
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 09806443
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555
5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua
6.  Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,  яка  додатково  використовується  емітентом  для  розкриття  інформації:  

www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:  зміна складу 
посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 10.04.2018 року, керуючись п.6.3.9.1. Статуту Банку, ст.39 

Закону України «Про банки і банківську діяльність», затверджено та введено в дію з 11.04.2018 року наступні зміни до  
складу Правління АТ «ТАСКОМБАНК»:

1. Директора Департаменту фінансового моніторингу та внутрішнього контролю Король Олександру Борисівну 
(паспорт серії СН 835918, виданий 30.05.1998 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві) призначено на 
посаду  Члена  Правління  ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «ТАСКОМБАНК»  з  11.04.2018  року 
строком на три роки. Король Олександра Борисівна акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості  
за  злочини  вчинені  з  корисливих  мотивів,  чи  злочини  у  сфері  господарської,  службової  діяльності  не  має.  До 
теперішнього часу обіймала посади: Директора Департаменту фінансового моніторингу та внутрішнього контролю АТ 
«ТАСКОМБАНК», директора Департаменту фінансового моніторингу і валютного контролю ПАТ «ЮНЕКС БАНК», 
радника  Голови  Правління  ПАТ  «ЮНЕКС  БАНК»,  начальника  управління  фінансового  моніторингу  ПАТ  «КБ 
«ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР».

2. Затверджено (подовжено термін повноважень) наступний склад Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» з 11.04.2018 року строком на три роки:

Т.в.о.  Голови  Правління,  Перший  Заступник  Голови  Правління,  Член  Правління  –  Дубєй  Володимир 
Володимирович  (паспорт  серії  АК  №  969910  виданий  03.10.2000  року  Жовтневим  РВ  ДМУ  УМВС  України  в 
Дніпропетровській  області),  призначено  особою,  що  тимчасово  виконуватиме  обов‘язки  Голови  Правління  АТ 
«ТАСКОМБАНК» в період з 12.03.2018 року i до дня вступу на посаду Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Тігіпка 
Сергія Леонідовича. Володіє часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» в розмірі 0,0033%. До теперішнього 
часу обіймав посади: т.в.о. Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Першого Заступника Голови Правління, Члена 
Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК». Зазначена особа непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Заступник Голови Правління, Член Правління – Альмяшев Іван Алімович (паспорт: серія СО № 050854 виданий 
Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 15.01.1999). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не 
володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК»; 
Першого Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступника начальника Управління 
ризиків – начальника відділу кредитних ризиків АТ «Сбербанк Росії»; Заступника Департаменту ризик-менеджменту 
АТ  «Сведбанк»  (публічне);  Головного  фахівця  відділу  оцінки  ризиків  корпоративних  клієнтів  управління 
корпоративних  клієнтів  «УнікредитБанк  ТзОВ».  Зазначена  особа  непогашеної  судимості  за  злочини,  вчинені  з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Заступник Голови Правління,  Член Правління – Березнікова  Рината Миколаївна (паспорт:  серія  АЕ №763487 
виданий 1ВМ Павлоградського МВУ МВС України в Дніпропетровській області 01.10.1997). Часткою в статутному 
капіталі  АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього  часу  обіймала  посади: Заступника Голови  Правління, 
Члена  Правління  АТ  «ТАСКОМБАНК»; Директора  Департаменту  по  роботі  з  VIP-клієнтами  АТ  «АБ  «Бізнес 
Стандарт»  (публічне); Директора  Департаменту  корпоративних  продаж  АТ  «АБ  «Бізнес  Стандарт»  (публічне); 
Директора  Департаменту  нерухомості  Офісу  фінансової  реструктуризації  та  стягнення  проблемних  кредитів  АТ 
«Сведбанк (публічне); Начальника Управління активних операцій корпоративних клієнтів АКБ «ТАС-Комерцбанк»; 
Начальника  відділу  кредитування  клієнтів  АКБ  «ТАС-Комерцбанк»; Зазначена  особа  непогашеної  судимості  за 
корисливі та посадові злочини не має.

Заступник  Голови  Правління,  Член  Правління  –  Болтик  Олег  Станіславович  (паспорт:  серія  МО № 955330, 
виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 16.10.2001 року). Часткою в статутному капіталі АТ 
«ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління 
АТ  «ТАСКОМБАНК»,  директора  з  управління  ризиками  ТОВ  «Фінансова  компанія  «Центр  фінансових  рішень», 
заступника директора з ризик-менеджменту ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень». Зазначена особа 
непогашеної  судимості  за  злочини,  вчинені  з  корисливих  мотивів,  чи  злочини  у  сфері  господарської,  службової 
діяльності не має.

