
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 рiшення Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» 10 сiчня 2019 року (протокол 

№2 засiдання Наглядової ради вiд 10 сiчня 2019 року) Заступника Голови Правлiння Щербаня 

Павла Павловича переведено на посаду Першого Заступника Голови Правлiння АТ «БАНК 

АЛЬЯНС» з 11 сiчня 2019 року. 

Пiдставою такого рiшення та обґрунтуванням змiн у персональному складi посадових осiб є 

згода Щербаня Павла Павловича. Строк призначення посадової особи не визначений. 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.  

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", Україна, з 04.06.2018 по 10.01.2019 - 

заступник Голови Правлiння, член Правлiння.  

АТ "ТАСКОМБАНК", Україна, з 08.04.2016 по 01.06.2018 - Заступник начальника Казначейства 

ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", Україна, з 01.03.2016 по 09.03.2016 - Дилер вiддiлу дилiнгових операцiй 

Казначейства 

ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", Україна, з 20.01.2016 по 29.02.2016 - Дiлер казначейства 

ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СТАНДАРТ" , Україна, з 10.12.2014 по 11.02.2015 - Начальник 

Казначейства 

ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СТАНДАРТ" , Україна, з 24.11.2014 по 09.12.2014 - Заступник 

Казначейства 

АТ "ЗЛАТОБАНК", Україна, з 13.11.2014 по 24.11.2014 - Начальник вiддiлу дiлiнгових операцiй 

ПАТ "АПЕКС-БАНК", Україна, з 18.06.2014 по 11.11.2014 - Заступник начальника вiддiлу 

мiжбанкiвських операцiй Казначейства  

ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПIВДЕМКОМБАНК", Україна, з 30.05.2012 по 04.06.2014 - 

Начальник Управлiння дiлiнгу Департаменту казначейства. 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» 10 сiчня 2019 року (протокол 

№2 засiдання Наглядової ради вiд 10 сiчня 2019 року) припинено обов’язки Заступника Голови 

Правлiння, члена Правлiння Щербаня Павла Павловича (останнiй день виконання обов’язкiв). 

Пiдставою такого рiшення та обґрунтуванням змiн у персональному складi посадових осiб є 

переведення Щербаня П.П. на посаду Першого Заступника Голови Правлiння АТ «БАНК 

АЛЬЯНС» з 11 сiчня 2019 року. На посаду Заступника Голови Правлiння нiкого не призначенно. 



Щербань П.П. обiймав посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння з 04.06.2018 р. по 

10.01.2019 р.  

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.  

 

Голова Правлiння       Фролова Юлiя Миколаївна 

      (ініціали та прізвище керівника) 

    
 

 

 


