
1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента - 38377143 

1.4. Місцезнаходження емітента – 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-73-70,  

1.6. Електронна поштова адреса емітента – o.ushakova@alpari-bank.com.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації – http://bankalpari.com/ 
1.8. Вид особливої інформації  – Відомості про зміну складу посадових осіб. 

2. Текст повідомлення 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК" - надалі Товариство (код ЄДРПОУ 

38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення 

особливої інформації про емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб.  

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова 

особа Грибков Віктор Никифорович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), який займав 

посаду Голова Спостережної ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 

емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.01.2014.  

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова 

особа Громакова Лариса Костянтинівна, ( згоди  на розкриття паспортних даних не надала), яка 

займала посаду заступник Голови Спостережної ради припинила повноваження. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 

посаді: з 8.07.2013.  

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова 

особа Савиченко Борис Онисимович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), який займав 

посаду Член Спостережної ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 

емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.03.2014.  

Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа Грибков 

Віктор Никифорович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), призначена на посаду Голова 

Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 

емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 

який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ 

"Ощадбанк" радник секретаріату Голови Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 

особі: 0  акцій.  

Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа Громакова 

Лариса Констянтинівна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), призначена на посаду 

заступник Голови Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 

пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, на який призначено особу:  1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 

п'яти років: ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія АСКА", начальник управління з 

продажів. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  

Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа Савиченко 

Борис Онисимович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), призначений на посаду Член 

Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 

емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 

який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ 

"СК "Статус", Голова Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  

Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа Петленко 

Юлія Володимирівна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), призначена на посаду Член 

Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 

емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 

який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: КНУ 

ім.Т.Шевченка, доцент кафедри фінансів економічного факультету, заступник завідуючого кафедри 

з навчально-методичної роботи. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  

http://bankalpari.com/


Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа 

Прилуцький Олег Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), призначений на 

посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом 

останніх п'яти років: Заступник Голови Правління "ПАТ "АКЦЕПТ БАНК". Розмір пакета акцій 

емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  

3. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

 

 

 

 

Голова Правління  

 

______________ 

(підпис)  

 

Краснощок Олег Петрович 

 

   

 

М. П.  

_____________________________ 

29.04.2016  

   

   

   

  

 

 

 