Заступник Голови Правління, Член Правління – Даниленко Валерій Миколайович (паспорт: серія КК №554801 
виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області 02.01.2001 року). Часткою в статутному капіталі АТ 
«ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління 
АТ «ТАСКОМБАНК», заступника Голови Правління, члена Правління ПАТ «Комерційний Банк «Центр», начальника 
управління Інтернет-банкінгу та електронної комерції ПАТ «Імексбанк», заступника начальника управління Інтернет-



банкінгу та електронної комерції  ПАТ «Імексбанк». Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з  
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Заступник Голови Правління, Член Правління – Єрмаков Сергій Олександрович (паспорт 000600795, виданий 
органом 3232,  дата  видачі  07.06.2017 року).  Часткою в  статутному  капіталі  АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  До 
теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Радника в 
ТОВ «Група ТАС», Фінансового директора, Члена Правління ПАТ «Укрсоцбанк», Віце-президента ПАТ «Альфа-Банк», 
Віце-Президента, Директора з стратегії ПАТ «Альфа-Банк», заступника фінансового директора ПАТ «Альфа-Банк». 
Непогашеної  судимості  за  злочини  вчинені  з  корисливих  мотивів,  чи  злочини  у  сфері  господарської,  службової 
діяльності не має.

Заступник  Голови  Правління,  Член  Правління  –  Земляний  Максим  Павлович  (паспорт:  серія  СА  №110061, 
виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 20.02.1996 року). Часткою в статутному капіталі АТ 
«ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління 
АТ «ТАСКОМБАНК», начальника Департаменту управління операційною діяльністю ПАТ «Укрсиббанк», директора 
центру  підтримки  клієнтів  корпоративного  бізнесу  Департаменту  корпоративного  бізнесу  ПАТ  «Укрсиббанк». 
Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської,  
службової діяльності, не має.

Заступник Голови Правління, Член Правління – Ніколенко Олександр Вікторович (паспорт: серія АК №401847, 
виданий  Нікопольським МВ УМВ України  в  Дніпропетровській  області  16.12.1998  року).  Часткою  в  статутному 
капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління, Члена 
Правління АТ «ТАСКОМБАНК»,  Керівника Малого та  Середнього  Бізнесу  ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», заступника 
керівника напрямку «Кредитні  карти» -  керівника  Бізнесу  продаж кредитних карт  ГО ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». 
Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської,  
службової діяльності, не має.

Заступник  Голови  Правління,  Член  Правління  –  Поляк  Олег  Якович  (паспорт:  серія  МЕ  №931610  виданий 
Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.04.2009). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не 
володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», 
Заступника Голови Правління - керівника Центрального регіону, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Виконуючого 
обов’язки директора Київського регіонального центру АТ «Сведбанк» (публічне); Директора Київського Регіонального 
роздрібного центру АТ «Сведбанк» (публічне);  Заступника директора Київського регіонального департаменту АКБ 
«ТАС-Комерцбанк»; Директора відділення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк». Зазначена особа непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Заступник Голови Правління з малого та середнього бізнесу, Член Правління – Чумак Олександр Олександрович  
(паспорт: серія ВА №007321 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 21.06.1995). Часткою 
в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови 
Правління з малого та середнього бізнесу, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», виконавчого директора напрямку 
корпоративного бізнесу та МСБ ПАТ «КРЕДОБАНК», Директора Департаменту по роботі з партнерами ПАТ «КБ 
«НАДРА», директора Департаменту малого та середнього бізнесу ПАТ «КБ «НАДРА». Зазначена особа непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Операційний директор,  Член Правління – Гладченко Любов Борисівна (паспорт:  серія  СН №682543 виданий 
Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.02.1998).  Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не 
володіє. До теперішнього часу обіймала посади:  Операційного директора, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», 
директора  Департаменту  супроводження  банківських  операцій  АТ  «ТАСКОМБАНК»,  головного  бухгалтера 
Управління  бухгалтерського  обліку  та  звітності  ПАТ  «АЛЬФА-БАНК»,  Головного  бухгалтера  -  Директора 
Департаменту бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Зазначена особа непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Член  Правління  –  Кухарчук  Анатолій  Вікторович  (паспорт  серії  СН  615790,  виданий  06.02.1998  року 
Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. 
До теперішнього часу обіймав посади: Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», радника Голови ради Директорів ТОВ 
«Група ТАС», головного бухгалтера – директора департаменту бухгалтерського обліку та звітності блоку «Фінанси» 
ПАТ  «УКРСОЦБАНК»,  головного  бухгалтера  департаменту  обліку  та  податків  фінансового  блоку  ПАТ 
«УКРСОЦБАНК», радника з фінансових питань управління інституційних відносин та адміністрації правління ПАТ 
«УКРСОЦБАНК»,  Головного  бухгалтера  Управління  бухгалтерського  обліку  та  звітності  ПАТ  «Альфа-Банк», 
Директора з фінансової звітності  та контролінгу ПАТ «Альфа-Банк». Непогашеної судимості за злочини вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Директор  Департаменту  фінансового  моніторингу  та  внутрішнього  контролю,  Член  Правління  -   Король 
Олександра Борисівна. 

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Т.в.о. Голови Правління
_________ 

(підпис)
В.В. Дубєй

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.
11.04.2018 р. 

(дата)


