
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів. 

 

Голова Правління   (підпис)   Кисельов А.В. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

03.12.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

34186061 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044-390-84-51, 044-390-88-11 

6. Електронна поштова адреса 

lv-koval@forward-bank.com  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
 

 
(дата) 

2. Повідомлення 
 

 

опубліковано у* (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://www.forward-bank.com/about/disclosure/ 

в мережі 

Інтернет 
 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

 
___________ 
* Зазначається при поданні до Комісії.

mailto:lv-koval@forward-bank.com


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

 

 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.11.2018 
Припинено 

повноваження 

Начальник Фінансового 

управління – член 

Правління 

Пасенко Олександр 

Анатолійович 
 0 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №20 від 30.11.2018 

року) 02.12.2018 припиняються  повноваження начальника Фінансового управління - члена Правління Банку Пасенка Олександра Анатолійовича. 

Зміст рішення Наглядової ради Банку (протокол №20 від 30.11.2018): 

- припинити  повноваження начальника Фінансового управління - члена Правління Пасенка Олександра Анатолійовича 02.12.2018 року. 

Інформація про посадову особу – Пасенко Олександр Анатолійович, паспорт серія АН №327327 виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ 

УМВС України в Дніпропетровській обл. 15.02.2005 р., посада - Начальник Фінансового управління – член Правління, часткою у статутному 

капіталі емітента не володіє. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: 

- повноваження начальника Фінансового управління – члена Правління Банку Пасенка Олександра Анатолійовича припинено відповідно до 

рішення Наглядової ради Банку. 

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини – не має. 

Інформація щодо строку, протягом якого Пасенко Олександр Анатолійович перебував на посаді – з 27.03.2018 року по 02.12.2018року. 

  



 

Дата 

вчинення 

дії 

 

 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.11.2018 Призначено 

Начальник Фінансового 

управління, 

Член Правління 

Пасенко Олександр 

Анатолійович  
0 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №20 від 30.11.2018) 

Пасенка Олександра Анатолійовича начальника Фінансового управління призначено Членом Правління Банку з 03.12.2018 року. 

Зміст рішення Наглядової ради Банку (протокол №20 від 30.11.2018): 

- призначити Пасенка Олександра Анатолійовича начальника Фінансового управління Членом Правління Банку з 03.12.2018 р. 

Інформація про посадову особу – Пасенко Олександр Анатолійович, паспорт серія АН №327327 виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ 

УМВС України в Дніпропетровській обл. 15.02.2005 р., посада - Начальник Фінансового управління, Член Правління, часткою у статутному 

капіталі емітента не володіє. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: 

- Пасенка Олександра Анатолійовича  начальника Фінансового управління призначено на посаду Члена Правління Банку відповідно до рішення 

Наглядової ради Банку. 

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: 

Пасенка Олександра Анатолійовича начальника Фінансового управління призначено на посаду Члена Правління Банку на невизначений строк. 

Попередні посади протягом останніх п’яти років: 

АТ "БАНК ФОРВАРД" 

27.03.2018р. по 02.12.2018р. - Начальник Фінансового управління – член Правління; 

05.12.2016р. по 26.03.2018р. - начальник відділу бізнес планування та управлінської звітності Фінансового управління. 

ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 

25.03.2014 – 02.12.2016 - начальник відділу бюджетування та контролінгу Управління стратегічного контролінгу Департаменту фінансового 

контролінгу. 

ТОВ "КРЕДИТ КОЛЕКШН ГРУП" 

04.09.2012 – 21.03.2014 - начальник відділу бюджетування, планування та фінансового аналізу фінансового департаменту. 

  



Дата 

вчинення 

дії 

 

 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.11.2018 
Припинено 

повноваження 

Начальник Управління 

ризик-менеджменту – 

член Правління 

Яковенко Костянтин 

Миколайович 
 0 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №20 від 30.11.2018 

року) 02.12.2018 припиняються  повноваження начальника Управління ризик-менеджменту – члена Правління Банку Яковенка Костянтина 

Миколайовича. 

Зміст рішення Наглядової ради Банку (протокол №20 від 30.11.2018): 

- припинити  повноваження начальника Управління ризик-менеджменту – члена Правління Яковенка Костянтина Миколайовича 02.12.2018 року. 

