерні товариства". 

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

Посадова особа обiймала посаду Голови Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" з 27.09.2019 року. 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Сосєдка Юлія Віліївна   43,7675 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", що вiдбулися 27 квітня 2021 року (Протокол № 43 вiд 27.04.2021) припинено повноваження члена 

Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" Сосєдки Юлії Вiлiївни (надалі - посадова особа) на підставі вимог абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні 

товариства". 

Посадова особа є акцiонером Банку, який володiє 87 535 простими iменними акцiями Банку (частка у статутному капiталi Банку, якою володiє посадова особа складає 

43,7675%). 

Рiшення загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" про припинення повноважень посадової особи обґрунтовано вимогами абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону 

України "Про акціонерні товариства". 

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

Посадова особа обiймала посаду члена Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" з 27.09.2019 року. 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Мiняйло Валентин Францевич  0 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", що вiдбулися 27 квітня 2021 року (Протокол № 43 вiд 27.04.2021) припинено повноваження члена 

Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" Міняйла Валентина Францевича, представника акціонера Сосєдки О.В. (надалі - посадова особа) на підставі вимог абзацу 5 

частини 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,0000%. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,0000%. 

Рiшення загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" про припинення повноважень посадової особи обґрунтовано вимогами абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону 

України "Про акціонерні товариства". 

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



Посадова особа обiймала посаду члена Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" з 27.09.2019 року. 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Член наглядової ради Семенова Олена Олександрівна   0 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", що вiдбулися 27 квітня 2021 року (Протокол № 43 вiд 27.04.2021) припинено повноваження члена 

Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" Семенової Олени Олександрівни, незалежного директора (надалі - посадова особа) на підставі вимог абзацу 5 частини 2 ст. 32 

Закону України "Про акціонерні товариства". 

Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,0000%. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,0000%. 

Рiшення загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" про припинення повноважень посадової особи обґрунтовано вимогами абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону 

України "Про акціонерні товариства". 

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

Посадова особа обiймала посаду члена Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" з 27.09.2019 року. 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Адамський Павло Самуїлович   0 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", що відбулися 27 квітня 2021 року (Протокол № 43 вiд 27.04.2021) припинено повноваження члена 

Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" Адамського Павла Самуїловича, незалежного директора (надалі - посадова особа) на підставі вимог абзацу 5 частини 2 ст. 32 

Закону України "Про акціонерні товариства". 

Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,0000%. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,0000%. 

Рiшення загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" про припинення повноважень посадової особи обґрунтовано вимогами абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону 

України "Про акціонерні товариства". 

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

Посадова особа обiймала посаду члена Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" з 27.09.2019 року. 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Капустiн Iван Вадимович   0 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", що відбулися 27 квітня 2021 року (Протокол № 43 вiд 27.04.2021) припинено повноваження члена 

Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" Капустіна Івана Вадимовича, незалежного директора (надалі - посадова особа) на підставі вимог абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону 

України "Про акціонерні товариства". 

Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,0000%. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,0000%. 

Рiшення загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" про припинення повноважень посадової особи обґрунтовано вимогами абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону 

України "Про акціонерні товариства". 

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

Посадова особа обiймала посаду члена Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" з 27.09.2019 року. 

27.04.2021 обрано Член Наглядової ради Сосєдка Олена Віліївна  56,2295 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", що відбулися 27 квітня 2021 року (Протокол № 43 вiд 27.04.2021) обрано членом Наглядової ради АТ 

"АКБ "КОНКОРД" Сосєдку Олену Вiлiївну  (надалі - посадова особа) на підставі вимог абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства". 



 Посадова особа є акцiонером Банку, який володiє 112 459 простими iменними акцiями Банку (частка у статутному капiталi Банку, якою володiє посадова особа складає 

56,2295%). 

Рiшення загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" про обрання посадової особи обґрунтовано вимогами абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про 

акціонерні товариства". 

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

Посадова особа обрана строком на 3 (три) роки. 

Посадова особа обiймала наступнi посади протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД". 

27.04.2021 обрано Член Наглядової ради Сосєдка Юлія Віліївна  43,7675 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", що відбулися 27 квітня 2021 року (Протокол № 43 вiд 27.04.2021) обрано членом Наглядової ради АТ 

"АКБ "КОНКОРД" Сосєдку Юлію Вiлiївну  (надалі - посадова особа) на підставі вимог абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Посадова особа є акцiонером Банку, який володiє 87 535 простими iменними акцiями Банку (частка у статутному капiталi Банку, якою володiє посадова особа складає 

43,7675%). 

Рiшення загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" про обрання посадової особи обґрунтовано вимогами абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про 

акціонерні товариства". 

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

Посадова особа обрана строком на 3 (три) роки. 

Посадова особа обiймала наступнi посади протягом останнiх п'яти рокiв: - член Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД". 

27.04.2021 обрано Член Наглядової ради Мiняйло Валентин Францевич   0 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", що відбулися 27 квітня 2021 року (Протокол № 43 вiд 27.04.2021) обрано членом Наглядової ради АТ 

"АКБ "КОНКОРД" Міняйла Валентина Францевича  (надалі - посадова особа) на підставі вимог абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Посадова особа є представником акцiонера Банку Сосєдки О.В.,  якому належить пакет 56,2295% акцій  АТ "АКБ "КОНКОРД". 

Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,0000%. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,0000%. 

Рiшення загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" про обрання посадової особи обґрунтовано вимогами абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про 

акціонерні товариства". 

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

Посадова особа обрана строком на 3 (три) роки. 

Посадова особа обiймала наступнi посади протягом останнiх п'яти рокiв: з 10.11.2014 по 19.02.2017 - радник Голови Правління ПАТ "АКБ "КОНКОРД";  з 19.02.2017 по 

01.11.2018 - Голова Правління ПАТ "АКБ "КОНКОРД";  з 02.11.2018 по 25.01.2019 - радник Голови Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД"; з 25.01.2019 - член 

Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД". 

27.04.2021 обрано Член Наглядової ради Адамський Павло Самуїлович   0 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", що відбулися 27 квітня 2021 року (Протокол № 43 вiд 27.04.2021) обрано членом Наглядової ради АТ 

"АКБ "КОНКОРД" Адамського Павла Самуїловича  (надалі - посадова особа) на підставі вимог абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради  АТ "АКБ "КОНКОРД" (незалежним директором). 

Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,0000%. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,0000%. 

Рiшення загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" про обрання посадової особи обґрунтовано вимогами абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про 

акціонерні товариства". 



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

Посадова особа обрана строком на 3 (три) роки. 

Посадова особа обiймала наступнi посади протягом останнiх п'яти рокiв:  з 18.02.2008 - директор ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА-ІНВЕСТ";  з 12.04.2018- член Наглядової ради 

АТ "АКБ "КОНКОРД". 

27.04.2021 обрано Член Наглядової ради Капустін Іван Вадимович   0 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", що відбулися 27 квітня 2021 року (Протокол № 43 вiд 27.04.2021) обрано членом Наглядової ради АТ 

"АКБ "КОНКОРД" Капустіна Івана Вадимовича  (надалі - посадова особа) на підставі вимог абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради  АТ "АКБ "КОНКОРД" (незалежним директором). 

Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,0000%. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,0000%. 

Рiшення загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" про обрання посадової особи обґрунтовано вимогами абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про 

акціонерні товариства". 

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

Посадова особа обрана строком на 3 (три) роки. 

Посадова особа обiймала наступнi посади протягом останнiх п'яти рокiв:  01.04.2011 по 09.11.2017 - економіст ТОВ ВКФ "Велта";  з 10.03.2015 - директор ТОВ 

"КОГОРТА ГРУП"; 10.11.2017 по 25.03.2018 - головний економіст ТОВ ВКФ "Велта"; з 26.03.2018 - фінансовий директор ТОВ ВКФ "Велта"; з 25.01.2019- член 

Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД". 

 

27.04.2021 обрано Член Наглядової ради Долженко Ольга Володимирівна   0 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", що відбулися 27 квітня 2021 року (Протокол № 43 вiд 27.04.2021) обрано членом Наглядової ради АТ 

"АКБ "КОНКОРД" Долженко Ольгу Володимирівну  (надалі - посадова особа) на підставі вимог абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Відповідно до вимог ст. 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Долженко Ольга Володимирівна вступає на посаду після погодження Національним 

банком України. 

Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради  АТ "АКБ "КОНКОРД" (незалежним директором). 

Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,0000%. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,0000%. 

Рiшення загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" про обрання посадової особи обґрунтовано вимогами абзацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України "Про 

акціонерні товариства". 

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

Посадова особа обрана строком на 3 (три) роки. 

Посадова особа обiймала наступнi посади протягом останнiх п'яти рокiв:  з  02.03.2011 по 28.02.2020 Голова Правління ПАТ "ФАМІЛЬНИЙ" (З 25.07.2018  ПАТ 

"ФАМІЛЬНИЙ" перейменоване на ПрАТ "ФАМІЛЬНИЙ"). 

27.04.2021 обрано Голова Наглядової ради Сосєдка Олена Віліївна  56,2295 

Зміст інформації: 

27 квітня 2021 року рішенням Наглядової ради  АТ "АКБ "КОНКОРД" (Протокол № 49  вiд 27.04.2021) обрано Головою Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" 

Сосєдку Олену Вiлiївну  (надалі - посадова особа) на пiдставi вимог Положення про Наглядову раду АТ "АКБ "КОНКОРД", вiдповiдно до яких Голова Наглядової ради 

Банку обирається членами Наглядової ради Банку з їх числа. 

 Посадова особа є акцiонером Банку, який володiє 112 459 простими iменними акцiями Банку (частка у статутному капiталi Банку, якою володiє посадова особа складає 

56,2295%). 



Рiшення Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про обрання посадової особи обґрунтовано вимогами Положення про Наглядову раду АТ "АКБ "КОНКОРД", вiдповiдно 

до яких Голова Наглядової ради Банку обирається членами Наглядової ради Банку з їх числа. 

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

Посадова особа обрана строком на 3 (три) роки. 

Посадова особа обiймала наступнi посади протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД". 

 


