
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       Кисельов Андрiй Васильович 

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

М.П. 
24.10.2014 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2014 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцонерне товариство "Банк Форвард" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

34186061 

4. Місцезнаходження 

01032, м. Київ, вул. Саксаганського 105 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 390-9583 (044) 390-8872 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

24.10.2014 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена 

на сторінці 

http://www.rsb.ua/about/disclosure/ в мережі 

Інтернет 

24.10.2014 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  

10. Інформація про заміну управителя  

11. Інформація про керуючого іпотекою  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом 
 

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 

активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку 
 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

 



19. Примітки: 

1. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня - оскiльки Емiтент не брав 

участi у створеннi юридичних осiб. 

2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня - оскiльки не має. 

3. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня - оскiльки таких не має. 

4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня - оскiльки таких не має. 

5. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня - оскiльки 

Емiтент займається тiльки фiнансовою дiяльнiстю. 

6. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня - оскiльки Емiтент займається 

тiльки фiнансовою дiяльнiстю. 

7. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня - оскiльки не проводилась. 

8. Iнформацiя про замiну управителя вiдсутня - оскiльки протягом звiтнього перiоду не 

здiйснювалось. 

9. Iнформацiя про керуючого iпотекою вiдсутня - оскiльки не має. 

10. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв вiдсутня - оскiльки не має. 

11. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом вiдсутня - оскiльки не має. 

12. iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття вiдсутня - оскiльки не 

має. 

13. iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня - оскiльки не має. 

14. iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у 

складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду вiдсутня - оскiльки не має. 

15. iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня - оскiльки не має. 

16. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв 

вiдсутня - оскiльки не має. 

17. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку вiдсутня - оскiльки складена за мiжнародними стандартами. 

18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) вiдсутня - оскiльки не має. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування Публiчне акцонерне товариство "Банк Форвард" 

2. Серія і номер свідоцтва про 

державну реєстрацію юридичної 

особи (за наявності) 

№19411846 

3. Дата проведення державної 

реєстрації 
08.10.2014 

4. Територія (область) м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 283000000 

6. Відсоток акцій у статутному 

капіталі, що належать державі 
0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) 

статутного капіталу, що передано до 

статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової 

компанії 

0 

8. Середня кількість працівників 

(осіб) 
0 

9. Основні види діяльності із 

зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

65.12 Комерцiйнi банки, - -, - - 

10. Органи управління підприємства 

У емiтента згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 

утворено наступнi органи управлiння: Наглядова рада та 

Правлiння, а також орган контролю за фiнансово-

господарською дiяльнiстю - Ревiзiйна комiсiя. 

Компетенцiя утворених емiтентом органiв визначається 

Статутом. Всi органи управлiння емiтента створенi та 

укомплектованi квалiфiкованими управлiнським 

персоналом. У звiтному роцi не вносились змiни та 

доповнення до Статуту частинi регулювання дiяльностi 

органiв емiтента 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 

валюті 

Операцiйне управлiння 

Нацiонального банку України 

2) МФО банку 321024 

3) поточний рахунок 3200614440 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній 

валюті 

ПАТ "Укрексiмбанк" 

5) МФО банку 322313 

6) поточний рахунок 16005012134330 
 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 



Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що видав 

Дата закінчення дії 

ліцензії (дозволу) 

1 2 3 4 5 

Право надання банкiвських послуг, визначених 

частиною третьою статтi 47 Закеону України 

"Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 

226 04.11.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 

Право здiйснення валютних операцiй згiдно з 

додатком. 
226-3 21.05.2012 

Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 
Термiн дiї Генаральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй - 

необмежений. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Кисельов Андрiй Васильович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

ТТ 210300 23.01.2014 Солом'янським РВ ГУДМС України в мiстi 

Києвi 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 9.9 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Заступник Голови Ради Директорiв ПАТ "Дельта Банк" 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту 

банку.Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. 

Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 

дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє. 