Інформація про посадову особу – Яковенко Костянтин Миколайович, паспорт серії ЕН 312544 виданий Ленінським РВ УМВС України в 

Луганській області 28.02.2004 р., посада - Начальник Управління ризик-менеджменту – член Правління, часткою у статутному капіталі емітента 

не володіє. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: 

- повноваження начальника Управління ризик-менеджменту – члена Правління Яковенка Костянтина Миколайовича припинено відповідно до 

рішення Наглядової ради Банку. 

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини – не має. 

Інформація щодо строку, протягом якого Яковенко Костянтин Миколайович перебував на посаді – з 15.11.2018 року по 02.12.2018року. 

 

  



 

Дата 

вчинення 

дії 

 

 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.11.2018 Призначено 

Начальник Управління 

ризик-менеджменту, 

Член Правління 

Яковенко Костянтин 

Миколайович  
0 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №20 від 30.11.2018) 

Яковенка Костянтина Миколайовича начальника Управління ризик-менеджменту призначено Членом Правління Банку з 03.12.2018 року. 

Зміст рішення Наглядової ради Банку (протокол №20 від 30.11.2018): 

- Яковенка Костянтина Миколайовича начальника Управління ризик-менеджменту  призначити Членом Правління Банку з 03.12.2018 р. 

Інформація про посадову особу – Яковенко Костянтин Миколайович, паспорт серії ЕН 312544 виданий Ленінським РВ УМВС України в 

Луганській області 28.02.2004 р., посада - Начальник Управління ризик-менеджменту, Член Правління, часткою у статутному капіталі емітента 

не володіє. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: 

- Яковенка Костянтина Миколайовича начальника Управління ризик-менеджменту призначено на посаду Члена Правління Банку відповідно до 

рішення Наглядової ради Банку. 

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: 

Яковенка Костянтина Миколайовича начальника Управління ризик-менеджменту призначено на посаду Члена Правління Банку на невизначений 

строк. 

Попередні посади протягом останніх п’яти років: 

АТ "БАНК ФОРВАРД" 

15.11.2018р. по 02.12.2018р. Начальник Управління ризик-менеджменту – член Правління.  

ТОВ "Делойт і Туш"  

27.09.2016р. по 13.11.2018р. провідний  консультант з ефективності підприємства відділу управління ризиками. 

ПАТ "УКРСИББАНК" 

27.07.2015р. по 26.09.2016р. керівник напрямку роботи з експертною системою та скорингом групи роботи з експертною системою та скорингом 

управління ризиків персонального роздрібного кредитування Департаменту ризик-менеджменту.  

АТ "ОТП Банк" 

21.10.2013р. по 21.07.2015р. начальник сектору протидії шахрайству у споживчому кредитуванні відділу з аналізу та моделювання.  

 

  



Дата 

вчинення 

дії 

 

 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.11.2018 
Припинено 

повноваження 

Директор Кредитного 

департаменту – член 

Правління 

Кулик Тетяна 

Вікторівна  0 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №20 від 30.11.2018 

року) 02.12.2018 припиняються  повноваження директора Кредитного департаменту – член Правління Кулик Тетяни Вікторівни. 

Зміст рішення Наглядової ради Банку (протокол №20 від 30.11.2018): 

- припинити  повноваження директора Кредитного департаменту – член Правління Кулик Тетяни Вікторівни 02.12.2018 року. 

Інформація про посадову особу – Кулик Тетяна Вікторівна, паспорт серія СО № 143518 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 

17.08.1999 р., посада - директор Кредитного департаменту – член Правління, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: 

- повноваження директора Кредитного департаменту – члена Правління Кулик Тетяни Вікторівни припинено відповідно до рішення Наглядової 

ради Банку. 

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини – не має. 

Інформація щодо строку, протягом якого Кулик Тетяна Вікторівна перебувала на посаді – з 02.04.2018 року по 02.12.2018року. 

 

  



  

Дата 

вчинення 

дії 

 

 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.11.2018 Призначено 

Директор Кредитного 

департаменту, 

Член Правління 

Кулик Тетяна 

Вікторівна  
0 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №20 від 30.11.2018) 

Кулик Тетяну Вікторівну директора Кредитного департаменту  призначено Членом Правління Банку з 03.12.2018 року. 

