
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
   1.1. Повне найменування емітента  -  

Публічне акціонерне товариство „Банк Восток” 
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 26237202 
1.4. Місцезнаходження емітента м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0562) 333-410, 333-436 
1.6. Електронна поштова адреса емітента bank@homecreditbank.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації  

www.bankvostok.com.ua 

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(звільнено/ 

призначено) 
Посада Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав) 

Володіє 
часткою в 

статутному 
капіталі 

емітента (%) 

26.12.2011р. Звільнено Голова 
Правління 

Краснов Грегорі 
Владімір 

паспорт серії P №433515195, 
виданий державним 

департаментом США 
08.01.2008р. 

0,00 

Особа перебувала на посаді:  з лютого 2011 р. 

26.12.2011р. Звільнено Член 
Правління 

Путря Вікторія 
Іванівна 

паспорт серії АЕ №210676, 
виданий Жовтневим РВ 
ДМУ УМВС України в 

Дніпропетровській обл. дата 
видачі 20.02.1996р. 

0,00 

Особа перебувала на посаді:  з листопада 2011 р. 

26.12.2011р. Звільнено Член 
Правління 

Семененко Ірина 
Борисівна 

паспорт серії АЕ №399848, 
виданий Самарським РВ 
ДМУ УМВС України в 

Дніпропетровській обл. дата 
видачі 14.10.1996р. 

0,00 

Особа перебувала на посаді:  з вересня  2003 р. 

26.12.2011р. Призначено В.о. Голови 
Правління 

Путря Вікторія 
Іванівна 

паспорт серії АЕ №210676, 
виданий Жовтневим РВ 
ДМУ УМВС України в 

Дніпропетровській обл. дата 
видачі 20.02.1996р. 

0,00 

Термін призначення не обмежено. Попередні посади – директор департаменту операційного банкінгу ПАТ «Банк» 
Фінанси та кредит», начальник відділення ВАТ «ХК БАНК», начальник операційного департаменту ПАТ «Банк 
Восток», Заступник Голови Правління ПАТ «Банк Восток». 

26.12.2011р. Призначено Член 
Правління 

Семененко Ірина 
Борисівна 

паспорт серії АЕ №399848, 
виданий Самарським РВ 
ДМУ УМВС України в 

Дніпропетровській обл. дата 
видачі 14.10.1996р. 

0,00 

Термін призначення не обмежено. Попередні посади – економіст сектору обслуговування юридичних осіб відділу 
розрахунково-касового обслуговування Філія АБ «Діамант», начальник управління бухгалтерського обліку 
внутрішньобанківських операцій ЗАТ «Агробанк», начальник відділу фінансового моніторингу ПАТ «Банк Восток». 

26.12.2011р Призначено Член Правління Сюскова Олена 
Петрівна 

паспорт серії АЕ №589516, 
виданий Амур-

Нижньодніпровським РВ 
ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській обл,  
дата видачі 27.06.1997 р. 

0,00 

 Термін призначення не обмежено. Попередні посади – начальник відділу валютних операцій ДФ АКБ „УБТС”, 
начальник відділу методології банківських операцій , начальник управління контролю банківських операцій ЗАТ 
„Агробанк”, заступник головного бухгалтера – начальник управління обліку та контролю банківських операцій ЗАТ 
„ХК БАНК”, головний бухгалтер ПАТ «Банк Восток»  
Рішення про призначення/звільнення вказаних осіб прийняте Спостережною Радою (протокол №43 від 26.12.2011р.). 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини вказані особи не мають. 
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Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 
В.о. Голови Правління ПАТ «Банк Восток»                                                                       Путря В.І.          
26.12.2011р. 
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