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(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Кисельов А.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34186061 

4. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044 390-84-51, 044 390-88-11 

6. Адреса електронної пошти: lv-koval@forward-bank.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://www.forward-bank.com/about/rec

ording/2021/ 26.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. 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   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. 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) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

п. 4. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:  

 

1) iнформацiя про зобов"язання  та забезпечення емiтента не надається, в зв'язку з тим, що 

промiжна фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2021 року не складається та, вiдповiдно, не 

розкривається (п. 3 гл. 3 розд. II Положення 2826 НКЦПФР). 

 

2) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 

 

3) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

 

Iформацiя  вiдсутня, оскiльки Банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як 

переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 

води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

п. 5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:  

 

2)нформацiя про облiгацiї емiтента 

 

3)Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом 

 

4)Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом. 

 

 Iнформацiя вiдсутня, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск облiгацiй, 

похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв.  

 

п.6. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi. 

 

п. 8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутня, так як такi правочини протягом 

звiтного перiоду Банком не вчинялись.  

 

п.9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створюї заiнтересованiсть-протягом звiтного перiоду правочини, щодо 

вчинення яких ї заiнтересованiсть не вчинялись, тому информацiя щодо них вiдсутня.  

 

п. 10. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутня. 

 

п.11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня. 

 

п.19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснюї 



забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) 

вiдсутня, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск боргових цiнних 

паперiв. 

 

п.21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку, не розкривається (п. 3 гл. 3 розд. II Положення 2826 НКЦПФР).   

 

п.22 Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi за 4-й квартал 2021 р. не складається та, вiдповiдно, не розкривається (п. 

3 гл. 3 розд. II Положення 2826 НКЦПФР). 

 

п.23.  Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою) - не надається, в зв'язку з тим, що промiжна фiнансова звiтнiсть  4-й 

квартал 2021 р.  не складається та, вiдповiдно, не розкривається (п. 3 гл. 3 розд. II Положення 

2826 НКЦПФР). 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 06.08.2008 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 1152940000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 691 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 64.19 - Iнше грошове посередництво 

9. Органи управління підприємства 

 Згiдно Статуту Емiтента органами управлiння Банком є: Загальнi збори Акцiонерiв 

Банку; Наглядова рада Банку; Правлiння Банку, а органами контролю Банку є: Внутрiшнiй аудит 

Банку. Компетенцiя утворених емiтентом органiв визначається Статутом. Всi органи управлiння 

Емiтента створенi та укомплектованi квалiфiкованими управлiнським персоналом. У звiтному 

перiодi змiни та доповнення до Статуту не вносились. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

АТ "Банк Русский Стандарт" 
10518, Росiйська Федерацiя, Москва, 

вул.Ткацька,36 
1027739210 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Нацiональний банк України, МФО 300001 

2) IBAN 

 UA233000010000032001120101026 

3) поточний рахунок 

 UA233000010000032001120101026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313 

5) IBAN 

 UA083223130000016005012134330 

6) поточний рахунок 

 UA083223130000016005012134330 

 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська лiцензiя на право 

надання банкiвських послуг, 

визначених частиною третьою 

статтi 47 Закеону Укра_ни "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть" 

226 30.10.2014 Нацiональний банк України  

Опис Термiн дiї банкiвської лiцензiї необмежений. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кисельов Андрiй Васильович 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ДЕЛЬТА БАНК", -, З 13.08.2013 р. призначений на посаду В.о. Голови Правлiння, та 

з 12.11.2013 р. - Головою Правлiння. 

 

ПАТ "Дельта Банк", Заступник Голови Ради Директорiв 

7. 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. 

 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно з умовами трудового договору. 

 

 

 

1. Посада 

  Начальник Управлiння комплаєнс-контролю, Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ковтун Андрiй Вiкторович 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 вища 



5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ДЕЛЬТА БАНК", -, АТ "ДЕЛЬТА БАНК", начальник Управлiння фiнансового 

монiторингу  

7. 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 господарськоє, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє. 

 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно з умовами трудового договору. 

