
Повідомлення про Зміну складу посадових осіб емітента  

АТ «ТАСКОМБАНК» 

 (код ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30,  

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

 

21.10.2014 року рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись підпунктом 6.3.9.1 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» затверджено 

та введено з 22.10.2014 року наступні зміни до складу Правління АТ «ТАСКОМБАНК»: 

- обрано до складу Правління Директора з продажів АТ «ТАСКОМБАНК» Кузнєцова Ігоря 

Миколайовича (паспорт: серія СО № 384215, виданий Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві 

18.04.2000) строком на три роки. 

Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  

До теперішнього часу обіймав посади:  

Директора з продажів АТ «ТАСКОМБАНК»; 

Директора Департаменту регіонального бізнесу АТ «ТАСКОМБАНК»; 

Директора Департаменту організації та підтримки продаж АТ «ТАСКОМБАНК»; 

Начальника Управління організації продажів МСБ ПАТ «БАНК «Національний кредит»; 

Начальника Управління підтримки бізнесу ПАТ «БАНК «Національний кредит»; 

Начальника управління розвитку мережі Київського регіонального департаменту ПАТ 

«Кредитпромбанк»; 

Начальника відділу адміністрування та координації діяльності мережі управління розвитку мережі 

Київського регіонального департаменту ПАТ «Кредитпромбанк». 

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

сфері господарської, службової діяльності не має.  

 

- переобрано на посаду Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Дубєя Володимира Володимировича 

(паспорт: серія АК № 969910 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 

03.10.2000) строком на три роки. 

Володіє часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» в розмірі 0,0002%. 

До теперішнього часу обіймав посади: 

Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК»; 

Заступника Голови Правління АТ «Сведбанк» (публічне);  

Керуючого Центральною Дніпропетровською філією АКБ «ТАС-Комерцбанк»;  

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

сфері господарської, службової діяльності не має.  

 

- переобрано на посаду Члена Правління Першого Заступника Голови Правління АТ 

«ТАСКОМБАНК» Альмяшева Івана Алімовича (паспорт: серія СО № 050854 виданий Радянським РУ ГУ 

МВС України в місті Києві 15.01.1999) строком на три роки. 

Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  

До теперішнього часу обіймав посади:  

Першого Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК»; 

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.  

 

- переобрано на посаду Члена Правління Заступника Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» 

Березнікову Ринату Миколаївну (паспорт: серія АЕ №763487 виданий 1ВМ Павлоградського МВУ МВС 

України в Дніпропетровській області 01.10.1997) строком на три роки.  

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.  

 

- переобрано на посаду Члена Правління Заступника Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Саханя 

Олексія Івановича (паспорт: серія СО №394225 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 

20.04.2000) строком на три роки. 

Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  

До теперішнього часу обіймав посади: 

Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК»; 

ІТ - Директора АТ «ТАСКОМБАНК»; 

Керівника Центра банківських інформаційних технологій АТ «Сведбанк» (публічне); 

Директора Департаменту інформаційних технологій АТ «Сведбанк» (публічне). 

Заступника директора Департаменту інформаційних технологій АКБ «ТАС-Комерцбанк». 

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

сфері господарської, службової діяльності не має.  

 

 

- переобрано на посаду Члена Правління Заступника Голови Правління - керівника Центрального 

регіону АТ «ТАСКОМБАНК» Поляка Олега Яковича (паспорт: серія МЕ №931610 виданий Подільським РУ 

ГУ МВС України в місті Києві 14.04.2009) строком на три роки.  

Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  

До теперішнього часу обіймав посади:  

- 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.  

 

- переобрано на посаду Члена Правління Заступника Голови Правління – керівника Східного 

регіону АТ «ТАСКОМБАНК» Путінцеву Тетяну Володимирівну (паспорт: серія ВН №377744 виданий 

Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в м. Донецьку 31.07.2007) строком на три роки. 

Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  

До теперішнього часу обіймала посади: 

- Заступника Голови Правління - керівника Східного регіону, Члена Правління АТ 

«ТАСКОМБАНК»; 

- Директора Донецького регіонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»; 

- Начальника Управління по роботі з корпоративними клієнтами філії «Головне управління ПАТ 

Промінвестбанк в Донецькій області; 

- Виконуючого обов’язки директора Донецького регіонального центру АТ «Сведбанк» 

(публічне); 

- Директора Донецького міжрегіонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публічне). 

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

сфері господарської, службової діяльності не має.  

 

- переобрано на посаду Члена Правління Заступника Голови Правління – керівника Південного 

регіону АТ «ТАСКОМБАНК» Швеця Андрія Павловича (паспорт: серія СА №360911 виданий Заводським 

РВ УМВС України в Запорізькій області 16.01.1997) строком на три роки. 

Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  

До теперішнього часу обіймав посади: 

- Заступника Голови Правління - керівника Південного регіону, Члена Правління АТ 

«ТАСКОМБАНК»; 

- Директора Запорізького регіонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»; 

- Заступника директора ГРУ, РУ, СФ, Керівника Об’єднаного Кредитного Центру Запорізького 

РУ Приватбанк; 

- Заступника директора – Начальника Кредитного центра Запорізького РУ Приватбанк. 

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  


