
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

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.  
02.09.2014 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Руский Стандарт" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

04107, м. Київ, вул. Половецька, 3/42 

4. Код за ЄДРПОУ 

34186061 

5. Міжміський код та телефон, факс 

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

6. Електронна поштова адреса 

info@rsb.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.09.2014 

 (дата) 

2. Повідомлення 
168, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 
05.09.2014 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
http://www.rsb.ua/about/disclosure/ 

в мережі 

Інтернет 
05.09.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

01.09.2014 призначено 

Директор 

Департаменту 

контролю 

ризикiв - член 

Правлiння 

Кулик Тетяна Вiкторiвна 

СО 143518 

17.08.1999 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. 

Києвi 

0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк Руский Стандарт» (надалi – Банк) (протокол № 32 вiд 01 вересня 2014 року) 

Кулик Тетяну Вiкторiвну було обрано членом Правлiння Банку.  

Змiст рiшення Спостережної ради Банку (протокол № 32 вiд 01 вересня 2014 року): 

- Обрати Кулик Тетяну Вiкторiвну членом Правлiння Банку з «01» вересня 2014 року. 

Iнформацiя про посадову особу – Кулик Тетяна Вiкторiвна, паспорт серiї СО 143518, виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 17 серпня 1999 р., 

посада - Директор Департаменту контролю ризикiв - член Правлiння, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.  

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб емiтента: 

- Кулик Тетяну Вiкторiвну було обрано членом Правлiння Банку вiдповiдно до рiшення Спостережної ради Банку (протокол № 32 вiд 01 вересня 2014 року). 

- Кулик Тетяну Вiкторiвну було прийнято на посаду Директора Департаменту контролю ризикiв - члена Правлiння вiдповiдно до Наказу № 2123-К вiд 01 вересня 

2014 року. 

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: 

Кулик Тетяну Вiкторiвну прийнято на посаду Директора Департаменту контролю ризикiв - члена Правлiння та обрано членом Правлiння Банку на невизначений 

строк, у зв’язку iз вiльною вакансiєю. 

Попереднi посади: 

21.08.2008 – 24.03.2010 - начальник управлiння кредитних ризикiв процесiв споживчого кредитування Департаменту споживчого кредитування ПАТ 

«УкрСиббанк»; 

25.03.2010 – 19.12.2011 – начальник управлiння ризикiв споживчого та масового кредитування ПАТ «УкрСиббанк»; 

20.12.2011 – 15.08.2014 – начальник управлiння ризикiв персонального роздрiбного кредитування Департаменту ризик-менеджменту ПАТ «УкрСиббанк». 

 