 

1. Посада 

  Начальник Фiнансового управлiння,Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Баєв Валерiй Олександрович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", -, Заступник керiвника 

Департаменту-Начальник Управлiння стратегiчного контролiнгу Департаменту фiнансового 

контролiнгу 

7. Опис 

 Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 

ФОРВАРД" (далi - Банк) (Протокол №20 вiд 30.11.2021 року)  начальника Фiнансового 

управлiння Баєва Валерiя Олександровича призначено членом Правлiння Банку з 01 грудня 2021 

року. 

 

Змiст рiшення Наглядової ради Банку (Протокол №20 вiд 30.11.2021): 

 

- призначити Баєва Валерiя Олександровича членом Правлiння Банку з "1" грудня 2021 р. 

 

Iнформацiя про посадову особу - Баєв Валерiй Олександрович, посада - Начальник Фiнансового 

управлiння, член Правлiння, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 

 

Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб емiтента: 

 

- Баєва Валерiя Олександровича призначено членом Правлiння Банку вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради Банку. 

 

Iнформацiя про наявнiсть у посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини - не має. 

 

Iнформацiя щодо строку, на який призначено (обрано) особу, iншi посади, якi обiймала ця особа 



протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

Баєва Валерiя Олександровича призначено членом Правлiння Банку з 01 грудня 2021 року. 

 

Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

З 12.10.2016 р. по 29.11.2021 р.  начальник вiддiлу бюджетного планування - заступник 

начальника Фiнансового управлiння АТ "БАНК ФОРВАРД". 

 

З 30.11.2021 р. - начальник Фiнансового управлiння  АТ "БАНК ФОРВАРД".  

 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.  

 

1. Посада 

  Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мiщенко Свiтлана Миколаївна 

3. Рік народження 

 1961 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 38 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Кредитпромбанк", -, Головний бухгалтер-Директор Департаменту бухгалтерського 

облiку та звiтностi, ПАТ "Кредитпромбанк".  

7. 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. 

 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно з умовами трудового договору. 

 

1. Посада 

  Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Алессандро Пiккi 

3. Рік народження 

 1957 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, З березня 2012 року до квiтня 2017 року - Генеральний радник КОРПОРАЦIЇ 

"РУССКИЙ СТАНДАРТ", з травня 2012 року до даного часу - Виконуючий Директор "ROUST 

CORPORATION", з червня 2013 до даного часу - голова Правлiння "ROUST TRADING 

LIMITED", з квiтня 2017 року до цього часу - Генеральний радник компанiї ЗАО "РУСТ".  



 

Переобрано Головою Наглядової ради Банку з 28 грудня 2018 року строком на 3 (три) роки.  

 

 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.  

 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду .Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" (надалi - Банк) вiд 28.12.2018. №5  

припинено повноваження Голови Наглядової ради Банку Алессандро Пiккi (Alessandro Picchi) з 

29.12.2021 року.  

 

Iнформацiя щодо строку, протягом якого Алессандро Пiккi (Alessandro Picchi)  перебував на 

посадi - з 28.12.2018 року по 28.12.2021 року включно.  

 

Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 

сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє. 

 

Алессандро Пiккi (Alessandro Picchi) є представником єдиного акцiонера Банку.  

 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно з умовами трудового договору. 

 

 

 

1. Посада 

  Заступник Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iсаковський Артем Георгiйович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" (РФ), -,  АТ "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 

(Росiйська Федерацiя), Територiальний директор по взаємодiї з дочiрнiми банками.  

 

 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.  

 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду. 

 

Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" 

(надалi - Банк) вiд 28.12.2018, №5, з 29.12.2021 року припинено повноваження Заступника 

голови Наглядової ради, члена Наглядової ради Банку Iсаковського Артема Георгiйовича. 

 

Iнформацiя щодо строку, протягом якого Iсаковський Артем Георгiйович перебував на посадi - з 

28.12.20218 року по 28.12.2021 року включно. 

 



Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 

сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє. 

 

Iсаковський Артем Георгiйович є представником єдиного акцiонера Банку. 

 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно з умовами трудового договору. 

 

1. Посада 

 Незалежний Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гроза Ольга Василiвна 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "IННОВАЦIЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ", -, Працює з 01.12.2021р. в ПАТ 

"IННОВАЦIЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ"- консультант з андерайтингу 

 

АТ "БАНК ФОРВАРД" - Переобрано Незалежним членом Наглядової ради Банку з 28 грудня 

2018 року строком на 3 (три) роки.  