1. Посада Перший Заступник Голови Правлiння - Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Франкiвська Олена Вiкторiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

СМ 760300 06.10.2005 Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 14.3 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ КБ "Надра", Заступник директора Дирекцiї з обслуговування 

VIP - клiєнтiв, винонуючий обов'язки директора фiлiї 2006-2013 

рр. – ЗАТ «Мiжнародний Iпотечний Банк» (виконуючий 

обов’язки Заступника Голови Правлiння - Директор 

Департаменту розвитку iпотечного бiзнесу, Заступник Голови 

Правлiння – Директор Департаменту розвитку iпотечного бiзнесу, 

Заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння ЗАТ 

«Мiжнародний Iпотечний Банк») 

8. Опис 
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова 



особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, 

не має, акцiями Банку не володiє. 

1. Посада Начальник Фiнансового управлiння - Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Приходько Iгор Валерiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МЕ 202985 04.04.2003 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. 

Києвi 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 12.3 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Член Правлiння-Начальник Фiнансового управлiння ПАТ "Банк 

Руский Стандарт" з 01.07.2011р. по 03.02.2012р. Директор 

Департаменту органiзацiї роботи з приватними особами та 

середнiм i малим бiзнесом ПАТ "Астра Банк". 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова 

особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, 

не має, акцiями Банку не володiє. 

1. Посада Директор Департаменту iнформацiйного сервiсу - Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Фалько Андрiй Анатолiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МА 688242 13.08.1999 Конотопським МВ УМВС України в 

Сумськiй областi 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 7.5 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк «Дельта» 

(начальник вiддiлу супроводження фронт – офiсу, начальник 

управлiння банкiвських технологiй департаменту iнформацiйних 

технологiй, заступник начальника з розвитку iнформацiйних 

технологiй департаменту iнформацiйних технологiй, начальник 

департаменту розвитку генерального департаменту 

iнформацiйного сервiсу). 

8. Опис Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. 



Перебуває на посадi з 16 квiтня 2014 р.. Посадова особа 

непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 

чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, 

акцiями Банку не володiє. 

1. Посада 
Головний бухгалтер-заступник Начальника Фiнансового 

управлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Мiщенко Свiтлана Миколаївна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

СН 688753 04.02.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4. Рік народження 1961 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 20.6 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Головний бухгалтер-Директор Департаменту бухгалтерського 

облiку та звiтностi ПАТ "Кредитпромбанк".  

8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова 

особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, 

не має, акцiями Банку не володiє. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння - Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Парамонов Олександр Валерiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

1803 055672 24.05.2002 Управлiнням внутрiшнiх справ мiста 

Волжського Волгоградської областi 

4. Рік народження 1974 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 12.6 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ «Банк Руский 

Стандарт», Голова Правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт" 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова 

особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, 



не має, акцiями Банку не володiє. 

1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Авєрiна Iрина Рудольфiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1963 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 7.6 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Директор департаменту внутрiшнього котролю - Заступник 

Голови Правлiння ЗАТ "Банк Русский Стандарт". 

8. Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова 

особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, 

не має, акцiями Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних 

даних не надано. 

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Семенова Ольга Володимирiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1968 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 6.6 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Заступник Директора Департаменту внутрiшнього котролю ЗАТ 

"Банк Руский Стандарт". 

8. Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова 

особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, 

не має, акцiями Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних 



даних не надано. 

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Iсаковський Артем Георгiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1977 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 12.6 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Управляючий Дирекцiєю Україна Апарата Голови Правлiння ЗАТ 

«Банк Русский Стандарт»  

8. Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова 

особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, 

не має, акцiями Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних 

даних не надано. 

1. Посада Голова Спостережної Ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Тарiко Рустам Васильович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1962 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 21.1 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Головний радник ЗАТ "Банк Русский Стандарт" 

8. Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова 

особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, 

не має, акцiями Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних 



даних не надано. 

1. Посада Заступник Голови Спостережної Ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Лєвiн Дмитро Олегович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1965 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 26.6 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Голова Правлiння ЗАТ "Банк Русский Стандарт" 

8. Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова 

особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, 

не має, акцiями Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних 

даних не надано. 

1. Посада Член Спостережної Ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Нурiахметова Неля Равiлєвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1953 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 23.1 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Генеральний директор ЗАТ "Банк Русский Стандарт" 

8. Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова 

особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, 

не має, акцiями Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних 



даних не надано. 

1. Посада Член Спостережної Ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Пишний Володимир Миколайович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1969 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 26.3 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Заступник Голови Правлiння ЗАТ "Банк Русский Стандарт" 

8. Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова 

особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, 

не має, акцiями Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних 

даних не надано. 

