
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 №19 від 19.05.2014р.) прийнято рішення:  

Припинити повноваження (звільнити) Якубжонова Ахроржона Тахіровича (паспорт CF 1790640 виданий 

Першим відділом ВС м. Фергана, Ферганська обл., Узбекистан 27.08.2002р.) начальника відділу 

внутрішнього аудиту ПАТ "БАНК КІПРУ" 19 травня 2014 року у зв’язку зі звільненням за угодою сторін, 

п.1 ст.36 КЗпП України. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 20.08.2009р.  

Спостережною радою ПАТ "БАНК КІПРУ" (Протокол №19 від 19.05.2014р.) прийнято рішення:  

Припинити повноваження  Діденко Олени Валеріївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 

19 травня 2014 року як члена Правління у зв’язку зі звільненням з посади фінансового директора ПАТ 

"БАНК КІПРУ" за угодою сторін, п.1 ст.36 КЗпП України. На посаді члена Правління ПАТ "БАНК 

КІПРУ" перебувала з 26.04.2012р.  Володіє  акціями ПАТ "БАНК КІПРУ" у кількості 2 шт., що складає 

0,0000003% статутного капiталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Спостережною радою ПАТ "БАНК КІПРУ" (Протокол №19 від 19.05.2014р.) прийнято рішення:  

Обрати Чудаківського Руслана Валентиновича (паспорт СН 671686 виданий Радянським РУ ГУ МВС 

України в м. Києві 23.01.1998р.) членом Правління з 20 травня 2014 року, згідно Статуту ПАТ "БАНК 

КІПРУ" строком на три роки. Посади, які обіймала  посадова особа протягом останніх п'яти років: 

начальник Управління податкового планування, обліку та звітності Департаменту бухгалтерського 

обліку та звітності, заступник головного бухгалтера з податкового обліку та звітності Департаменту 

бухгалтерського обліку та звітності ПАТ "Альфа-Банк", заступник головного бухгалтера, головний 

бухгалтер, радник Голови Правління ПАТ "Енергобанк". Часткою в статутному капіталі та акціями 

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

Спостережною радою ПАТ "БАНК КІПРУ" (Протокол №19 від 19.05.2014р.) прийнято рішення:  

Обрати (призначити) Коточігова Вадима Володимировича (паспорт СК 039477 виданий Міським 

відділом №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл. 31.10.1995р.) виконуючим обов'язки 

начальника відділу внутрішнього аудиту ПАТ "БАНК КІПРУ" з 20 травня 2014 року. Коточігов Вадим 

Володимирович призначений на посаду на невизначений термін.  Посади, які обіймала  посадова особа 

протягом останніх п'яти років: провідний економіст відділення в м. Біла Церква Філії ПАТ "Державний 

експортно-імпортний банк України" в м. Києві, провідний фахівець відділу внутрішнього аудиту ПАТ 

"БАНК КІПРУ". 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 Вадим Валерійович 

21.05.2014 