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.  

 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду. 

 

Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" 

(надалi - Банк) вiд 28.12.2018, №5, з 29.12.2021  року припинено повноваження, Незалежного 

члена Наглядової ради Банку Грози Ольги Василiвни. 

 

Iнформацiя щодо строку, протягом якого Гроза Ольга Василiвна перебувала на посадi - з 

28.12.2018 року по 28.12.2021 року включно. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 

сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє. 

 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно з умовами трудового договору. 

 

 

 

1. Посада 

 Незалежний Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кураш Наталiя Петрiввна 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 



 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Адвокатське об'єднання "КН Перший юридичний офiс", -, Адвокатське об'єднання "КН 

Перший юридичний офiс", куруючий партнер 

 

АТ "БАНК ФОРВАРД" - Переобрано Незалежним членом Наглядової ради Банку з 28 грудня 

2018 року строком на 3 (три) роки. 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.  

 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду. 

 

Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" 

(надалi - Банк) вiд 28.12.2018, №5, з 29.12.2021 року припинено повноваження, Незалежного 

члена Наглядової ради Банку Кураш Наталiї Петрiвни. 

 

Iнформацiя щодо строку, протягом якого Кураш Наталiя Петрiвна перебувала на посадi - з 

28.12.2018 року по 28.12.2021 року включно. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 

сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє. 

 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно з умовами трудового договору. 

 

1. Посада 

 Незалежний Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лiсогор Олег Сергiйович 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ТАСКОМБАНК", -, АТ "ТАСКОМБАНК", головний спецiалiст Служби 

внутрiшнього аудиту. 

 

АТ "БАНК ФОРВАРД" - Переобрано Незалежним членом Наглядової ради Банку з 28 грудня 

2018 року строком на 3 (три) роки. 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.  

 

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду. 

 

Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" 

(надалi - Банк) вiд 28.12.2018, №5, з 29.12.2021 року  припинено повноваження, Незалежного 

члена Наглядової ради Банку Лiсогора Олега Сергiйовича. 

 

Iнформацiя щодо строку, протягом якого Лiсогор Олег Сергiйович перебував на посадi - з 

28.12.2018 року по 28.12.2021 рiк включно. 



 

Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 

сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє. 

 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно з умовами трудового договору. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Прусов Андрiй Олександрович 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", -, ПАТ "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", Директор Департаменту продажу та розвитку 

роздрiбного бiзнесу. 

7. 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. 

 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно з умовами трудового договору. 

 

1. Посада 

 Начальник Управлiння ризик-менеджменту - член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Баюл Дмитро Олександрович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "КПМГ-Україна", 01.08.2017 - 05.12.2019 - ТОВ "КПМГ-Україна" - керiвник групи у 

вiддiлi консультування з управлiння ризиками. 

 

11.07.2016 - 27.07.2017 - ТОВ "Служба миттєвого кредитування" - директор з управлiння 

ризиками; 

 

09.12.2013 - 24.06.2016 - КБ "НАДРА" - начальник управлiння аналiзу кредитного портфелю та 

резервiв департаменту ризик-менеджменту. 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.  



 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно з умовами трудового договору. 

 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" 

(далi - Банк) (протокол №18 вiд 30.09.2021 року) 04.10.2021р. припиняються  повноваження 

члена Правлiння Банку Баюла Дмитра Олександровича. 

 

Змiст рiшення Наглядової ради Банку (протокол №18 вiд 30.09.2021 року): 

 

- Припинити повноваження члена Правлiння АТ "БАНК ФОРВАРД" Баюла Дмитра 

Олександровича датою закiнчення строку дiї його трудового контракту (договору) - 04 жовтня 

2021 року. Останнiй день здiйснення повноважень - 04 жовтня 2021 року. 

 

Iнформацiя про посадову особу - Баюл Дмитро Олександрович, Начальник управлiння 

ризик-менеджменту-член Правлiння Банку, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 

 

Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб емiтента: 

 

- повноваження члена Правлiння Банку Баюла Дмитра Олександровича припинено вiдповiдно до 

рiшення Наглядової ради Банку. 

