
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"БАНК АЛЬЯНС"  

2. Код за ЄДРПОУ 14360506 

3. Місцезнаходження 
04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, буд. 

50 

4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 224-66-70  

Факс не використовується 

5. Електронна поштова адреса alliancebank@alliancebank.org.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття 

інформації 

www.alliancebank.org.ua 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

II. Текст повідомлення 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 17.04.2018 р. 

(Протокол №1/2018) припиненi повноваження Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 

Гiрмана Юрiя Васильовича (незалежний член). Пiдставою для прийняття рiшення є сплив строку, 

на який посадову особу було обрано. Посадова особа виконувала обов’язки Голови Спостережної 

ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 26.08.2016р. по 24.02.2017р. Особу було обрано на посаду Голови 

Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 24.02.2017 р. Обгрунтуванням змiн у персональному 

складi посадових осiб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова 

особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 17.04.2018р. 

(Протокол №1/2018) припиненi повноваження члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 

Картака Володимира Васильовича (незалежний член). Пiдставою для прийняття рiшення є сплив 

строку, на який посадову особу було обрано. Посадову особу було обрано членом Спостережної 

ради 30.05.2016. Обгрунтуванням змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ «БАНК 

АЛЬЯНС» є рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа часткою в статутному капiталi 

емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 

особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 17.04.2018 р. 

(Протокол №1/2018) припиненi повноваження члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 

Умнiкова Михайла Михайловича (акцiонер Банку). Пiдставою для прийняття рiшення є сплив 

строку, на який посадову особу було обрано. Посадову особу було обрано на посаду члена 

Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 12.02.2013, повноваження припинено 17.04.2018 р. 

Обгрунтуванням змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа володiє пакетом акцiй емiтента у кiлькостi 639190 

штук, що складає частку в статутному капiталi в розмiрi 3.994938%, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 

паспортних даних. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 17.04.2018 

(Протокол №1/2018) припиненi повноваження члена Спостережної ради Бакурової Наталi 



Сергiївни (представник акцiонера Сосiс О.Й.). Пiдставою для прийняття рiшення є сплив строку, 

на який посадову особу було обрано. Посадову особу було обрано членом Спостережної ради ПАТ 

"БАНК АЛЬЯНС" 30.05.2016. Обгрунтуванням змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ 

"БАНК АЛЬЯНС" є рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Часткою в статутному капiталi емiтента 

не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 

надала згоди на розкриття її паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 17.04.2018 р. 

(Протокол №1/2018) Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» обрано Гiрмана Юрiя 

Васильовича (незалежний директор). Пiдстава для прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та 

згода посадової особи на обрання. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 

обрання членiв Наглядової ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в зв’язку iз спливом строку повноважень 

попереднього складу органу. Строк, на який обрано посадову особу: з 18.04.2018 на три роки. 

Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.  

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:  

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України: 

02.11.2012 -04.07.2013 – заступник директора департаменту - начальник вiддiлу поводження з 

вiдходами та небезпечними речовинами Департаменту екологiчної безпеки та дозвiльної системи,  

05.07.2013 – 25.04.2014 – директор Департаменту екологiчної безпеки та дозвiльної системи. 

Мiнiстерство iнфраструктури України: 

28.04.2014 - 05.03.2015 – директор Департаменту державної власностi. 

Апарат Верховної Ради України: 

06.03.2015 – 24.05.2016 – помiчник консультанта народного депутата України Бурбака М.Ю. на 

час його депутатських повноважень.  

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»: 

30.05.2016 р. обраний членом Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», з 26.08.2016р. 

виконував обов’язки Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»,  

24.02.2017 р. обраний Головою Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018 р. (Протокол №1/2018) членом 

Наглядової ради обрано Бакурову Наталю Сергiївну (представник акцiонера Сосiса Олександра 

Йосиповича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 89,289006%). Пiдстава 

для прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та згода посадової особи на обрання. Обгрунтування 

змiн у персональному складi посадових осiб: обрання членiв Наглядової ради ПАТ «БАНК 

АЛЬЯНС» в зв’язку iз спливом строку повноважень попереднього складу органу. Строк, на який 

обрано посадову особу: з 18.04.2018 на три роки. Посадова особа часткою в статутному капiталi 

емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:  

- з 01.02.2012р. по 05.07.2012р. - фiнансовий директор ТОВ «ЕЛЛIОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;  

- з 06.07.2012р. по 15.02.2018р. - фiнансовий директор ТОВ «ЕЛЛIОТТ КАПIТАЛ»;  

- з 14.05.2014р. по 30.06.2015р. радник Голови Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (за 

сумiсництвом); 

30.05.2016 р. обрана членом Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». 

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.  

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 17.04.2018 р. 

