
Повідомлення про виникнення особливої  інформація емітента 
 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „БАНК ВОСТОК”
2. Код за ЄДРПОУ 26237202 
3. Місцезнаходження                                49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 
4. Міжміський код та телефон, факс (0562) 333-410, (0562) 333-452 
5. Електронна поштова адреса bank-cb@bankvostok.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття 
інформації 

www.bankvostok.com.ua  

7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента 
 

II. Текст повідомлення  
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище, ім‘я, 
по батькові або 

повне 
найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав) 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

02.07. 
2015 р. 

припинено 
повноваження 

 Голова 
Спостере
жної ради 

Костельман 
Володимир 
Михайлович 

паспорт серії АН № 085677, виданий 
Ленінським РВ  УМВС України в 

Дніпропетровській обл. 20.01.2003 р. 

 
0 

02.07. 
2015 р. 

припинено 
повноваження 

Член 
Спостере
жної ради 

Гнатенко Юрій 
Петрович 

паспорт серії  АЕ №796836, виданий  
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України 
в Дніпропетровській обл. 23.09.1997р. 

 
0 

02.07. 
2015 р. 

припинено 
повноваження 

Член 
Спостере
жної ради 

Кантор Семен 
Борисович 

паспорт серії   КЕ №759411, виданий   
Жовтневим РВ ОМУ УМВС України 

в Одеській обл. 19.09.1997 р. 

 
0 

02.07. 
2015 р. 

припинено 
повноваження 

Член 
Спостере
жної ради 

Мороховська 
Людмила 
Семенівна 

паспорт серії   КЕ №579121, виданий   
Жовтневим РВ ОМУ УМВС України 

в Одеській обл. 11.03.1997 р. 

 
0 

Зміст інформації про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради: 
Припинення повноважень  зазначених вище Голови та членів Спостережної ради здійснено з 02.07.2015 р. на підставі 
Рішення акціонера ПАТ «БАНК ВОСТОК» № 3 від 02.07.2015 р. Кожна з зазначених посадових осіб не володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, 
протягом якого кожна з зазначених посадових осіб перебувала на посаді: з липня 2013 р.   

02.07. 
2015 р. 

обрано 
 Голова 
Спостере
жної ради 

Костельман 
Володимир 
Михайлович 

паспорт серії АН № 085677, виданий 
Ленінським РВ  УМВС України в 

Дніпропетровській обл. 20.01.2003 р. 

 
0 

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Фоззі Груп», Генеральний директор; ТОВ 
«Фоззі Груп», Директор. Особа є представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ». 

02.07. 
2015 р. 

обрано 
 Член 

Спостере
жної ради 

Гнатенко Юрій 
Петрович 

паспорт серії  АЕ №796836, виданий  
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України 
в Дніпропетровській обл. 23.09.1997р. 

 
0 

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: ЗАТ «Фоззі», Заступник  Генерального директора; 
ПАТ «Фоззі Рітейл»,  Заступник  Генерального директора.  Особа є представником акціонера ТОВ «ВОСТОК 
КАПІТАЛ». 

02.07. 
2015 р. 

обрано 
 Член 

Спостере
жної ради 

Мороховська 
Людмила 
Семенівна 

паспорт серії   КЕ №579121, виданий   
Жовтневим РВ ОМУ УМВС України 

в Одеській обл. 11.03.1997 р. 

 
0 

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: ЗАТ «Страхова компанія «ТЕКОМ», Почесний 
Президент; Благодійний фонд «МИЛОСЕРДЯ ВІКТОР», Президент.  Особа є представником акціонера ТОВ 
«ВОСТОК КАПІТАЛ». 



 
ІІІ. Підпис 

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
 Голова Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» Мороховський Вадим Вікторович, 03.07.2015р. 

 

02.07. 
2015 р. 

обрано 
 Член 

Спостере
жної ради 

Ліхота Дмитро 
Сергійович 

паспорт серії   КЕ №185317, виданий   
Київським РВ  УМВС України в 
Одеській обл. 15.02.1996 р. 

 
0 

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «АБ «Південний», Начальник відділу 
кореспондентських відносин і документарних операцій, Директор Департаменту казначейства та міжнародного 
бізнесу; ПАТ «БАНК ВОСТОК», Начальник відділу кореспондентських відносин і документарних операцій; Запад 
банк акціонерне товариство Подгориця ,Чорногорія, Виконавчий директор.  Особа є представником акціонера ТОВ 
«ВОСТОК КАПІТАЛ». 

02.07. 
2015 р. 

обрано 
 Член 

Спостере
жної ради 

Кудинська 
Світлана 

Костянтинівна 

паспорт серії   КК №066332, виданий   
Приморським РВ УМВС України в 

Одеській обл. 14.08.1998 р. 

 
0 

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: ТОВ «С.М.Т. Л.Т.Д.», Начальник відділу 
мультимодальних перевезень .  Особа є незалежним членом Спостережної ради. 

02.07. 
2015 р. 

обрано 
 Член 

Спостере
жної ради 

Дячук Ірина 
Борисівна 

паспорт серії   КВ №894129, виданий   
Яворівським РВ УМВС України у 

Львівській обл. 19.04.2002 р. 

 
0 

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Концерн Хлібпром», Начальник відділу 
договірної та корпоративної роботи; ПАТ «Фоззі Рітейл», Юрисконсульт, Старший юрисконсульт , Начальник відділу 
правового забезпечення операційної діяльності юридичного департаменту .  Особа є незалежним членом Спостережної 
ради. 

Зміст інформації про обрання Голови та членів Спостережної ради: 
Обрання зазначених вище Голови та членів Спостережної ради здійснено з 02.07.2015 р. на підставі Рішення акціонера 
ПАТ «БАНК ВОСТОК» № 3 від 02.07.2015 р. Кожна з зазначених посадових осіб не володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання кожної з зазначених 
осіб на посаду – три роки.   

02.07. 
2015 р. 

припинено 
повноваження 

Голова 
Ревізійної 
комісії 

Диль Ірина 
Леонідівна 

паспорт серії    СО 971737, виданий    
Деснянським РУ ГУ МВС України в 

м. Києві,. 28.05.2002 р. 

 
0 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії: з березня 2013р.   

02.07. 
2015 р. 

припинено 
повноваження 

Член  
Ревізійної 
комісії 

Потока Валерій 
Миколайович 

паспорт серії    АЕ 576729, виданий    
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України 
в Дніпропетровській обл. 04.04.1997р. 

 
0 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії: з вересня 2012р.   
Зміст інформації про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії: 

Припинення повноважень  зазначених вище Голови та членів Ревізійної комісії здійснено з 02.07.2015 р. на підставі 
Рішення акціонера ПАТ «БАНК ВОСТОК» № 3 від 02.07.2015 р. у зв’язку з ліквідацією Ревізійної комісії Банку. 
Кожна з зазначених посадових осіб не володiє часткою в статутному капіталі емiтента, не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Замість зазначених осіб, повноваження яких припинено, нікого не обрано. 