 

Iнформацiя про наявнiсть у посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини - не має. 

 

Iнформацiя щодо строку, протягом якого Баюл Дмитро Олександрович перебував на посадi 

члена Правлiння Банку  - з 05.04.2021 року по 04.10.2021 року. 

 

На посаду члена Правлiння Банку замiсть Баюла Дмитра Олександровича, повноваження якого 

припинено, нiкого не обрано. 

 



VII. 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 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.02.2009 35/1/09 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

4000 10000 40000000 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою реорганiзацi_ ТОВ "Банк Руский Стандарт" у ВАТ "Банк Руский 

Стандарт". Спосiб розмiщення - закритий (приватний). 

14.04.2009 97/1/09 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні 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 - закритий (приватний). 

30.04.2009 143/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні 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 - закритий (приватний). 

13.10.2011 471/1/2011 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні 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 - закритий (приватний). 

29.01.2013 181/2003 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні 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 - закритий (приватний).  

22.10.2015 125/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

4000 135188 540752000 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку . Спосiб розмiщення - закритий 

(приватний).  

26.07.2018 57/1/2018 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

4000 288235 1152940000 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку . Спосiб розмiщення - закритий 

(приватний).  

 



IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

01.06.2021 Холоднюк Марiя Зеновiївна 044-390-95-88, 

mz-holodnyuk@forward-bank.com 

Опис 

Попередня посада: 

 

Головний спецiалiст вiддiлу з питань розвитку ринкiв фiнансових послуг та 

фiнансового монiторингу Департаменту з питань фiнансового та економiчного 

розвитку, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України.  

 

Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 

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

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Україна входить у 2022 рiк зi значним запасом мiцностi завдяки виваженiй фiскальнiй та 

монетарнiй полiтикам, сприятливим мiжнародним товарним ринкам та стiйкому банкiвському 

сектору. Проте повiльне економiчне зростання та висока iнфляцiя погiршують загальну картину. 

Росiйська агресiя проти України буде ключовим неекономiчним фактором, що лишатиметься у 

фокусi уваги наступного року. В 2021 роцi вiдновилось зростання ВВП (до +3.0%). В 

подальшому очiкується зменшення темпiв зростання ВВП України на тлi високих цiн на 

енергоносiї та уповiльнення економiк країн, якi є ключовими торговими партнерами України. 

При цьому слабке внутрiшнє споживання через уповiльнення зростання реальних заробiтних 

плат буде ключовим фактором впливу на економiку в 2022 роцi. Прогнозується зростання ВВП в 

2022 роцi на 3.2%, що нижче вiд потенцiйних темпiв. Водночас iнвестицiйний попит 

пожвавиться, оскiльки компанiї вiдновлюють свої капiтальнi iнвестицiї, а уряд продовжує 

збiльшувати iнвестицiї в iнфраструктурнi проєкти. Поки що вiдсутнi потужнi фактори 

зростання, якi могли б докорiнно прискорити економiчну динамiку найближчими кварталами. 

Лише прискорення структурних реформ може надати поштовх довгостроковому економiчному 

зростанню.Планується продовження спiвпрацi з МВФ у рамках нової програми фiнансування, 

що пiдтримає можливiсть доступу до мiжнародного ринку капiталу.   Вакцинацiя населення 

набрала обертiв останнiми мiсяцями, вже близько 37% населення України отримали принаймнi 

одну дозу вакцини порiвняно iз 12% наприкiнцi серпня. Хоча локдауни та iншi карантиннi 

обмеження все ще створюють ризики для сектору послуг, проте новi обмеження не жорсткi: всi 

торговi центри та пiдприємства послуг залишаються вiдчиненими для вакцинованих клiєнтiв. 

 

У груднi 2021 року iнфляцiя сповiльнилася до 10.0% у рiчному вимiрi. У мiсячному вимiрi цiни 

зросли на 0.6%. У 2021 роцi iнфляцiя перебувала вище цiльового дiапазону 5% + 1 в. п. Iнфляцiя 

стала значним фактором занепокоєння з весни, внаслiдок чого НБУ пiдвищив облiкову ставку з 

6% на початку року до 9% у груднi. Оскiльки iнфляцiйний тиск генерується з багатьох джерел, 

не очiкується, що iнфляцiя повернеться до цiльового рiвня НБУ 5% + 1% протягом 2022 року. 

