
ПОВІДОМЛЕННЯ  

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)  

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт»   

2. Код за ЄДРПОУ: 34186061 

3. Місцезнаходження: Україна, 04107, м. Київ, вул. Половецька, будинок 3/42 

4. Міжміський код, телефон та факс: Телефон: +38 (044) 390-88-11;  факс: +38 (044) 390-88-11 

5. Електронна поштова адреса: info@rsb.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 

www.rsb.ua 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
зміна складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення 

Відповідно до рішення Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт» 

(надалі – Банк) (протокол № 16 від 16 квітня 2014 року) Фалька Андрія Анатолійовича було обрано членом 

Правління Банку.  

Зміст рішення Спостережної ради (протокол № 16 від 16 квітня 2014 року): 

- обрати Фалька Андрія Анатолійовича членом Правління Банку з 16 квітня 2014 року. 

Інформація про посадову особу – Фалько Андрій Анатолійович (паспорт серія МА № 688242, виданий 

Конотопським МВ УМВС України в Сумській області 13 серпня 1999 року), Директор Департаменту 

інформаційного сервісу - Член Правління Банку, часткою у статутному капіталі емітента не володіє.   

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: 

 - Фалька Андрія Анатолійовича було обрано членом Правління Банку відповідно до рішення 

Спостережної ради Банку. 

- Фалька Андрія Анатолійовича було прийнято на посаду Директора Департаменту інформаційного 

сервісу - Члена Правління Банку відповідно до Наказу № 1014-К від 16 квітня 2014 року. 

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини - не має.   

Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом 

останніх п’яти років - Фалька Андрія Анатолійовича прийнято на посаду Директора Департаменту 

інформаційного сервісу - член Правління Банку та обрано членом Правління Банку на невизначений строк, у 

зв’язку із вільною вакансією. 

Попередні посади: 

З 01.03.2006 р. по 24.01.2014 р. – Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Дельта» (начальник 

відділу супроводження фронт – офісу, начальник управління банківських технологій департаменту 

інформаційних технологій, заступник начальника з розвитку інформаційних технологій департаменту 

інформаційних технологій, начальник департаменту розвитку генерального департаменту інформаційного 

сервісу). 

З 27.01.2014 р. по 15.04.2014 р. – Публічне акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт», Радник 

Голови Правління. 

ІІІ. Підпис 

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

що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

Голова Правління 

ПАТ «Банк Руский Стандарт» ___________________________     А.В. Кисельов 

М. П       17 квітня 2014 року 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13/conv/print1390902718241271#n119
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13/conv/print1390902718241271#n271

