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22.07.2013 року рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 

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

діяльність» затверджено та введено з 22.07.2013 року наступні зміни до складу Правління АТ 

«ТАСКОМБАНК»: 

 

Переведено з 22.07.2013 року Поляка Олега Яковича за його згодою згідно поданої заяви, з 

посади Заступника Голови Правління, члена Правління - директора Київського регіонального 

центру, що перебував на цій посаді протягом двох місяців, на посаду Заступника Голови 

Правління - керівника Центрального регіону, члена Правління строком на три роки.  

Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  

До теперішнього часу обіймав посади:  

- 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.  

 

Призначено з 22.07.2013 року на посаду Заступника Голови Правління – керівника 

Східного регіону та обрано до складу Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Путінцеву Тетяну 

Володимирівну строком на три роки. 

Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  

До теперішнього часу обіймала посади: 

- 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.  

 

Призначено з 22.07.2013 року на посаду Заступника Голови Правління – керівника 

Південного регіону та обрано до складу Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Швеця Андрія 

Павловича строком на три роки. 

Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  

До теперішнього часу обіймав посади: 

- 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  

 


