
Інформації про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2013 року 

Найменування банку - Публічне акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт» 

Місцезнаходження банку - вул. Половецька, 3/42, м. Київ, 04107 

N 
з/п 

Учасники банку Особи, які 
опосередковано 

володіють істотною 
участю 

Взаємозв'язки між учасниками банку та особами, що опосередковано 
володіють істотною участю 

найменування юридичної 
особи/прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

відсоток у 
статутному 

капіталі 

1 2 3 4 5 

1. Закрытое акционерное общество 
«Банк Русский Стандарт» 

(варіант написання українською 
мовою: Закрите акціонерне 
товариство «Банк Русский 

Стандарт») 

 
100 

Фізична особа 
Тарико Рустам 

Васильевич (варіант 
написання 

українською мовою: 
Таріко Рустам 
Васильович) 

Тарико Рустаму Васильевичу (варіант написання українською 
мовою: Таріко Рустаму Васильовичу) належить: 

- 0,02892568311% голосів від загальної кількості голосуючих 
акцій Закрытого акционерного общества «Компания «Русский 
Стандарт» (варіант написання українською мовою: Закритого 
акціонерного товариства «Компанія «Русский Стандарт»), 
місцезнаходження: Російська Федерація, 123610, м. Москва, 
Краснопресненська набережна, 12, офіс 1507, основний державний 
реєстраційний номер 1027739080500; 

- 0,001% голосів від загальної кількості голосів учасників 
Общества с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт-
Инвест» (варіант написання українською мовою: Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Русский Стандарт-Инвест»), 
місцезнаходження: Російська Федерація, 105187, м. Москва, вул. 
Ткацька, буд. 36, основний державний реєстраційний номер 
1037703008639; 

- 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій Roust 
Holdings Limited (варіант написання українською мовою: Руст 
Холдінгс Лімітед), місцезнаходження: офіси «Трайдент Траст 
Компанії (БіВіАй) Лімітед», Трайдент Чемберс П.О. Бокс 146, Роуд 
Таун, Тортола, Британські Віргінські острови, реєстраційний номер № 
318499. 

Roust Holdings Limited (варіант написання українською мовою: 



Руст Холдінгс Лімітед) належить 100% голосів від загальної кількості 
голосуючих акцій Roust Trading Ltd. (варіант написання українською 
мовою: Руст Трейдінг Лтд.), місцезнаходження: 25 Белмонт Хіллс 
Драйв, Ворвік ВК 06, Бермуди, реєстраційний номер EC/20415. 

Roust Trading Ltd (Руст Трейдінг Лтд) належить: 
- 85,471139825% голосів від загальної кількості голосуючих 

акцій Закрытого акционерного общества «Компания «Русский 
Стандарт» (Закритого акціонерного товариства «Компанія «Русский 
Стандарт»); 

- 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій 
Закрытого акционерного общества со 100% иностранными 
инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» (варіант написання 
українською мовою: Закритого акціонерного товариства зі 100% 
іноземними інвестиціями «РУСТ ІНКОРПОРЕЙТЕД»), 
місцезнаходження: Російська Федерація, 196140, м. Санкт-Петербург, 
селище Шушари, Пулковське шосе, буд. 52, літера А, основний 
державний реєстраційний номер 1027739080643. 

Закрытому акционерному обществу со 100% иностранными 
инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» (Закритому акціонерному 
товариству зі 100% іноземними інвестиціями «РУСТ 
ІНКОРПОРЕЙТЕД») належить 0,07856181597% голосів від загальної 
кількості голосуючих акцій Закрытого акционерного общества «Банк 
Русский Стандарт» (варіант написання українською мовою: Закритого 
акціонерного товариства «Банк Русский Стандарт»), 
місцезнаходження: Російська Федерація, 105187, м. Москва, вул. 
Ткацька, буд. 36, основний державний реєстраційний номер 
1027739210630. 

Закрытому акционерному обществу «Компания «Русский 
Стандарт» (Закритому акціонерному товариству «Компанія «Русский 
Стандарт») належить 89,9213831907% голосів від загальної кількості 
голосуючих акцій Закрытого акционерного общества «Банк Русский 
Стандарт» (Закритого акціонерного товариства «Банк Русский 
Стандарт»). 

Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт»  
(Закритому акціонерному товариству «Банк Русский Стандарт») 
належить: 



- 14,4999344918% голосів від загальної кількості голосуючих 
акцій Закрытого акционерного общества «Компания «Русский 
Стандарт» (Закритого акціонерного товариства «Компанія «Русский 
Стандарт»); 

- 99,999% голосів від загальної кількості голосів учасників 
Общества с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт-
Инвест» (Товариства з обмеженою відповідальністю «Русский 
Стандарт-Инвест»). 

Обществу с ограниченной ответственностью «Русский 
Стандарт-Инвест» (Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Русский Стандарт-Инвест») належить 9,99926937511% голосів від 
загальної кількості голосуючих акцій Закрытого акционерного 
общества «Банк Русский Стандарт» (Закритого акціонерного 
товариства «Банк Русский Стандарт»). 

 



Публічне акціонерне 
товариство 

«Банк Руский Стандарт» 

9,99926937511% 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русский Стандарт-Инвест» (варіант 

написання українською мовою: Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Русский 

Стандарт-Инвест» 
 

0,001% 

99,999% 

100% 

 
 

Схематичне зображення структури власності 
Публічного акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт» 

станом на 01 січня 2013 року 
 
 

 

Закрытое акционерное общество «Банк 
Русский Стандарт» (варіант написання 
українською мовою: Закрите акціонерне 
товариство «Банк Русский Стандарт») 

 

Закрытое акционерное общество 
«Компания «Русский Стандарт» 
(варіант написання українською 
мовою: Закрите акціонерне 

товариство «Компанія «Русский 
Стандарт») 

Закрытое акционерное общество 
со 100% иностранными 
инвестициями «РУСТ 

ИНКОРПОРЭЙТЭД» (варіант 
написання українською мовою: 
Закрите акціонерне товариство зі 
100% іноземними інвестиціями 

«РУСТ ІНКОРПОРЕЙТЕД») 
 

Roust Trading Ltd. 
  (варіант написання 
українською мовою: 
Руст Трейдінг Лтд.) 

Roust Holdings Limited 
(варіант написання 
українською мовою: 
Руст Холдінгс Лімітед) 

 

Тарико Рустам Васильевич 
(варіант написання 

українською мовою: Таріко 
Рустам Васильович) 

  

89,9213831907% 

0,07856181597% 

100% 

100% 

100% 

0,02892568311% 

85,471139825% 

14,4999344918% 