Iнфляцiйний тиск залишається високим. 

 

Попит i пропозицiя робочої сили  послабилися в перiод посиленого карантину. Попри це, 

 

зростання заробiтних плат у листопадi прискорилося (до 19.2% р/р у номiнальному вимiрi). 

Високими темпами зростали зарплати в охоронi здоров'я , готельно-ресторанному бiзнесi, с/г - 

завдяки високим врожаям i фiнансовим результатам. 

 

Iз урахуванням збалансованостi зовнiшнiх рахункiв та продовження спiвпрацi з МВФ 

прогнозується вiдносна стабiльнiсть валютного ринку протягом 2022 року. Проте гривня може 

епiзодично перебувати пiд тиском через психологiчнi фактори, якщо Росiя посилить присутнiсть 

армiї на кордонi з Україною. На кiнець грудня 2021 року мiжнароднi резерви НБУ становили 

$30.9 млрд. Це створює достатнiй резерв для протистояння шокам на валютному ринку, якщо 

вони траплятимуться. НБУ зберiгав присутнiсть на валютному ринку та усував тимчасовi 

дисбаланси, коли вони ставали суттєвими. Обмiнний курс i надалi формується 

фундаментальними чинниками. 

 

Фiнансовий сектор успiшно проходить коронакризу та належним чином виконує свої функцiї. 

Триває тенденцiя зменшення гравцiв: на 01.01.22р. 71 платоспроможних банкiв. Прискорений 

розвиток приватних банкiв спричинив зниження рiвня концентрацiї активiв. Частка чистих 

активiв найбiльших двадцяти банкiв скоротилася до 89.8%. Частка державних банкiв у 

депозитах населення скорочується з 60.6% до 56.9% за 2021 рiк. Роздрiбне кредитування зростає 

високими темпами: обсяги чистих гривневих кредитiв фiз. особам зросли на 30.0% за 

сiчень-листопад 2021 року. Показники якостi кредитiв продовжили полiпшуватися, у сегментi 



кредитування фiзичних осiб частка непрацюючих кредитiв у нацiональнiй валютi знизилась за 

сiчень-листопад 2021 року на 4.79 в.п. до 9.6%. Обсяги гривневих коштiв фiзичних осiб 

перебувають на високому рiвнi, проте темпи приросту депозитiв населення сповiльнилися (8% 

за сiчень-листопад 2021 року). Фiнансовий результат банкiв вирiс у 1.5 рази (65,7 млрд. грн. у 

2021 роцi та 43,4 млрд. грн. за аналогiчний перiод 2020 року). 83% прибутку отримали 10 банкiв, 

у т.ч. Приватбанк 40%.  

 

У 2021 роцi Нацiональний банк України пiсля рiчної перерви провiв стрес-тестування 

найбiльших банкiв України. Стрес-тест проходили 30 банкiв, на якi припадає 93% активiв 

банкiвської системи. За результатами тесту по несприятливому макроекономiчному сценарiю 

пiдвищений необхiдний рiвень нормативiв достатностi капiталу Н3 було встановлено для 20 

банкiв. Усi банки, для яких встановлена потреба у капiталi, вже розробили та узгодили з 

Нацiональним банком України програми капiталiзацiї чи реструктуризацiї. Фiнансовi установи 

мають реалiзувати запланованi у програмi заходи до 30 червня 2022 року. 

 

В 2022 роцi БАНК ФОРВАРД  надалi продовжує полiтику активного розвитку роздрiбного 

кредитування для забезпечення стабiльної дiяльностi Банку в поточних економiчних умовах. 

Концентрацiї на управлiннi ризиками та якостi активiв. Забезпечення виконання всiх постанов та 

вимог Нацiонального Банку України. 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Керiвництво Банку пiдтверджує офiцiйну позицiю про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна 

фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до  мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки Банку. Промiжний звiт керiвництва включаї достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України <Про цiннi 

папери та фондовий ринок>.  

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть за 4-й кватал не складається та не подається. 

 


