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17.04.2014р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» припинено з 

18.04.2014 повноваження членів діючого складу ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» в 

наступному складі: Голова ревізійної комісії Яценко Оксана Богданівна (паспорт: серія СН № 

054827 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві 27.10.1995), перебувала на посаді 3 

роки. Акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Зазначена особа непогашеної судимості за 

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

діяльності не має. Член ревізійної комісії Мальцева Анастасія Валеріївна (паспорт: серія ВМ 

№ 866627 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській області 06.03.2000), 

перебувала на посаді 5 років. Акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Зазначена особа 

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

господарської, службової діяльності не має. Член ревізійної комісії Гіренко Катерина 

Віталіївна (паспорт: серія ВЕ № 105027 виданий Будьоннівським РВ ДМУ УМВС України в 

Донецькій області 20.06.2001), перебувала на посаді 1 рік. Акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не 

володіє. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 

злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 

17.04.2014р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» обрано з 

19.04.2014 ревізійну комісію АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб (членів) на строк 5 

(п’ять) років в наступному складі: Голова ревізійної комісії Середа Таїсія Володимирівна 

(паспорт: серія МВ № 012202 виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській області 

31.01.2002), акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за злочини 

вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 

Займає посаду начальника управління по роботі з банками та фінансовими установами ТОВ 

«ТАС Груп». Раніше займала посаду старшого фінансового аналітика ТОВ Ернст енд Янг; 

Член ревізійної комісії Мальцева Анастасія Валеріївна (паспорт: серія ВМ № 866627 виданий 

Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській області 06.03.2000), акціями АТ 

«ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих 

мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Займає посаду 

начальника фінансового управління АТ «СК»ТАС» (приватне). Раніше займала посади 

старшого менеджера з фінансової та страхової діяльності ТОВ «ТАС Груп», менеджера з 

фінансової та страхової діяльності ТОВ «ІФГ «ТАС»; Член ревізійної комісії Гіренко 

Катерина Віталіївна (паспорт: серія ВЕ № 105027 виданий Будьоннівським РВ ДМУ УМВС 

України в Донецькій області 20.06.2001), акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної 

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

службової діяльності не має. Займає посаду старшого менеджера департаменту фінансової 

звітності та аудита ТОВ «ТАС Груп». Раніше займала посади фінансового аналітика «Raben 

Ukraine», аудитора відділу аудиторських послуг «PricewaterhouseCoopers» в Україні. 
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій 

інформації.  

 

Голова Правління Дубєй Володимир Володимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