Зміст рішення Наглядової ради Банку (протокол №20 від 30.11.2018): 

- Кулик Тетяну Вікторівну директора Кредитного департаменту  призначено Членом Правління Банку з 03.12.2018 р. 

Інформація про посадову особу – Кулик Тетяна Вікторівна, паспорт серія СО № 143518 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 

17.08.1999 р., посада - директор Кредитного департаменту, Член Правління, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: 

- Кулик Тетяну Вікторівну директора Кредитного департаменту  призначено на посаду Члена Правління Банку відповідно до рішення Наглядової 

ради Банку. 

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: 

Кулик Тетяну Вікторівну директора Кредитного департаменту  призначено на посаду Члена Правління Банку на невизначений строк. 

Попередні посади протягом останніх п’яти років: 

АТ "БАНК ФОРВАРД" 

02.04.2018р. по 02.12.2018р. – директор Кредитного департаменту – член Правління; 

01.09.2014р. по 01.04.2018р. – директор  Департаменту контролю ризиків – член Правління. 

ПАТ «УКРСИББАНК» 

20.12.2011 – 15.08.2014 - начальник Управління ризиків персонального роздрібного кредитування департаменту ризик-менеджменту. 

 

  



Дата 

вчинення 

дії 

 

 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.11.2018 
Припинено 

повноваження 

Начальник Управління 

комплаенс-контролю – 

член Правління 

Ковтун Андрій 

Вікторович 
 0 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №20 від 30.11.2018 

року) 02.12.2018 припиняються  повноваження начальника Управління комплаенс-контролю – члена Правління Ковтуна Андрія Вікторовича. 

Зміст рішення Наглядової ради Банку (протокол №20 від 30.11.2018): 

- припинити  повноваження начальника Управління комплаенс-контролю – члена Правління Ковтуна Андрія Вікторовича 02.12.2018 року. 

Інформація про посадову особу – Ковтун Андрій Вікторович, паспорт серії МА 558465, виданий Шосткинським МВ УМВС України в Сумській 

області 04.11.1998 р., посада - Начальник Управління комплаенс-контролю – член Правління, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: 

- повноваження начальника Управління комплаенс-контролю – члена Правління Ковтуна Андрія Вікторовича припинено відповідно до рішення 

Наглядової ради Банку. 

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини – не має. 

Інформація щодо строку, протягом якого Ковтун Андрій Вікторович перебував на посаді – з 12.03.2016 року по 02.12.2018року. 

 

  



 

Дата 

вчинення 

дії 

 

 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.11.2018 Призначено 

Начальник Управління 

комплаенс-контролю, 

Член Правління 

Ковтун Андрій 

Вікторович  
0 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №20 від 30.11.2018) 

Ковтуна Андрія Вікторовича начальника Управління комплаенс-контролю призначено Членом Правління Банку з 03.12.2018 року. 

Зміст рішення Наглядової ради Банку (протокол №20 від 30.11.2018): 

- Ковтуна Андрія Вікторовича начальника Управління комплаенс-контролю призначити Членом Правління Банку з 03.12.2018 р. 

Інформація про посадову особу – Ковтун Андрій Вікторович, паспорт серії МА 558465, виданий Шосткинським МВ УМВС України в Сумській 

області 04.11.1998 р., посада - Начальник Управління комплаенс-контролю, Член Правління, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: 

- Ковтуна Андрія Вікторовича начальника Управління комплаенс-контролю призначено на посаду Члена Правління Банку відповідно до рішення 

Наглядової ради Банку. 

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: 

Ковтуна Андрія Вікторовича начальника Управління комплаенс-контролю призначено на посаду Члена Правління Банку на невизначений строк. 

Попередні посади протягом останніх п’яти років: 

АТ "БАНК ФОРВАРД" 

12.03.2016р. по 02.12.2018р. Начальник Управління комплаенс-контролю – член Правління.  

ПАТ «Дельта Банк»: 

16.08.2012 – 04.03.2016 – начальник Управління фінансового моніторингу. 

 