(Протокол №1/2018) членом Наглядової ради (акцiонер Банку) обрано Лехiцького Андрiя 

Iгоровича. Пiдстава для прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та згода посадової особи на 

обрання. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: обрання членiв Наглядової 

ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в зв’язку iз спливом строку повноважень попереднього складу 

органу. Строк, на який обрано посадову особу: з 18.04.2018 на три роки. Посадова особа володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 30 штук акцiй простих iменних, що складає 

0.000188% статутного капiталу ПАТ "БАНК АЛЬЯНС". Непогашеної судимостi за корисливi та 



посадовi злочини не має.  

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:  

Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк «ПIВДЕНКОМБАНК»: 

17.01.2013-21.03.2014 – директор Департаменту по роботi з стратегiчними клiєнтами. 

Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний Банк «Стандарт»: 

24.03.2014-06.04.2014 – Радник Голови Правлiння, 

07.04.2014-02.02.2015 – Заступник Голови Правлiння з бiзнесу – Член Правлiння. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»: 

20.01.2016-17.04.2018 – радник Голови Правлiння Апарату Голови Правлiння.  

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 17.04.2018 р. 

(Протокол №1/2018) членом Наглядової ради (незалежний директор) обрано Негрича Михайла 

Михайловича. Пiдстава для прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та згода посадової особи на 

обрання. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: обрання членiв Наглядової 

ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в зв’язку iз спливом строку повноважень попереднього складу 

органу. Строк, на який обрано посадову особу: з 18.04.2018 на три роки. Посадова особа не 

володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.  

Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:  

Коломийська районна державна адмiнiстрацiя: 

06.05.2010-24.04.2014 – голова Коломийської районної державної адмiнiстрацiї Iвано-Франкiвської 

областi. 

Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України Укрзалiзниця: 

07.07.2014-02.09.2014 – головний радник генерального директора консультативно-координацiйної 

групи Адмiнiстративного управлiння, 

03.09.2014-03.09.2014 головний радник генерального директора консультативно-координацiйної 

групи Департаменту органiзацiйно-аналiтичної дiяльностi апарату та Ради Укрзалiзницi, 

03.09.2014 – 30.11.2015 – представник Укрзалiзницi в Кабiнетi Мiнiстрiв України групи взаємодiї з 

державної органами Департаменту органiзацiйно-аналiтичної дiяльностi апарату та Ради 

Укрзалiзницi. 

Публiчне акцiонерне товариство «Українська залiзниця»: 

01.12.2015-30.05.2016 - представник Укрзалiзницi в Кабiнетi Мiнiстрiв України групи взаємодiї з 

державними органами Департаменту органiзацiйно-аналiтичної дiяльностi апарату та Ради 

Укрзалiзницi, 

31.05.2016 – 03.04.2018 - представник постiйний ПАТ «Укрзалiзниця» в Кабiнетi Мiнiстрiв 

України групи взаємодiї з державними органами Департаменту зовнiшнiх вiдносин. 

Державне пiдприємство "Український державний науково-дослiдний iнститут проектування мiст 

"ДIПРОМIСТО" iменi Ю.М.Бiлоконя 

12.04.2018 по теперiшнiй час заступник директора Iвано-Франкiвської фiлiї. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 17.04.2018 р. 

(Протокол №1/2018) членом Наглядової ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (незалежний директор) 

обрано Картака Володимира Васильовича. Пiдстава для прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера 

та згода посадової особи на обрання. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 

обрання членiв Наглядової ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в зв’язку iз спливом строку повноважень 

попереднього складу органу. Строк, на який обрано посадову особу: з 18.04.2018 на три роки. 

Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.  

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:  

Мiнiстерство транспорту та зв’язку України: 05.07.2010 - 08.04.2014 – Директор Департаменту 

державної власностi, 09.04.2014 – 08.05.2014 – заступник директора департаменту державної 

власностi – начальник вiддiлу майнових вiдносин, 09.05.2014 – 04.02.2015 – заступник директора 



департаменту державної власностi – начальник вiддiлу майнових вiдносин,  

ПАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «БIЛЬШОВИК»: 25.02.2015-30.06.2015 – 

заступник генерального директора з загальних питань, 01.07.2015-15.03.2017 – заступник 

генерального директора з правових питань, 16.03.2017-12.04.2017 – директор з правових питань. 

ТОВ «А ДЕВЕЛОПМЕНТ»: 23.11.2017 по теперiшнiй час заступник директора. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»: 30.05.2016 р. обрано на посаду 

члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 17.04.2018 р. 

(Протокол №1/2018) припиненi повноваження члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 

Декомби Олександра Олеговича (незалежний член). Пiдставою для прийняття рiшення є сплив 

строку, на який посадову особу було обрано. Посадову особу було обрано на посаду Члена 

Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 24.02.2017 р., повноваження припинено 17.04.2018р. 

Обгрунтуванням змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди 

на розкриття своїх паспортних даних. 

III. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

 

 

В.о. Голови Правління 
      Фролова Юлiя Миколаївна 

 


