
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КІПРУ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 
1. Загальні відомості 

1.1.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КІПРУ» 
1.2. Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 19358784 
1.4. Місцезнаходження – 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45 
1.5. Міжміський код, телефон та факс – 044-251-12-14,  факс 044-594-28-59 
1.6. Електронна поштова адреса – tetiana.revutska@ua.bankofcyprus.com  
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації –  www.bankofcyprus.com.ua 
1.8. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 
2. Текст  повідомлення 

Спостережною Радою ПАТ «БАНК КІПРУ» (протокол  № 7 від 15.05.2013р.) прийнято рішення:  
1. Припинити повноваження: 
- Виноградової Світлани Борисівни, члена Правління, начальника Операційного Управління ПАТ 
«БАНК КІПРУ», у зв’язку зі звільненням 30 квітня 2013 року за власним бажанням, ст.38 КЗпП 
України. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному 
капіталі та акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не 
має. На посаді перебувала 1 рік; 
- Крістіса Пападопулоса, члена Правління, начальника Управління ризиків ПАТ «БАНК КІПРУ», у 
зв’язку зі звільненням 30 квітня 2013 року за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України. Посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента 
не володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 1 рік. 
2. Обрати  відповідно до Статуту ПАТ «БАНК КІПРУ»: 
- Загороднього Сергія Анатолійовича, начальника Управління роздрібного, малого та середнього 
бізнесу, членом Правління ПАТ «БАНК КІПРУ», згідно Статуту ПАТ «БАНК КІПРУ» строком на три 
роки.  
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посади, які обіймала  особа: 
бухгалтер відділу розрахункових операцій управління бухгалтерського обліку та звітності АК 
«Електрон Банк»; економіст відділу кредитів кредитно-інвестиційного управління АК «Електрон Банк»; 
начальник ТВБВ №8 АК «Електрон Банк»; помічник Голови Правління ВАТ «Електрон Банк»; 
керуючий Київської філії ВАТ «Електрон Банк»; начальник Київського регіонального відділення ВАТ 
«Електрон Банк»; начальник управління роздрібного бізнесу ПАТ «БАНК КІПРУ»; з 08.11.2012р. 
начальник управління роздрібного, малого та середнього бізнесу. Часткою в статутному капіталі та 
акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 
- Денисенко Оксану Миколаївну, начальника Управління Комплаєнс та фінансового моніторингу, 
членом Правління ПАТ «БАНК КІПРУ», згідно Статуту ПАТ «БАНК КІПРУ» строком на три роки. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посади, які обіймала  особа: 
бухгалтер центральної бухгалтерії Львівського виробничого шкіряного об’єднання «СВІТАНОК»; 
секретар Інституту менеджменту «Львів»; бухгалтер-касир Інституту менеджменту «Львів»; бухгалтер-
касир Центру підтримки бізнесу Інституту менеджменту «Львів»; бухгалтер відділу неторгових 
операцій валютного управління АК «Електрон Банк»; старший бухгалтер відділу неторгових операцій 
валютного управління АК «Електрон Банк»; начальник відділу неторгових операцій валютного 
управління АК «Електрон Банк»; начальник відділу неторгових операцій управління по 
обслуговуванню фізичних осіб  ВАТ «Електрон Банк»; старший економіст відділу кредитів фізичних 
осіб кредитного управління ВАТ «Електрон Банк»; старший економіст відділення №4 ВАТ «Електрон 
Банк»; завідуюча сектора кредитування відділення №4 ВАТ «Електрон Банк»; начальник відділення 
№12 ВАТ «Електрон Банк»; начальник відділу контролю за ризиками ВАТ «ФОЛЬКСБАНК»; 
начальник управління Комплаєнс ПАТ «БАНК КІПРУ»; з 06.08.2012р. начальник управління 
Комплаєнс та фінансового моніторингу ПАТ «БАНК КІПРУ». Часткою в статутному капіталі та 
акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 

 
3.Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з  законодавством. 
 
Голова Правління                                                                     І.В. Кузовкін 
 
17.05.2013р. 


