
Зміни до Проспекту емісії акцій, 
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Загальна інформація про емітента: 

 
8) 

 
інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної 
назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи 
на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: 

 
  

 
голова та члени колегіального 
виконавчого органу або особа, яка 
здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу 

 
1. Сидорова Ганна Миколаївна, Голова 
Правління, член Правління,  
рік народження 1963, 
Освіта: Київський інститут народного 
господарства, спеціальність  - економіка праці, 
кваліфікація - економіст, 
виробничий стаж 31 рік 8 місяців 29 днів, 
стаж роботи на цій посаді 1 день 
основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Голова 
Правління, член Правління 
 
2. Шафранова Наталія Олександрівна, Перший 
заступник Голови Правління, член Правління,  
рік народження 1966, 
Освіта: Одеський інститут народного 
господарства, спеціальність  - фінанси і кредит, 
кваліфікація - економіст, 
виробничий стаж 28 років 5 місяців 26 днів, 
стаж роботи на цій посаді 7 років 26 днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Перший 
заступник Голови Правління, член Правління 
 
3. Чернявський Валерій Михайлович, Заступник 
Голови Правління - начальник управління  
внутрішньобанківської безпеки, член Правління  
рік народження 1952,  
Освіта:  
1) Харківський юридичний інститут 
ім.Ф.Е.Дзержинського, спеціальність  -  
правознавство, кваліфікація – юрист 
2)  Ордена Трудового Червоного Прапору 
Академія МВС СРСР, спеціальність  - 
правознавство (організація управління у сфері 
правопорядку), кваліфікація – юрист 
виробничий стаж 39 років 2 місяці 22 дні, 
стаж роботи на цій посаді 9 років 5 місяців 27 
днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Заступник 
Голови Правління - начальник управління  
внутрішньобанківської безпеки, член Правління 



 
4. Тросіна Ілона Ігорівна, Заступник Голови 
Правління, член Правління, 
рік народження 1978, 
Освіта: Одеський державний економічний 
університет, спеціальність – фінанси та кредит, 
кваліфікація - економіст 
виробничий стаж 18 років 28 днів, 
стаж роботи на цій посаді 4 роки 7 місяців  
основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Заступник 
Голови Правління, член Правління 
 
5. Макарський Юрій Володимирович, Заступник 
Голови Правління, член Правління,  
рік народження 1976, 
Освіта:  
1) Одеський державний політехнічний інститут, 
спеціальність - Менеджмент у виробничій сфері, 
кваліфікація – спеціаліст, 
2) Одеський державний економічний університет, 
спеціальність – Менеджмент підприємницької 
діяльності, кваліфікація – економіст   
виробничий стаж 17 років 8 місяців 10 днів  
стаж роботи на цій посаді 1 рік 7 місяців 21 день 
основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Заступник 
Голови Правління, член Правління 
 
6. Мархай Максим Анатолійович, Виконуючий 
обов’язки заступника Голови правління з 
розвитку регіональної мережі, член Правління,  
рік народження 1978, 
Освіта:  
1) Київський міжнародний університет цивільної 
авіації, Спеціальність: менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 
кваліфікація –  бакалавр з менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
2) Київський міжнародний університет цивільної 
авіації, Спеціальність: менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 
кваліфікація –   
магістр з менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств 
виробничий стаж 18 років 11 місяців 27 днів, 
стаж роботи на цій посаді 6 місяців 26 днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Виконуючий 
обов’язки заступника Голови правління з 
розвитку регіональної мережі, член Правління, 
начальник відділу кредитування та інвестицій  
7. Парасіч Олена Володимирівна, член Правління, 



рік народження 1965, 
Освіта: Одеський інститут народного 
господарства, спеціальність - бухгалтерський 
облік і аналіз господарської діяльності, 
кваліфікація - економіст 
виробничий стаж 33 роки 5 місяців 29 днів, 
стаж роботи на цій посаді 8 років 3 місяці 22 дні 
основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Головний 
бухгалтер, член Правління 
 
8. Павленко Максим Вікторович, член Правління 
рік народження 1972, 
Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. 
Мечнікова, спеціальність - правознавство, 
кваліфікація - юрист 
виробничий стаж 24 роки 9 місяців 11 днів, 
стаж роботи на цій посаді 12 років 4 місяці 12 
днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Начальник 
юридичного відділу, член Правління 
 
9. Михайленко Костянтин Леонідович, член 
Правління 
рік народження 1975, 
Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. 
Мечнікова, спеціальність - правознавство, 
кваліфікація - юрист 
виробничий стаж  21 рік 21 день, 
стаж роботи на цій посаді 5 місяців 9 днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – член 
Правління, начальник відділу фінансового 
моніторингу,  в.о. відповідального працівника за 
проведення фінансового моніторингу 

  
голова та члени наглядової ради (за 
наявності) 