1. Посада Директор Департаменту контролю ризикiв - Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Кулик Тетяна Вiкторiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

СО 143518 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi  

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища економiчна 

6. Стаж керівної роботи (років) 7 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Начальник управлiння ризикiв персонального роздрiбного 

кредитування Департаменту ризик-менеджменту ПАТ 

«УкрСиббанк».  

8. Опис 

Участь у формуваннi кредитної полiтики i монiторинг її 

впровадження, контроль кредитних ризикiв, прийняття кредитних 

рiшень, прогнозування показникiв ризикiв, монiторинг рiвня 

ризикiв. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 



1. Найменування 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний 

депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження м. Київ 

5. Номер ліцензії або іншого документа 

на цей вид діяльності 
АВ № 581322 

6. Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 
19.09.2006 

7. Міжміський код та телефон/факс (044) 279-65-40; 279-13-25 (044) 279-13-22 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

9. Опис - 

1. Найменування Аудиторська фiрма "Актив-аудит" 

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 30785437 

4. Місцезнаходження м. Київ 

5. Номер ліцензії або іншого документа 

на цей вид діяльності 
2315 

6. Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 
19.09.2006 

7. Міжміський код та телефон/факс (044) 498-56-52 (044)491-55-33 

8. Вид діяльності Аудиторськi послуги емiтенту 

9. Опис - 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "ПФТС" 

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 

4. Місцезнаходження м. Київ 

5. Номер ліцензії або іншого документа 

на цей вид діяльності 
498004, 498005 

6. Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 
19.09.2006 

7. Міжміський код та телефон/факс 044) 277-50-00 044) 277-50-00 

8. Вид діяльності депозитрна та клiрингова дiяльнiсть 

9. Опис --- 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдалнiстю "Рейтингове 

агенство "IBI-Рейтинг" 

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 33262696 

4. Місцезнаходження м. Київ 



5. Номер ліцензії або іншого документа 

на цей вид діяльності 
3 

6. Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 
12.04.2010 

7. Міжміський код та телефон/факс (044) 362-90-84 (044) 362-90-84 

8. Вид діяльності Рейтинговi послуги 

9. Опис - 

1. Найменування 
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа 

"Перспектива" 

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33718227 

4. Місцезнаходження м. Днiпропетровськ 

5. Номер ліцензії або іншого документа 

на цей вид діяльності 
АВ №486591 

6. Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 
14.03.2008 

7. Міжміський код та телефон/факс (056) 373-9594 (056) 373-9781 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку 

цiнних паперiв 

9. Опис - 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа" 

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 36184092 

4. Місцезнаходження м. Київ 

5. Номер ліцензії або іншого документа 

на цей вид діяльності 
АГ №399339 

6. Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 
22.10.2010 

7. Міжміський код та телефон/факс (044) 495-7474 (044) 495-7473 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку 

цiнних паперiв України 

9. Опис - 

1. Найменування ТОВ "Iнвестицiйний капiтал Україна" 

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 35649564 

4. Місцезнаходження м. Київ 

5. Номер ліцензії або іншого документа 

на цей вид діяльності 
АЕ №263020 

6. Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 
11.04.2012 



7. Міжміський код та телефон/факс (044) 220-0120 (044) 220-0120 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: 

торгiвля цiнними паперами, андеррайтинг 

9. Опис - 

1. Найменування Спiльне пiдприємство ТОВ "Драгон Капiтал" 

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 30965875 

4. Місцезнаходження м. Київ 

5. Номер ліцензії або іншого документа 

на цей вид діяльності 
АЕ №185219 

6. Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 
11.04.2012 

7. Міжміський код та телефон/факс (044) 490-7120 (044) 490-7121 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: 

торгiвля цiнними паперами, андеррайтинг 

9. Опис - 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.02.2010 35/1/09 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
4000 10000 40000000 100 

Опис ntcn 

14.04.2009 97/1/09 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
4000 18000 72000000 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог НБУ. 

Спосiб розмiщення - вiдкритий. 

30.04.2010 143/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
4000 33250 133000000 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог НБУ. 

Спосiб розмiщення - вiдкритий. 

13.10.2011 471/1/2011 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
4000 45750 183000000 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог НБУ. 

Спосiб розмiщення - вiдкритий. 

29.01.2013 181/2003 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
4000 70750 283000000 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконнаня вимог НБУ. 

