
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ «Банк 

інвестицій та заощаджень» 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Банк 

iнвестицiй та заощаджень" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 33695095 

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

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

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

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

http://www.bisbank.com.ua 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Рiшенням засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй 

та заощаджень» Протокол №133 вiд 03 грудня 2018 р. введено до складу Правлiння з 

03.12.2018 року Вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу - 

Базюка Вiталiя Вiкторовича. 

Зазначена посада погоджується Комiсiєю Нацiонального банку України. 

Рiшення прийнято у зв'язку iз законодавчими вимогами щодо необхiдностi введення до 

складу Правлiння вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу. 

Базюк В.В. обраний вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу, 

членом Правлiння до моменту переобрання. 

Базюк В.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:  

з 05.2013 по 04.2015 – АТ «ОТП Банк», Старший експерт Сектору по попередженню 

шахрайства при аналiзi кредитних заявок фiзичних осiб; 

з 12.2015 по 06.2016 – ПАТ «Банк Михайлiвський», провiдний спецiалiст Управлiння 

фiнансового монiторингу; 

з 06. 2016 по 07.2017 – АТ «ТАСКОМБАНК», головний спецiалiст вiддiлу фiнансового 

монiторингу; 

з 08.2017 по 12.2017 – ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень», головний економiст 

Управлiння ризикiв; 

з 01.2018 по 02.12.2018 року - ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень», Начальник вiддiлу 

комплаєнс - контролю. 

Базюк В.В. громадянин України, згоди на опублiкування паспортних даних не надавав. 

Базюк В.В. не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за 

посадовi та корисливi злочини не має.  

Рiшенням засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй 

та заощаджень» Протокол №133 вiд 03 грудня 2018 р. з метою пiдвищення ефективностi 

роботи ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" та виведення його на новий рiвень розвитку 



обрано з 03.12.2018 року Головою Правлiння Борщука Олександра Сергiйовича. 

Борщук О.С. заступить на посаду Голови Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» 

пiсля погодження його кандидатури Нацiональним банком України. 

Борщук О.С обраний Головою Правлiння до моменту його переобрання. 

Борщук О.С. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:  

з 01.07.2013 року по 31.01.2015 року – Начальник управлiння ринкових ризикiв, 

Департаменту ризикiв ПАТ «Платинум Банк», 

з 01.02.2015 року по 31.08.2015 року - Начальник управлiння лiквiднiстю, Департаменту 

казначейства ПАТ «Платинум Банк», 

з 01.09.2015 року по 30.09.2015 року – Начальник вiддiлу управлiння лiквiднiстю, Управлiння 

контролю та пргнозування лiквiдностi, Департаменту фiнансiв та контролiнгу ПАТ 

«Платинум Банк», 

з 01.10.2015 року по 15.06.2016 року - Начальник вiддiлу аналiзу та контролю лiквiдностi, 

Управлiння по роботi з активами та пасивами, Департаменту фiнансiв та контролiнгу ПАТ 

«Платинум Банк», 

з 16.06.2016 року по 16.03.2017 року - Начальник управлiння по роботi з активами та 

пасивами, Департаменту фiнансiв та контролiнгу ПАТ «Платинум Банк», 

з 10.04.2017 року по 25.12.2017 року – Начальник управлiння фiнансового аналiзу ПАТ «Банк 

iнвестицiй та заощаджень», 

з 26.12 2017 року по 17.06.2018 року - Начальник управлiння активами та пасивами ПАТ 

«Банк iнвестицiй та заощаджень», 

з 18.06.2018 року по 05.11.2018 року – Начальник департаменту бiзнесу на фiнансових ринках 

ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень», 

з 06.11.2018 року по теперiшнiй час - Начальник Департаменту бiзнесу на фiнансових ринках, 

член Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень». 

Борщук О.С. громадянин України, згоди на опублiкування паспортних даних не надавав. 

Борщук О.С не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за 

посадовi та корисливi 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. Найменування посади       Зiннiков В.О. 

В.о. Голови Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

    

04.12.2018 

(дата) 

 

 


