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Відповідно до рішення Спостережної ради Банку (протокол № 43 від 29.09.2008р.) та
наказу № 68/к від 29.09.2008р. з 29.09.2008р. звільнено з посади Члена Правління,
відповідального працівника з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом Карташову Марину Юріївну (паспорт серiя АМ №988505
виданий 10.08.2002р. Красногвардейським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi ) в зв’язку з переведенням на іншу посаду на підставі заяви від 29.09.2008р..
Карташова М.Ю. займала цю посаду з 19.03.2008р., Карташова М.Ю. акціями Банку не
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Відповідно до рішення Спостережної ради Банку (протокол № 43 від 29.09.2008р.) та
наказу № 69/к від 29.09.2008р. на підставі наданої 29.09.2008р. заяви з 29.09.2008р.
призначено Членом Правління, відповідальним працівником з питань запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Буркову Людмилу
Миколаївну (паспорт серiя АК №655556 виданий 17.08.1999р. Амур-Нижньодніпровським
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Згiдно п. 8.28 Статуту Банку строк
повноважень - 3 роки. Буркова Л.М. займала наступні посади: помічник апаратника
хімводоочистки по першому розряду відділу головного енергетика; помічник апаратника
хімводоочистки по другому розряду відділу головного енергетика; інженер математикпрограміст відділу управління ремонтами, капітальним будівництвом та матеріальнотехнічним оздобленням; інженер математик-програміст відділу удосконалення первинної
документації бухгалтерського обліку; інженер відділу удосконалення первинної
документації бухгалтерського обліку; інженер з підготовки кадрів; старший економіст
відділу розробки на впровадження системи бухгалтерського обліку та аналізу
господарської діяльності; інженер з АСУП другої категорії відділу розробки на
впровадження системи бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
економіст сектору планово-економічної роботи; економіст першої категорії сектору
планово-економічної роботи; економіст першої категорії планового відділу; спеціаліст
першої категорії відділу міжбанківського кредитування та банківського аналізу
управління ресурсів, цінних паперів та маркетингу банку; провідний спеціаліст відділу
міжбанківського кредитування та банківського аналізу управління ресурсів, цінних
паперів та маркетингу банку; провідний спеціаліст відділу управління
платежоспроможності банку економічного управління; провідний спеціаліст відділу
платежоспроможності та ліквідності банку економічного департаменту; головний
спеціаліст відділу платежоспроможності та ліквідності банку економічного департаменту;
головний спеціаліст відділу економічного аналізу економічного департаменту банку;
головний інспектор управління внутрішнього фінансового моніторингу банку; провідний
економіст по моніторингу управління розрахунків філії банку; відповідальний працівник
за проведенням фінансового моніторингу філії банку. Буркова Л.М. акціями Банку не
володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має.