Спосiб розмiщення - вiдкритий. 



2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма існування 

та форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума виплаченого 

процентного доходу 

за звітний період 

(грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

30.04.2013 59/2/2013 НКЦБФР відсоткові 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні  
100000000 20 

кожен 91 

день 
4446035.91 16.05.2016 

Опис 
Мета емiсiї облiгацiй серiї D - збiльшення кредитного портфеля ПАТ "Банк Руский Стандарт". Облiгацiї знаходяться в лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах. Передбачено обов'язковий 

викуп облiгацiй у такi дати як з 19 по 20 травня 2014 року та з 18 по 19 травня 2015 року згiдно Проспекту емiсiї облiгацiй. 

30.04.2013 60/2/2013 НКЦПФР відсоткові 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні  
100000000 20 

кожен 91 
день 

4986000 16.06.2016 

Опис 
Мета емiсiї облiгацiй серiї E - збiльшення кредитного портфеля ПАТ "Банк Руский Стандарт". Облiгацiї знаходяться в лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах. Передбачено обов'язковий 

викуп облiгацiй у такi дати як з 19 по 20 червня 2014 року та з 18 по 19 червня 2015 року згiдно Проспекту емiсiї облiгацiй. 

Реєстрацiя випуску облiгацiй серїї Е була скасована Розпорядженням НКЦПФР № 219-КФ-С-О вiд 05.09.2014 р. 

02.10.2013 316/2/2013 НКЦБФР відсоткові 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні  
100000000 20 

кожен 91 

день 
4986000 18.10.2016 

Опис 
Мета емiсiї облiгацiй серiї F - збiльшення кредитного портфеля ПАТ "Банк Руский Стандарт". Облiгацiї знаходяться в лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах. Передбачено обов'язковий 

викуп облiгацiй у такi дати як з 19 по 20 червня 2014 року та з 18 по 19 червня 2015 року згiдно Проспекту емiсiї облiгацiй. 

17.01.2014 2/2/2014-Т НКЦБФР відсоткові 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні  
100000000 20 

кожен 91 

день 
0 17.02.2017 

Опис Мета емiсiї облiгацiй серiї G - збiльшення кредитного портфеля ПАТ "Банк Руский Стандарт". Облiгацiї знаходяться в процесi розмiщення. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 104681 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним 

власним випуском): 
X 104681 X X 

Облiгацiї серiї D 22.05.2013 1358 22 17.05.2016 

Облiгацiї серiї F 25.10.2013 0 20 18.10.2016 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами 

(у тому числі за похідними 

цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями 

в корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 18317 X X 

Усього зобов'язань X 2179953 X X 

Опис: 

Емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть, тому має можливiсть здiйснювати 

разноманiтнi фiнансовi операцiї залучення ресурсiв, окрiм кредитiв iнших банкiв, а 

саме: мiжбанкiвськi депозити, iнвестицiйнi депозити, операцiї СВОП. 

В рядок кредитiв банку включено залученi субординованi борги та достроковi кредити 

банкiв за балансовою вартiстю. 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за 2 квартал 2014 року 

 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 351287 370078 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 11029 

Торгові цінні папери 0 0 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток 
0 0 

Кошти в інших банках, у тому числі: 0 79928 

в іноземній валюті 0 79928 

резерви під знецінення коштів в інших банках -17704 -2 

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 1858712 2985834 

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 291364 43256 

в іноземній валюті 0 0 

резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів -5187 0 

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 1567348 2942578 

в іноземній валюті 0 0 

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -558968 -523634 

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі: 9 9 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі: 0 0 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 0 0 

Інвестиційна нерухомість 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 1057 0 

Відстрочений податковий актив 15308 9498 

Основні засоби та нематеріальні активи 143512 159457 

Інші фінансові активи, у тому числі: 80289 18751 

резерви під інші фінансові активи -14201 -21719 

Інші активи, у тому числі: 19718 16868 

резерви під інші активи -558 -638 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 0 0 

Усього активів, у тому числі: 2469892 3651452 

в іноземній валюті 58657 172423 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків, у тому числі: 651242 842070 

