
ПАТ «Банк Руский Стандарт» 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. 

 

1. Загальні відомості 

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

1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПАТ 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34186061.  

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

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

(044) 390-88-11; 

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  info@rsb.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації:  www.rsb.ua 

1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.  

 

2. Текст повідомлення  

 

Наказом № 490-К від 14.03.2012 року та Протоколом № 4 від 14.03.2012 р. засідання 

Спостережної Ради прийнято рішення про прийняття на посаду Начальника Фінансового 

управління – Члена Правління ПАТ «Банк Руский Стандарт» - Приходька Ігоря Валерійовича 

(паспорт МЕ № 202985 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві, 04.04.2003 р.) з 

14.03.2012 р.  

Раніше займав посади: економіст відділу планування фінансово-економічного 

департаменту, економіст відділу планування, моніторингу та звітності Управління аналізу та 

планування Фінансово-економічного департаменту, провідний економіст відділу аналізу та 

методології Фінансово-економічного департаменту, головний економіст відділу аналізу та 

методології Фінансово-економічного департаменту, начальник відділу аналізу та методології 

Управління аналізу та планування Фінансово-економічного департаменту, начальник відділу 

фінансового планування Управління планування та економічного прогнозування Фінансово-

економічного департаменту, заступник начальника Управління планування і економічного 

прогнозування-начальника відділу фінансового планування Фінансово-економічного 

департаменту, виконуючий обов’язки начальника Управління планування та економічного 

прогнозування Фінансово-економічного департаменту, начальник Управління планування та 

економічного прогнозування Фінансово-економічного департаменту АКБ «Надра», радник 

Голови Правління з економічних питань, начальник Управління фінансового аналізу та 

прогнозування, начальник казначейства, Радник Голови Правління ВАТ «Родовід банк», 

Віце-президент-Директор казначейства АБ «Діамант», радник Голови Правління, начальник 

Управління комерційних ризиків, віце-президент ВАТ «Родовід Банк», директор 

департаменту аналізу та управління ризиками АТ Астра Банк, начальник Управління ризик-

менеджмента ПАТ «Енергобанк», директор департаменту організації роботи з приватними 

особами та середнім і малим бізнесом АТ Астра Банк, Начальник Фінансового управління – 

Член Правління ПАТ «Банк Руский Стандарт». 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посадова особа часткою, у статутному капіталі емітента – не володіє. 

 

3. Підпис 

3.1. Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться у зміні до 

особливої інформації 

3.2.  

Голова Правління                  ____________                        Дорошенко І.В. 

                                                     підпис                    (прізвище та ініціали керівника) 

                                                        МП                                 15.03.2012 р. 


