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 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 АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

 

 

 

Грiгель Андрiй Валерiйови 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2020 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"РАДАБАНК" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21322127 

4. Місцезнаходження: 49069, Дніпропетровська обл., мiсто Днiпро, проспект Олександра Поля, 

46 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0562387660, 0562387652 

6. Адреса електронної пошти: t.savran@radabank.com.ua 

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 

https://www.radabank.com.ua/ua/finans

ovaya-otchetnost/ 28.01.2021 

 (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 X 

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 X 

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: 

Станом на кiнець дня 31.12.2021р. статутний капiтал АТ "АБ "РАДАБАНК" (далi - Банк) 

вiдповiдно до Статуту Банку становить 200 000 000 гривень (20 000 000  штук простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн) 

 

Власниками iстотної участi в Банку є фiзичнi особи-резиденти: 

 

Городницький Володимир Iгоревич - пряма участь - 22,57%; 

Городницька Тетяна Iгорiвна - пряма участь - 62,21%; 

Городницький Iгор Зiновiйович - пряма участь - 13,43%. 

Держава Україна в особi Мiнiстерства фiнiнсiв України не володiє вiдсотком акцiй у 

статутномi капiталi Банку. 

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв АТ "АБ "РАДАБАНК" станом на ранок 31.12.2020 р. 

608 особи (в т.ч. працюючих на умовах неповного робочого часу - 24 осiб, працюючих за 

сумiсництвом - 14 осiб. 

Банк протягомм IV кварталу 2020 року не брав участi у створеннi юридичних осiб. 

 

5.1)Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду: протягом звiтного перiоду 

Банк не здiйснював викупу власних акцiй. 

2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента: Банк не здiйснював випуску облiгацiй у звiтному перiодi 

3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, що випущенi емiтентом: Банком протягом звiтного 

перiоду не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв. 

4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери: протягом звiтного перiоду Банк не випускав i не 

розмiщував похiдних цiнних паперiв. 

4.2) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається 

оскiльки Банк не здiйснює дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва та торгiвлi i не 

займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi. 

4.3) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається оскiльки Банк не 

здiйснює дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва та торгiвлi. 

8)Iнформацiя про вчинення значних правочинiв:  

На пiдставi  рiшення Наглядової ради  (протокол №021120-1) не було вчинено значних 

правочинiв протягом звiтного перiоду, який схвалено Наглядоою радою АТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiд 02.11.2020 (протокол №021120-1) 

Дата вчинення правочину зазначена дата укладання договору з Нацiональним банком України, 

в подальшому дати вчинення правочину будуть зазначенi у наступних перiодах у разi 

вчинення правочинiв щодо цього договору. 

9) Iнформацiя про вчинення правочинiв , щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством првавочинiв iз заiнтересованiстю, та обставин, 

iснування яких створює заiнтересованiсть,  не надається, протягом IV кварталу 2020 року  



такi рiшення не приймалися. 

10)  Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв / Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 

голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi . За 

цiнними паперами в АТ"АБ"РАДАБАНК" не встановленi обмеження щодо обiгу цiнних 

паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв 

цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, а також обмежень щодо кiлькостi 

голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано 

iншiй особi. 

11) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - Iнформацiя ненадається, 

тому що Банк не здiйснював випуски боргових цiнних паперiв, якi мають забезпечення. 

12)  Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - Iнформацiя вiдсутня, тому що  Банк не 

здiйснював випуски цiнних паперiв, за якими передбачена конвертацiя. 

п.13-18 Iнформацiя вiдсутня, тому що Банк не здiйснював випуски iпотечних цiнних паперiв 

протягом звiтного перiоду. 

19. Квартальна (промiжна) фiнансова  звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

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

Банком не надається оскiльки протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск боргових 

цiнних паперiв. 

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

зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта (частина об єкта) житлового 

будiвництва не надається, тому що випускiв цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за 

якими забезпечене об'єктами нерухомостi у звiтному роцi не здiйснювалось. 

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

бухгалтерського облiку  не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки Банк складає 

фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансвової звiтностi. 

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

звiтностi не включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 3 глави 3 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженного рiшенням 

НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826. 

