
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Правлiння АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 
      Крумханзл Петр 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

30.08.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

01001, мiсто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д 

4. Код за ЄДРПОУ 

14360570 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(056) 716-34-50 - 

6. Електронна поштова адреса 

karina.gajdash@privatbank.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.08.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 
166 Відомості НКЦПФР 31.08.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
https://privatbank.ua/ru/about/management/corp 

в мережі 

Інтернет 
03.09.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

28.08.2018 
припинено 

повноваження 

Перший 

заступник 

Голови 

Правлiння Банку 

Пахачук Галина 

Данилiвна  
0 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, Пахачук Галина Данилiвна (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) переведена з 

посади Першого заступника Голови Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння (з питань управлiння проблемними активами та 

казначейськими позицiями) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору 

(контракту). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа перебувала на посадi Першого заступника Голови Правлiння Банку з 01.12.2017. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 
припинено 

повноваження 

Перший 

заступник 

Голови 

Правлiння Банку 

Сергеєв Олег 

Миколайович  
0 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, Сергеєв Олег Миколайович (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) 

переведений з посади Першого заступника Голови Правлiння Банку на посаду члена Правлiння (з питань корпоративного бiзнесу) АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа перебувала на посадi Першого заступника Голови Правлiння Банку з 20.12.2016. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 
припинено 

повноваження 

Заступник 

Голови 

Правлiння Банку 

Самарiна Ганна Юрiївна 
 

0 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, Самарiна Ганна Юрiївна (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) переведена з 

посади Заступника Голови Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння (з питань фiнансiв) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 

2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння Банку з 01.01.2018. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 
припинено 

повноваження 

Заступник 

Голови 

Правлiння Банку 

Дрелiнг Олександр 

Ганнадiйович  
0 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, Дрелiнг Олександр Ганнадiйович (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) 

переведений з посади Заступника Голови Правлiння Банку на посаду члена Правлiння (з питань iнформацiйних технологiй) АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння Банку з 20.12.2016. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 
припинено 

повноваження 

член Правлiння 

Банку 

Харiтiч Сергiй 

Володимирович  
0 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, Харiтiч Сергiй Володимирович (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) 

переведений з посади члена Правлiння Банку на посаду члена Правлiння (з питань електронного бiзнесу) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 

2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння Банку з 20.12.2016. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 
припинено 

повноваження 

Член Правлiння - 

Головний 

бухгалтер Банку 

Ярмоленко Валентина 

Василiвна  
0 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, припинено повноваження Ярмоленко Валентини Василiвни (посадовою особою не надано згоду на розкриття 

паспортних даних) у якостi члена Правлiння Банку згiдно частини 3 статтi 99 Цивiльного Кодексу України, без припинення з нею трудового 

договру (контракту) та з залишенням її на посадi Головного бухгалтера АТ КБ "ПРИВАТБАНК" вiдповiдно до Наказу Голови Правлiння 

№Є.DN-КП-2016-7347975 вiд 22.12.2016 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа перебувала на посадi член Правлiння - Головний бухгалтер Банку з 20.12.2016. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 призначено Заступник Пахачук Галина 
 

0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Голови 

Правлiння (з 

питань 

управлiння 

проблемними 

активами та 

казначейськими 

позицiями)  

Данилiвна 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, Пахачук Галина Данилiвна (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) переведена з 

посади Першого заступника Голови Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння (з питань управлiння проблемними активами та 

казначейськими позицiями) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору 

(контракту). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презентацiй 

Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової та мiжнародної фiнансової 

полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, заступник Голови 

Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Виконуючий обов'язки Голови Правлiння-Перший заступник Голови Правлiння ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК", Перший заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 призначено 

Член Правлiння 

(з питань 

корпоративного 

бiзнесу) АТ КБ 

Сергеєв Олег 

Миколайович   
0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

"ПРИВАТБАНК 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, Сергеєв Олег Миколайович (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) 

переведений з посади Першого заступника Голови Правлiння Банку на посаду члена Правлiння (з питань корпоративного бiзнесу) АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудовогодоговору (контракту). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: керуючий Захiдного комерцiйного макрорегiону (м. Львiв ) 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу Захiдного комерцiйного 

макрорегiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу у 

Захiдному комерцiйному макрорегiонi (м. Львiв) центру корпоративного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“УКРСОЦБАНК”, директор департаменту корпоративного бiзнесу в м. Львiв департаменту середнiх корпоративних клiєнтiв центру 

корпоративного бiзнесу та iнвестицiйного банкiнгу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдним 

комерцiйним макрорегiоном (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдного регiону (м. 

Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, Перший заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 призначено 

Член Правлiння 

(з питань 

iнформацiйних 

технологiй) АТ 

КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

Дрелiнг Олександр 

Ганнадiйович  
0 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

проведеного 28 серпня 2018 року, Дрелiнг Олександр Ганнадiйович (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) 

переведений з посади Заступника Голови Правлiння Банку на посаду члена Правлiння (з питань iнформацiйних технологiй) АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор з iнформацiйних технологiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”, директор департаменту пiдтримки IТ систем ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“Райффайзен Банк Аваль”, заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 призначено 

Член Правлiння 

(з питань 

електронного 

бiзнесу) АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

Харiтiч Сергiй 

Володимирович  
0 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, Харiтiч Сергiй Володимирович (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) 

переведений з посади члена Правлiння Банку на посаду члена Правлiння (з питань електронного бiзнесу) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 

2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник Департаменту «Лабораторiя розробки програмного забезпечення» 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", заступник керiвника Центру електронного 

бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", член Правлiння АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК". 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 призначено Член Правлiння Шабан Олексiй 
 

0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

(з питань 

роздрiбного 

бiзнесу) АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

Володимирович 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, Шабана Олексiя Володимировича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) 

призначено на посаду члена Правлiння (з питань роздрiбного бiзнесу) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з 

укладенням трудового договору (контракту). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник Бiзнесу iндiвiдуальних VIP- клiєнтiв Головного офiсу ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК", Керiвник Бiзнесу обслуговування iндiвiдуальних клiєнтiв Головного офiсу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник Напрямку 

"Роздрiбного бiзнесу" Головного офiсу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" . 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 призначено 

Член Правлiння 

(з питань 

управлiння 

ризиками) АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

Чернишова Лариса 

Петрiвна  
0 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, Чернишову Ларису Петрiвну (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) 

призначено на посаду члена Правлiння (з питань управлiння ризиками) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з 

укладенням трудового договору (контракту). 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ПАТ «Корпоративний та Iнвестицiйний Банк «Кредi 

Агрiколь», Керiвник напрямку «Ризик-менеджмент» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 призначено 

Член Правлiння 

(з питань 

комплаєнсу, 

протидiї 

вiдмиванню 

грошових засобiв 

та юридичних 

питань) 

Лебединець Iгор 

Анатолiйович  
0 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, Лебединця Iгоря Анатолiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) 

призначено на посаду члена Правлiння (з питань комплаєнсу, протидiї вiдмиванню грошових засобiв та юридичних питань) АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року, проте не ранiше моменту погодження Нацiональним банком України його кандидатури, строком на 3 

(три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Cамозайнята особа. Дорадчi та консультацiйнi послуги у сферi фiнансiв, 

кредитування, ризику, збору, довiреностей. Начальник вiддiлу фiнансової реструктуризацiї та вiдновлення (Б-1) ЗАТ "AccessBank", Баку, 

Азербайджан (належить IFC, ЄБРР, BSTDB, KFW, AccessHolding, LFS). Незалежний член Наглядової ради ПАТ "ВТБ Банк", м. Київ (член 

групи ВТБ, Росiя) . 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

28.08.2018 призначено Заступник Самарiна Ганна Юрiївна 
 

0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Голови 

Правлiння ( з 

питань фiнансiв) 

АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

Зміст інформації: 

У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

проведеного 28 серпня 2018 року, Самарiна Ганна Юрiївна (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) переведена з 

посади Заступника Голови Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння (з питань фiнансiв) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 

2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник Голови Правлiння - начальник департаменту фiнансiв ПАТ 

"УкрСиббанк"; консультант, департамент фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк", Заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 
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