 
1. Байрака Владислав Михайлович, Голова 
Спостережної Ради, рік народження – 1968, 
Освіта:  
- Київський державний економічний університет, 
спеціальність – фінанси і кредит, програма – 
банківський менеджмент, кваліфікація – магістр 
ділового адміністрування,  
- Національна юридична академія ім..Ярослава 
Мудрого, спеціальність – правознавство, 
кваліфікація – юрист, 
- Національна академія державного управління 
при Президентові України, 2013 рік, 
спеціальність – державне управління, 
кваліфікація – магістр державного управління  
виробничий стаж 29 років 8 місяців 17 днів, 
стаж роботи на цій посаді – 2 місяці 21 день, 



основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Голова 
Спостережної ради, член Спостережної ради 
2. Шейдін Захар Михайлович, член Спостережної 
Ради,  рік народження - 1976. 
Освіта: Донецький державний університет, 1999 
рік, спеціальність – Менеджмент організацій, 
кваліфікація – економіст-менеджер. 
виробничий стаж 15 років 2 місяці 3 дні, 
стаж роботи на цій посаді – 2 місяці 21 день, 
основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – член 
Спостережної ради 
3. Ілюшенко Олег Володимирович, член 
Спостережної Ради, рік народження – 1971,  
Освіта: Одеський інститут інженерів морського 
флоту, спеціальність – комерційна експлуатація 
морського транспорту, кваліфікація - інженер по 
організації та управлінню морським транспортом 
(комерційна експлуатація), 
виробничий стаж 23 роки 3 місяці 13 днів, 
стаж роботи на цій посаді – 2 місяці 21 день, 
основне місце роботи: товариство з обмеженою 
відповідальністю “ТЕСА”. 
посада на основному місці роботи - директор  
4. Мандренко Олена Вячеславівна, член 
Спостережної Ради,  рік народження – 1961, 
Освіта: Одеський інститут народного 
господарства,  спеціальність – фінанси та кредит, 
кваліфікація - економіст, 
виробничий стаж 30 років 8 місяців 6 днів, 
стаж роботи на цій посаді – 2 місяці 21 день, 
основне місце роботи: товариство з обмеженою 
відповідальністю «Авалон»  
посада на основному місці роботи: головний 
бухгалтер  
5. Старіш Сергій Вікторович, член Спостережної 
Ради, рік народження 1982, 
Освіта: Одеська національна академія харчових 
технологій,  спеціальність – технологія зберігання 
і переробки зерна, кваліфікація – спеціаліст 
технолог. 
- Одеська національна академія харчових 
технологій, спеціальність  - економіка 
підприємства, кваліфікація – спеціаліст з 
економіки підприємства. 
виробничий стаж 10 років 11 місяців 4 дні, 
стаж роботи на цій посаді – 2 місяці 21 день, 
основне місце роботи: товариство з обмеженою 
відповідальністю «Будівельник-А», 
посада на основному місці роботи: технічний 
директор 
6. Iванов Валерiй Юрiйович, член Спостережної 
Ради, рік народження – 1979, 
Освіта: Одеській державний економічний 



університет, спеціальність  – фінанси та кредит, 
кваліфікація - економіст. 
виробничий стаж 14 років 8 днів, 
стаж роботи на цій посаді – 2 місяці 21 день, 
основне місце роботи: мале підприємство у 
вигляді товариства з обмеженою 
відповідальністю «Трiада», 
посада на основному місці роботи: директор. 
7. Резніченко Олена Миколаївна, член 
Спостережної ради, рік народження 1966, 
Освіта: Одеський інститут народного 
господарства, спеціальність  - бухгалтерський 
облік і аналіз господарської діяльності, 
кваліфікація - економіст, 
виробничий стаж 28 років 4 місяці 12 днів, 
стаж роботи на цій посаді – 2 місяці 21 день, 
основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – член 
Спостережної ради 
 

 
  

 
ревізор або голова та члени 
ревізійної комісії (за наявності) 

 
 Відсутні 

 
  

 
корпоративний секретар (за 
наявності) 

 
Відсутній 

 
  

 
головний бухгалтер (за наявності) 

 
Парасіч Олена Володимирівна, Головний 
бухгалтер, 
рік народження 1965, 
Освіта: Одеський інститут народного 
господарства, спеціальність - бухгалтерський 
облік і аналіз господарської діяльності, 
кваліфікація - економіст 
виробничий стаж 33 роки 5 місяців 29 днів, 
стаж роботи на цій посаді 8 років 3 місяці 22 дні 
основне місце роботи - Публічне акціонерне 
товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Головний 
бухгалтер, член Правління 

 
2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення 

 
13 

 
Порядок розміщення акцій та їх оплати: 

 
1) 

 
дати початку та закінчення першого 
та другого етапів укладення 
договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення 
акцій 

 
Термін проведення першого етапу - з 17 березня по 
23 березня 2016 року включно. 
Термін проведення другого етапу - з 24 березня по 30 
березня 2016 року включно. 

3) порядок укладання договорів 
купівлі-продажу акцій (на першому 
етапі укладення договорів з  
 

В термін з 17 березня по 23 березня 2016 року 
укладаються договори купівлі - продажу акцій між 
ПАТ «КБ «Інвестбанк» і акціонерами, які надали 

 






