
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КIПРУ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 19358784 

3. Місцезнаходження: 03035 м. Київ, Урицького,45 

4. Міжміський код, телефон та факс: 044-251-12-14, 044-594-28-59 

5. Електронна поштова адреса: tetiana.revutska@ua.bankofcyprus.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: www.bankofcyprus.com.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Спостережною радою ПАТ "БАНК КІПРУ" (протокол №12 від 17.04.2014р.) прийнято рішення: 

1.Припинити повноваження Софроніу Нікоса (паспорт Е 308078, виданий окружним офіцером 

м. Лімассол 30.04.2008р.) члена Правління, Першого заступника Голови Правління ПАТ "БАНК 

КІПРУ", у зв'язку зі звільненням 17 квітня 2014 року за угодою сторін, п.1 ст. 36 КЗпП України. 

На посаді перебував з 26.04.2012р. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не 

володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

2.Обрати  Поліщука Вадима Валерійовича (паспорт МЕ 874425 виданий Дніпровським  РУ ГУ 

МВС України в м. Києві 13.05.2008р.) членом Правління ПАТ "БАНК КІПРУ". Строк 

повноважень, згідно Статуту ПАТ "БАНК КІПРУ" - три роки. Посади, які обіймала  посадова 

особа протягом останніх п'яти років: начальник Управління контролінгу компаній групи 

Департаменту фінансового контролінгу, директор Департаменту фінансового контролінгу, 

директор з корпоративного розвитку ПАТ "Альфа-Банк". Часткою в статутному капіталі та 

акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Загальні збори акціонерів ПАТ "БАНК КІПРУ" (протокол №49 від 17.04.2014р.) прийняли 

рішення, а саме: 

1.Припинити повноваження (звільнити) членів Спостережної ради ПАТ "БАНК КІПРУ" у 

складі: 

Константінос Катсарос (паспорт AK3281329 виданий Республікою Греція 14.11.2013р.) Голова 

Спостережної ради. На посаді перебував з 26.11.2013р. Часткою в статутному капіталі та 

акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Парінов Кирило Юрійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) член Спостережної 

ради. На посаді перебував з 26.11.2013р. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не 

володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Ксантос Врачас (паспорт E324511, виданий Республікою Кіпр 07.07.2008р.) член Спостережної 

ради. На посаді перебував з 26.11.2013р. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не 

володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Андреас Ясемідес (паспорт E215122, виданий Республікою Кіпр 08.05.2006р.) член 

Спостережної ради. На посаді перебував з 26.11.2013р. Часткою в статутному капіталі та 

акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Аншакова Анжеліка Валентинівна (паспорт 71 8979873, виданий  ФМС 77806 28.04.2012р.) член 

Спостережної ради. На посаді перебувала з 26.11.2013р. Часткою в статутному капіталі та 

акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Маріос Калочорітіс (паспорт K00097105, виданий Республікою Кіпр 03.09.2012р.) член 



Спостережної ради.  На посаді перебував з 26.11.2013р. Часткою в статутному капіталі та 

акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Чічікашвілі Дмитро Аміранович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) член 

Спостережної ради. На посаді перебував з 26.11.2013р. Часткою в статутному капіталі та 

акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Мілтіадес Мікаелас (паспорт J020435, виданий Республікою Кіпр 15.02.2005р.) член 

Cпостережної ради. На посаді перебував з 26.11.2013р. Часткою в статутному капіталі та 

акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Канторович Володимир Данилович (паспорт 53 0182846, виданий МЗС РОСІЇ 07701 

10.01.2012р.) член Спостережної ради. На посаді перебував з 26.11.2013р. Часткою в статутному 

капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за  корисливі та посадові 

злочини не має. 

2. Обрати (призначити) членами Спостережної ради ПАТ "БАНК КІПРУ", склад якої 

затверджується у кількості 3 (трьох) осіб, наступних осіб: 

Костючок Олег Олексійович (паспорт СН 915036, виданий Московським РУ ГУ МВС в м. Києві 

06.11.1998р.) Голова Спостережної ради. Строк повноважень, згідно Положення про 

Спостережну Раду ПАТ "БАНК КІПРУ" - три роки. Посади, які обіймала  посадова особа 

протягом останніх п'яти років: фінансовий директор, Віце-Президент ПАТ "Альфа-Банк". 

Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за  

корисливі та посадові злочини не має. 

Брагинська Світлана Петрівна (паспорт СТ 053641, виданий Броварським МВ ГУ МВС України 

в Київській обл. 05.12.2008р.) член Спостережної ради. Строк повноважень, згідно Положення 

про Спостережну Раду ПАТ "БАНК КІПРУ" - три роки. Посади, які обіймала  посадова особа 

протягом останніх п'яти років: керівник напрямку управлінської звітності та обліку  ПАТ 

"Альфа-Банк". Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє.  Непогашеної 

судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Савенко Олексій Володимирович (паспорт СА 724707, виданий Комунарським РВ УМВС в м. 

Запоріжжі 26.03.1998р.) член Спостережної ради. Строк повноважень, згідно Положення про 

Спостережну Раду ПАТ "БАНК КІПРУ" - три роки. Посади, які обіймала  посадова особа 

протягом останніх п'яти років: Начальник відділу міжнародної фінансової звітності банку, 

начальник управління міжнародної фінансової звітності, керівник напрямку міжнародної 

фінансової звітності ПАТ "Альфа-Банк". Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не 

володіє. Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

3.Припинити повноваження (звільнити) членів Ревізійної комісії ПАТ "БАНК КІПРУ" у складі: 

Кіріакос Тсолакіс (згоди на розкриття паспортних даних не надано)  Голова Ревізійної комісії. 

На посаді перебував з 22.04.2011р. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не 

володіє. Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Еліза Лівадіоту (згоди на розкриття паспортних даних не надано) член Ревізійної комісії. На 

посаді перебувала з 22.04.2011р. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Маріос Скандаліс (згоди на розкриття паспортних даних не надано) член Ревізійної комісії. На 

посаді перебував з 23.04.2013р. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

4. Обрати (призначити) членів Ревізійної комісії ПАТ "БАНК КІПРУ"  у складі: 

Тузов Дмитро Олександрович (паспорт  СО 486537, виданий Печерським РУГУ МВС у м. Києві 

21.02.2001р.) Голова Ревізійної комісії. Строк повноважень, згідно Статуту ПАТ "БАНК КІПРУ" 

- два роки. Посади, які обіймала  посадова особа протягом останніх п'яти років: головний 

спеціаліст управління контролінгу компаній групи, начальник відділу консолідованої фінансової 

звітності,  керівник проектів департаменту планування та фінансового аналізу, заступник 

директора департаменту планування та фінансового аналізу, директор з планування та 

фінансового аналізу ПАТ "Альфа-Банк". Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не 



володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Грінченко Андрій Володимирович (паспорт серія ВВ 228309, виданий Калінінським 

РВДМУУМВС України в Донецькій обл. 20.01.1998р.) член Ревізійної комісії. Строк 

повноважень, згідно Статуту ПАТ "БАНК КІПРУ" - два роки. Посади, які обіймала  посадова 

особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтеру - начальник управління 

обліку, контролю та звітності ПАТ "Перший Український Міжнародний банк"; заступник 

головного бухгалтеру Департаменту бухгалтерського обліку та звітності, директор з 

податкового планування та звітності ПАТ "Альфа-Банк". Часткою в статутному капіталі та 

акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

Кухарчук Анатолій Вікторович (паспорт серія СН 615790, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС 

України в м. Києві 06.02.1998р.) член Ревізійної комісії. Строк повноважень, згідно Статуту 

ПАТ "БАНК КІПРУ" - два роки. Посади, які обіймала  посадова особа протягом останніх п'яти 

років: начальник управління міжнародної фінансової звітності, директор Департаменту МСФЗ, 

управлінського обліку та звітності, Директор з фінансової звітності та контролінгу, головний 

бухгалтер ПАТ "Альфа-Банк". Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

III. Підпис  
 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 

2. В.о. Голови Правлiння   _________________  Поліщук В.В. 

                           (підпис)                               24.04.2014 

М.П. 


