
 
 

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 

 
Головою Правління ПАТ «БАНК КІПРУ» (наказ № 519-к від 18.07.2013р.) прийнято рішення: 

перевести Діденко Олену Валеріївну, головного бухгалтера ПАТ «БАНК КІПРУ», з 18.07.2013р. на 
посаду фінансового директора ПАТ «БАНК КІПРУ». Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Володіє 2 шт. акцій ПАТ «БАНК КІПРУ», що складає 0,0000003%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді головного бухгалтера ПАТ «БАНК 
КІПРУ» перебувала з 20.07.2006р. 

Головою Правління ПАТ «БАНК КІПРУ» прийняті рішення: 
- перевести Хавдія Василя Панасовича, заступника головного бухгалтера ПАТ «БАНК КІПРУ», з 
18.07.2013р. на посаду головного бухгалтера ПАТ «БАНК КІПРУ» (наказ № 520-к від 18.07.2013р.); 
- з 18.07.2013р. та до моменту надання НБУ письмової згоди на призначення Хавдія Василя Панасовича 
головним бухгалтером ПАТ «БАНК КІПРУ», покласти на Хавдія Василя Панасовича виконання 
обов’язків головного бухгалтера ПАТ «БАНК КІПРУ» (наказ № 520/1-к від 18.07.2013р.).  Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Хавдій Василь Панасович призначений на 
посаду головного бухгалтера ПАТ «БАНК КІПРУ» на невизначений термін. Посади, які обіймала 
 особа (за останні 16 років): головний бухгалтер фондового управління АБ «МЕТАЛУРГ»; заступник 
головного бухгалтера АБ «МЕТАЛУРГ»; головний бухгалтер філії АКБ «ТРАНСБАНК» у м. 
Запоріжжі; головний бухгалтер КФ АБ «АвтоЗАЗбанк»; заступник головного бухгалтера АБ 
«АвтоЗАЗбанк»; начальник управління-заступник головного бухгалтера управління обліку 
внутрішньобанківських операцій, оподаткування та фінансової звітності ВАТ «БАНК КІПРУ»; 
заступник головного бухгалтера 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 
 
22.07.2013р. 


