
Повідомлення про Зміну складу посадових осіб емітента  

АТ «ТАСКОМБАНК» 

 (код ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Куренівська, б. 15 А,  

тел./факс (44) 3932555, e-mail: a.karelin@tascombank.com.ua,  www. tascombank.com.ua) 

 

15.05.2014 року рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 

6.3.9.1 Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 42 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» переведено Устименко Наталію Миколаївну (паспорт: серія СА №857011 виданий 

Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 15.09.1998р.) на посаду Заступника 

Головного бухгалтера АТ «ТАСКОМБАНК» з посади Головного бухгалтера АТ 

«ТАСКОМБАНК», з дати отримання погодження кандидата на посаду Головного бухгалтера АТ 

«ТАСКОМБАНК» Національним банком України. На дату прийняття рішення Устименко 

Наталія Миколаївна перебувала на посаді Головного бухгалтера протягом одного року двох 

місяців. Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Зазначена особа 

непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності не має. 

15.05.2014 року рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 

6.3.9.1 Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 42 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», призначено Кирилюк Ярославу Миколаївну (паспорт: серія МЕ №086414 виданий 

Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.04.2002 р.) на посаду Головного бухгалтера АТ 

«ТАСКОМБАНК» на невизначений термін, зі вступом на посаду після отримання погодження її 

кандидатури Національним банком України. Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» 

не володіє.  

До теперішнього часу обіймала посади: начальника Управління внутрішньобанківських 

операцій АТ «ТАСКОМБАНК», виконуючого обов’язки головного бухгалтера ПАТ «ЮНЕКС 

БАНК», заступника головного бухгалтера ПАТ «ЮНЕКС БАНК», заступника головного 

бухгалтера – директора департаменту бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «БАНК 

ПЕРШИЙ», головного бухгалтера ПАТ «Комерційний банк «Актив-банк», директора 

департаменту бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «Комерційний банк «Актив-банк», 

заступника головного бухгалтера ВАТ «КРЕДИТПРОМБАНК». Зазначена особа непогашеної 

судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової 

діяльності не має.  

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій 

інформації.  

Голова Правління Дубєй Володимир Володимирович 

 

 


