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Про погодження П’єра М’єтковскі 
як кандидата на посаду 
члена Наглядової ради 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

“УКРСИББАНК” 

Національний банк України розглянув пакет документів1, поданий для погодження 

П’єра М’єтковскі як кандидата на посаду члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА “УКРСИББАНК” (далі – Банк). 

Повідомляємо, що 14.01.2021 Національний банк України за результатами розгляду 

пакета документів погодив П’єра М’єтковскі як кандидата на посаду члена Наглядової ради 
Банку. 

Додатково звертаємо Вашу увагу на необхідність подання до Національного банку 
України оригіналу або засвідченої копії звіту про сплату податків за 2020 рік, який містить 
інформацію про номер облікової картки платника податків, а також про постійне місце 

проживання П’єра М’єтковскі, протягом місяця з дати зняття карантинних обмежень у 
Французькій Республіці. 

Звертаємо увагу, що після призначення П’єра М’єтковскі на посаду члена Наглядової 
ради Банку, останній у порядку, визначеному пунктом 337 глави 41 розділу VI Положення про 
ліцензування2, повинен повідомити про таке призначення Національний банк України та 

подати скановану копію рішення уповноваженого органу Банку або витяг з нього про 
відповідні зміни. 

Також зазначаємо, що відповідно до статті 42 Закону про банки3 керівники банку 
протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним 
вимогам, установленим Національним банком України. Банк повинен самостійно перевіряти 

відповідність керівників банку кваліфікаційним вимогам та забезпечувати контроль такої 
відповідності на постійній основі.  

Національний банк України постійно здійснює моніторинг відповідності керівників 
банку кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, 
визначеним Законом про банки та Положенням про ліцензування.  

 

                                                 
1
 Листи Банку від 18.11.2020 №  15-2-02/154594, від 18.11.2020 № 15-2-02/154595, від 30.11.2020 № 15-2-02/155206, від 30.11.2020 № 15-2-

02/155205, від 03.12.2020 №  15-2-02/155741, від 03.12.2020 №  15-2-02/155740. 
2
 Положення про ліцензування банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149 (далі – 

Положення про ліцензування). 
3
 Закон України “Про банки і банківську діяльність”. 
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Додаток: копія рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, 
нагляду (оверсайту) платіжних систем від 14.01.2021 № 9. 
 

 
 

Начальник управління  
ліцензування кредитних установ  
Департаменту ліцензування Дмитро ТКАЧУК 

 
 
 
Поліна Нечкіна 
+38 (050) 271-75-10 


