
Повідомлення про виникнення особливої інформації ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень» 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  
 

Голова Правлiння       Омельченко О.В. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
24.11.2017 

(дата) 
 

Особлива інформація емітента ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента   Публiчне акцiонерне товариство "Банк iнвестицiй та 
заощаджень" 

2. Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження  04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д 

4. Код за ЄДРПОУ  33695095 

5. Міжміський код та телефон, факс  (044) 207-70-28 (044) 207-70-22 

6. Електронна поштова адреса  info@bisbank.com.ua 

7. Вид особливої інформації 
 

Зміна складу посадових осіб емітента 

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення  

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.11.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень. Вiдомостi НКЦПФР  

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

24.11.2017 звільнено 

Операцiйний 
директор, 

член 
Правлiння 

Денисенко Оксана 
Миколаївна  0 

Зміст інформації: 

Рiшенням засiдання Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) 
Протокол №121 вiд 24 листопада 2017 р. задовольнили прохання члена Правлiння, Операцiйного директора Денисенко Оксани Миколаївни та 
припинили її повноваження (звiльнили) за власним бажанням 24 листопада 2017 року . 
Пiдставою для припинення повноважень (звiльнення) члена Правлiння, Операцiйного директора Денисенко О.М. була заява Денисенко О.М. з 
проханням припинити її повноваження (звiльнити) за власним бажанням . 
Рiшенням засiдання Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол 
№121 вiд 24 листопада 2017 р. затверджено Правлiння Товариства у складi: 
Омельченко О.В. - Голова Правлiння;  
Шкодовський В.Р. - Заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу та МСБ, член Правлiння, 
Ящук Мирослава Вiталiївна – Начальник управлiння фiнансового монiторингу, аналiзу та комплаєнс-контролю, член Правлiння, 
Овсянников Д.Ю. - Директор з корпоративного бiзнесу, член Правлiння, 
Шиянюк Микола Васильович – Директор з ризикiв, член Правлiння, 
Зiннiков Вiталiй Олександрович – Фiнансовий директор, член Правлiння. 
Денисенко О.М. перебувала на посадi члена Правлiння, Операцiйного директора з 14 серпня 2016 року. 
Станом на 24.11.2017 року на посаду члена Правлiння, Операцiйного директора нiкого не призначено. 
Денисенко Оксана Миколаївна громадянка України, згоди на опублiкування паспортних даних не надавала. 
Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
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