в іноземній валюті 651049 160229 



Кошти клієнтів, у тому числі: 1109640 1834801 

кошти юридичних осіб, у тому числі: 85852 96793 

в іноземній валюті 1712 835 

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 44452 49323 

в іноземній валюті 1712 835 

кошти фізичних осіб, у тому числі: 1023788 1738008 

в іноземній валюті 88234 169108 

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 116430 229701 

в іноземній валюті 9881 34946 

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 104681 305783 

в іноземній валюті 0 0 

Інші залучені кошти 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 6279 

Відстрочені податкові зобов'язання 0 0 

Резерви за зобов’язаннями 0 0 

Інші фінансові зобов’язання 21635 66696 

Інші зобов'язання 18317 29420 

Субординований борг 274438 232388 

Зобов'язання групи вибуття 0 0 

Усього зобов'язань, у тому числі: 2179953 3317437 

в іноземній валюті 822651 378635 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 283000 283000 

Емісійні різниці 0 0 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4183 51015 

Резервні та інші фонди банку 2756 0 

Резерви переоцінки 0 0 

Усього власного капіталу 289939 334015 

Усього зобов'язань та власного капіталу 2469892 3651452 

Звiт складено за мiжнародними стандартами МСФЗ. 

Затверджено до випуску та підписано        

14.10.2014 року   Керівник Кисельов А.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Захарченко О.М. (044) 390-9586   Головний бухгалтер  Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2 квартал 2014 року 

 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за відповідний 

квартал 

попереднього року 

за відповідний 

квартал 

попереднього року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 270720 874239 328564 897977 

Процентні витрати -72689 -279007 -132633 -366002 

Чистий процентний 

дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

198031 595232 195931 531975 

Комісійні доходи 34632 136431 40243 123765 

Комісійні витрати -2079 -10651 -8804 -22656 

Результат від операцій з 

цінними паперами в торговому 

портфелі банку 

0 0 0 0 

Результат від операцій з 

хеджування справедливої 

вартості 

0 0 0 0 

Результат від переоцінки інших 

фінансових інструментів, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням 

результату переоцінки через 

прибутки або збитки 

56249 220219 0 0 

Результат від продажу цінних 

паперів у портфелі банку на 

продаж 

0 0 0 0 

Результат від операцій з 

іноземною валютою 
344 -19035 329 -9566 

Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
-87484 -277479 3 416 

Результат від переоцінки 

об'єктів інвестиційної 

нерухомості 

0 0 0 0 

Доходи/(витрати), які 

виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 

0 0 0 0 

Витрати/(доходи), які 

виникають під час первісного 

визнання фінансових 

зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, 

0 0 0 0 



ніж ринкова 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 

інших банках 

-356715 -705451 -80982 -255852 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості та інших 

фінансових активів 

-12039 -23771 -2979 -9529 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
0 0 0 0 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 

зобов'язаннями 
0 0 0 0 

Інші операційні доходи 297855 466482 24626 64240 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 
-115281 -357289 -139262 -380008 

Частка в прибутку/(збитку) 

асоційованих компаній 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
13513 24688 29105 42785 

Витрати на податок на 

прибуток 
-10556 -16393 -5653 -9939 

Прибуток/(збиток) від 

діяльності, що триває 
2957 8295 23452 32846 

Прибуток/(збиток) від 

припиненої діяльності після 

оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) 2957 8295 23452 32846 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

Переоцінка цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
0 0 0 0 

Переоцінка основних засобів та 

нематеріальних активів 
0 0 0 0 

Результат переоцінки за 

операціями з хеджування 

грошових потоків 

0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

прибутку асоційованої компанії 
0 0 0 0 

Податок на прибуток, 

пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 

0 0 0 0 

Інший сукупний дохід після 

оподаткування 
0 0 0 0 

Усього сукупного доходу 2957 8295 23452 32846 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від 

діяльності, що триває: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

 

41.79 

 

117.24 

 

377.93 

 

640.97 



скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

41.79 117.24 377.93 640.97 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від 

припиненої діяльності: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0 0 0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію за 

квартал: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

 

41.79 

 

117.24 

 

377.93 

 

640.97 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

41.79 117.24 377.93 640.97 

 

Звiт складено за мiжнародними стандартами МСФЗ. 

Затверджено до випуску та підписано        

14.10.2014 року   Керівник Кисельов А.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Захарченко О.М., (044) 390-9586   Головний бухгалтер  Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 

 


