
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Рішенням Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та 
заощаджень» Протокол від 11 липня 2013 року:

1) З 15 ЛИПНЯ 2013 РОКУ ВИВОДИТЬСЯ ЗІ СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ

Член Правління, відповідальний працівник банку - начальник служби фінансового 
моніторингу Худокормова Марія Ігорівна, громадянка України, паспорт серія МН №586855, 
виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. Виводиться зі складу 
правління в зв’язку з її переведенням на іншу посаду за власним бажанням. Не володіє 
часткою в статутному капіталі. Обіймала посаду з 16.05.2011 р. Непогашеної судимості за 
посадові та корисливі злочини не має. 

2) З 15 ЛИПНЯ 2013 РОКУ ВВОДИТЬСЯ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ

Член Правління, відповідальний працівник банку - начальник служби фінансового 
моніторингу Омельчук Ярослав Анатолійович, громадянин України, паспорт серія АС № 
943557, виданий Шацьким РВ УМВС України у Волинській обл., вводиться до моменту 
переобранняю. Зазначена посада погоджується Комісією Національного банку України. З 
03.06.2011 року займав посаду головного спеціаліста  відділу ідентифікації клієнтів служби 
фінансового моніторингу ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», з 01.06.2012 року займав 
посаду начальника відділу ідентифікації клієнтів служби фінансового моніторингу ПАТ 
«Банк інвестицій та заощаджень».   Не володіє часткою в статутному капіталі. Непогашеної 
судимості за посадові та корисливі злочини не має. 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов`язки Голови Правління Антонюк Володимир Євгенович 

І. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк 
інвестицій та заощаджень» Протокол № 8 від 13 квітня 2013 р. припинені повноваження усіх 
членів Спостережної ради.

Рішення прийнято у зв’язку з тим, що у листопаді 2012 року були достроково припинені 
повноваження Голови Спостережної ради Банку та Члена Спостережної ради у зв’язку з 
обранням їх до складу Верховної Ради України сьомого скликання.
 
Припинення повноваження усіх членів Спостережної ради здійснено з метою їх наступного 
переобрання.

Припинені повноваження:
 
Лагура Сергія Миколайовича, В.о. Голови Спостережної ради, громадянина України, 
паспорт серія СО 255574, виданий 04.11.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 15,908%. Перебував на посаді з 2012 
року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
 



Гришка Валерiя Анатолiйовича, заступника Голови Спостережної ради, громадянина 
України, паспорт серія СО 822279 виданий 04.10.2001 Шевченківським РУГУ МВС України в 
м. Києві. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебував на посаді з 2007 року. 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Попова Андрія Володимировича, члена Спостережної ради, громадянина України, паспорт 
серія ВА 190179, виданий 14.02.1996 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій обл. 
Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 14,9996%. Перебував на посаді з 2005 року. 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Обрано Спостережну раду у складі:
 
Голови Спостережної ради Лагура Сергія Миколайовича, громадянина України, паспорт 
серія СО 255574, виданий 04.11.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. 
Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 15,908%. Обіймав протягом своєї діяльності 
посади Президент ТОВ «Європа ІІ», радника Голови Спостережної Ради ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень». Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не 
має. Обраний до моменту переобрання.

Заступника Голови Спостережної Ради Гришка Валерiя Анатолiйовича, громадянина 
України, паспорт серія СО 822279 виданий 04.10.2001 Шевченківським РУГУ МВС України в 
м. Києві. Не володіє часткою у статутному капіталі. Обіймав протягом своєї діяльності 
посади Голови Правління ПАТ«Банк інвестицій та заощаджень», заступника Голови 
Спостережної Ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень». Непогашеної судимості за 
посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання.

Попова Андрія Володимировича, громадянина України, паспорт серія ВА 190179, виданий 
14.02.1996 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій обл. Володіє часткою у статутному 
капіталі у розмірі 14,9996%.  Зареєстрований як приватний підприємець. Непогашеної 
судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання.
 
Михайлик Марія Георгіївна, громадянка України, паспорт серія АС № 092144, виданий 
28.06.1996 р. Любомльським РВ УМВС України в Волинській обл. Не володіє часткою у 
статутному капіталі. Обіймала протягом своєї діяльності посаду головного консультанта з 
економічних питань ТОВ «Континіум». Непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не має. Обрана до моменту переобрання.

II. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк 
інвестицій та заощаджень» Протокол №8 від 13 квітня 2013 р. припинені повноваження усіх 
членів Ревізійної комісії.
 
Рішення прийнято у зв’язку зі зміною складу акціонерів, представники від яких входили до 
складу Ревізійної комісії.  
 
Припинення повноваження усіх членів Ревізійної комісіїздійснено з метою їх наступного 
переобрання.
 
Припинені повноваження:
 
Єрмакової Олени Владиславівна, громадянка України, паспорт серія СО 142892, виданий 
03.08.1999 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Не володіє часткою у статутному 
капіталі. Перебувала на посаді з 2005 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не має.
 



Осадчого Віталія Володимировича, громадянина України, паспорт серія СО № 001031 
виданий 17.11.1998 року Дарницьким   РУ ГУ МВС України в м. Києві. Володіє часткою у 
статутному капіталі як директор ТОВ «Компанія «Єврорезерв»» 0,0004%. Перебував на 
посаді з 2009 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
 
Грідіна Євгена Георгійовича, громадянина України, паспорт серія СН 441811 виданий 
27.02.1997 року Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві. Не володіє часткою у 
статутному капіталі. Перебував на посаді з 2005 року. Непогашеної судимості за посадові та 
корисливі злочини не має.
 
Обрано Ревізійну комісію у складі:
 
Голови Ревізійної комісії Грідіна Євгена Георгійовича, громадянина України, паспорт серія 
СН 441811 виданий 27.02.1997 року Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві. Не володіє 
часткою у статутному капіталі. Обіймав протягом своєї діяльності посади фінансового 
директора ТОВ «Європа 2», директора ТОВ «Укртимбер», директора ТОВ «Мегаполіс 2012». 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний на термін згідно 
Статуту.
 
 
Горбача Віталія Андрійовича, громадянина України, паспорт серія АС № 002662 виданий 
14.12.1995 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області. Не володіє часткою у 
статутному капіталі. Обіймав протягом своєї діяльності посаду провідного економіста 
відділу економіки та контролінгу ТОВ "Континіум". Непогашеної судимості за посадові та 
корисливі злочини не має. Обраний на термін згідно Статуту.
 
 
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов`язки Голови Правління Антонюк Володимир Євгенович
Особлива інформація емітента

Вид інформації: 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Повне найменування емітента: 
Публічне акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
33695095
Місцезнаходження емітента: 
місто Київ, вул. Мельникова 83-д, 04119
Регіон емітента: 
8039100000
Електронна поштова адреса: 
Natalya.Stetsenko@bisbank.com.ua
Текст повідомлення: 
Згідно наданого ПрАТ "ВДЦП" 02.01.2013 року зведеного облікового реєстру власників 
цінних паперів ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" станом на 31.12.2012 року, існує 
наступний розподіл прав власності акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень":
1. Фізична особа Лагур Сергій Миколайович - пакет акцій складає 15,9080%
2. Фізична особа Івахів Степан Петрович - пакет акцій складає 23,332%.
3. Фізична особа Попов Андрій володимирович - пакет акцій збільшився з 8% до 14,9996%.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов`язки Голови Правління Антонюк Володимир Євгенович
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