
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"  

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 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 securities@alliancebank.org.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

bankalliance.ua 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

II. Текст повідомлення 

Вiдповiдно до Наказу в.о. Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 28.12.2018 №574-к 

Фролова Юлiя Миколаївна заступає на посаду Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» та 

приступає до виконання вiдповiдних обов’язкiв 29 грудня 2018 року. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: Нацiональним банком України 22 

грудня 2018 року погоджено Фролову Юлiю Миколаївну на посаду Голови Правлiння АТ «БАНК 

АЛЬЯНС» (лист НБУ вiд 22.12.2018 №27-0011/68550). Фролову Юлiю Миколаївну призначено 

(обрано) Головою Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» рiшенням Наглядової ради (протокол №105 

засiдання Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 31 жовтня 2018 року). 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: заступник директора Сумської 

обласної дирекцiї ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (20.08.2011-06.10.2016); заступник Голови Правлiння, 

член Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (10.10.2016-05.10.2017 р.)., Перший заступник Голови 

Правлiння, член Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (06.10.2017 р. по 28.12.2018). 24 травня 2018 

року зареєстрованi змiни щодо типу товариства, нове найменування емiтента - АТ «БАНК 

АЛЬЯНС». 

З 17 березня 2018 року по 17 серпня 2018 року виконувала обов’язки Голови Правлiння АТ 

«БАНК АЛЬЯНС».  

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

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

паспортних даних. 

Вiдповiдно до Наказу в.о. Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 28.12.2018 №574-к та 

рiшенню Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС (протокол №105 засiдання Наглядової ради АТ 

«БАНК АЛЬЯНС» вiд 31 жовтня 2018 року) Фролова Юлiя Миколаївна, Перший заступник 

Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» 29 грудня 2018 року заступає на посаду Голови 

Правлiння та припиняє виконання обов’язкiв Першого заступника Голови Правлiння АТ «БАНК 

АЛЬЯНС».  

Особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента 

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

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: припинення повноважень вiдбулось у 

зв’язку з прийняттям Нацiональним банком України 22 грудня 2018 року рiшення про погодження 

Фролової Юлiї Миколаївни на посаду Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» (лист НБУ вiд 

22.12.2018 №27-0011/68550).  

Особа перебувала на зазначенiй посадi з 06.10.2017 по 28.12.2018.  

Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено. 



Вiдповiдно до Наказу в.о. Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 28.12.2018 №574-к 

Щербань Павло Павлович, заступник Голови Правлiння, припиняє виконання обов’язкiв Голови 

Правлiння 28 грудня 2018 року (останнiй день повноважень). Щербань Павло Павлович виконував 

обов’язки голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» з 20 серпня 2018 року. Пiдстава для прйняття 

рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: Нацiональним банком 

України 22 грудня 2018 року погоджено Фролову Юлiю Миколаївну на посаду Голови Правлiння 

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (лист НБУ вiд 22.12.2018 №27-0011/68550), та вступ її на посаду Голови 

Правлiння з 29 грудня 2018 року вiдповiдно до Наказу АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 28.12.2018  

№574-к. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Посадова особа володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 3,994938% вiд статутного капiталу. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

III. Підпис 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

 

Заступник Голови Правлiння       Буркиця Вiктор Григорович 

 
  

 
  (ініціали та прізвище керівника) 

 