23.Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою) не включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 3 

глави 3 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 

затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826. 

 

Обгрунтування змiн в персональному складi посадових осiб емiтента, а саме: 

- Подовження термiну повноважень: 

1) Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 04.12.2020 р., було 

прийнято рiшення (Протокол № 041220-1) про подовження термiну повноважень членiв 

Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Призначити на новий термiн повноважень з 07.12.2020 р. Члена Правлiння, Начальника 

вiддiлу фiнансового монiторингу, АТ "АБ "РАДАБАНК" громадянку України Сергiєнко Н.П. 

згiдно Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК". 

2) Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 04.12.2020 р., було 

прийнято рiшення (Протокол № 041220-1) про подовження термiну повноважень членiв 

Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Призначити на новий термiн повноважень з  07.12.2020 р.  Члена Правлiння, Начальника 

департаменту по роботi на мiжнародних ринках та грошового обiгу  АТ "АБ "РАДАБАНК"  

громадянина України Гнездiлова С.I. на новий строк дiї повноважень згiдно Статуту АТ "АБ 



"РАДАБАНК". 

3) Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 301220-1) на засiданнi, яке 

вiдбулося 30.12.2020р.,  прийнято рiшення про припинення  повноважень  Начальника 

операцiйного департаменту, Члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК"  Ященко Н.Ф. змiни 

вiдбулись у зв'язку з переведенням на посаду заступника Голови Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

4) Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 301220-1) на засiданнi, яке 

вiдбулося 30.12.2020р.,  прийнято рiшення про переведення  Начальника операцiйного 

департаменту, Члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", з 04 сiчня 2021 року перевести 

начальника операцiйного департаменту, Члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" Ященко 

Надiю Федорiвну на посаду заступника Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК".  

5) Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 301220-1) на засiданнi, яке 

вiдбулося 30.12.2020р.,  прийнято рiшення про припинення  повноважень (31.12.2020р. 

включно) Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" Довгаля Р.В. 

змiни вiдбулись у зв'язку iз затвердженням нової оргструктури та переведенням на посаду 

начальника Центрального регiонального департаменту АТ "АБ "РАДАБАНК". 

6) Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 301220-1) на засiданнi, яке 

вiдбулося 30.12.2020р.,  прийнято рiшення про переведення з посади заступника Голови 

Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" на посаду начальника Центрального регiонального 

департаменту АТ "АБ "РАДАБАНК" у зв'язку iз затвердженням нової оргструктури, з 04 сiчня 

2021 року перевести заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" 

Довгаля Р. В. на посаду начальника Центрального регiонального департаменту АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Член Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК".  

 

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати: 

Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 12.01.2021 р. (Протокол 

засiдання № 120121-2), було прийнято рiшення про призначення на новий термiн повноважень 

Члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", змiни вiдбулись у зв'язку iз закiнченням термiну 

повноважень. 

Призначено з 12.01.2021 р. Заступника Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" громадянина 

України Бабаєва Ю. В. на новий термiн повноважень Члена Правлiння згiдно Статуту АТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 03.12.1993 

3. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 200000000 

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) 

 573 

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

 65.19 - Iнше грошове посередництво 

 - - - 

 - - - 

9. Органи управління підприємства 

 Органами управлiння АТ "АБ "РАДАБАНК"  (далi-Банк) вiдповiдно до Статуту є:- 

Загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори).- Правлiння. Органами контролю  АТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiдповiдно до Статуту є:- Наглядова рада.- Ревiзiйна комiсiя.Загальнi збори 

акцiонерiв вiдповiдно до Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК" є вищим органом управлiння Банку, що 

здiйснює управлiння дiяльнiстю Банку в цiлому, визначає цiлi та основнi напрямки дiяльностi. 

Загальнi збори, зокрема, обирають та припиняють повноваження Голови та членiв Наглядової 

ради та Ревiзiйної комiсiї.Наглядова рада пiдзвiтна загальним зборам акцiонерiв. Вiдповiдно до 

Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК" Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист 

прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, i, в межах своєї компетенцiї, контролює 

та регулює дiяльнiсть Правлiння. До компетенцiї Наглядової ради належить, зокрема,обрання та 

припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Банку. Члени Наглядової ради 

обираються з числа акцiонерiв Банку, їх представникiв та незплежних членiв вiдповiдно до 

законодавства. Голова та члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки. 

Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 7 (сiм) осiб. Комiтети у складi Наглядової ради не 

створювалися.Правлiння Банку вiдповiдно до Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК" є виконавчим 

органом Банку, який пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi та здiйснює управлiння 

поточною дiяльнiстю Банку. Правлiння очолює Голова Правлiння. Голова та члени Правлiння 

обираються Наглядовою радою строком не бiльше як на 3 (три) роки. Кiлькiсть членiв 

Правлiння разом з Головою Правлiння має бути не менше 5 (п'яти) осiб. Кiлькiсний склад 

Правлiння визначається Наглядовою радою. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична 

особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. 

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам та вiдповiдно до Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК" 

здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку, зокрема, проводить перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року та щонайменше раз 

на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Банку за пiдсумками 

попереднього (звiтного) року. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами з числа 

акцiонерiв Банку (фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або юридичних осiб) 

або їх представникiв виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки у 

кiлькостi 3 (три) особи. 



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 

Городницька Тетяна Iгорiвна   

Городницький Володимир Iгоревич   

Городницький Iгор Зiновiйович   

Сисенко Вадим Анатолiйович   

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 банку України, МФО 300001 

2) IBAN 

 UA733000010000032001119101026 

3) поточний рахунок 

 UA733000010000032001119101026 

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

рахунком в іноземній валюті 

 Raiffeisen Bank International,  Vienna, Austria, МФО 000000 

5) IBAN 

 7055092803 

6) поточний рахунок 

 7055092803 

 

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 

Банкiвськi послуги 166 14.11.2011 Нацiональний банк України  

Опис 

На пiдставi Банкiвської лiцензiї №166 вiд 14.11.2011р., виданої 
Нацiональним Банком України, Банк надає банкiвськi послуги, 

визначенi частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть". Банк має намiр i надалi продовжувати 
банкiвську дiяльнiсть у вiдповiдностi до отриманої лiцензiї. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами: 
брокерська дiяльнiсть 

Серiя АД № 

034429 

13.06.2012 Нацiональна комiссiя з цiнних 

паперв та фондового ринку 

 

Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку депозитарна 
дiяльнiсть: депозитарна 

дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Серiя АЕ № 

286562 

08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 



Опис 

Строк дiї лiцензiї - необмежений 

 

 

Генеральна лiцензiя на 

здiйснення валютних операцiй 

166-3 18.01.2013 Нацiональний банк України  

Опис 

Строк дiї лiцензiї - необмежений 

 
 

Професiйна дiльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами : 
дилерська дiяльнiсть 

Серiя АЕ № 

294570 

04.11.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї - необмежений 

 

 

Генеральна лiцензiя на 

здiйснення валютних операцiй 

166-4 17.02.2017 Нацiональний банк України  

Опис 

Генеральна лiцензiя дiє та поновлюється вiдповiдно до нормативно - 

правових актiв Нацiонального банку України. 
 

Термiн дiї Лiцензiї - необмежений 

 
 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Грiгель Андрiй Валерiйович 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 13 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, АТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро,  Голова Правлiння  

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" за 

займаною посадою не було. 

 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв:  

07.2015-08.2015 Радник Голови Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК"; 

08.2015-10.2016 Начальник фiнансово-аналiтичного управлiння АТ "АБ "РАДАБАНК"; 

10.2016-04.2017 Головний економiст фiнансової аналiтики Департаменту фiнансового ТОВ 

"ОПТIМУС ПЛЮС"; 

04.2017-12.2017 Головний економiст фiнансової аналiтики Департаменту фiнансового ТОВ 

"Оптiмусагро Трейд" за переведенням ТОВ "ОПТIМУС ПЛЮС"; 

 



01.2018 - 08.2019 Начальник департаменту ризик-менеджменту та аналiтики, член Правлiння АТ 

"АБ "РАДАБАНК"; 

08.2019 - 10.2019 т.в.о.Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

10.2019 - по теперiшнiй час Голова Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер АТ "АБ "РАДАБАНК", член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ахе Андрiй Тайвович 

3. Рік народження 

 1968 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127,  Головний бухгалтер АТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро 

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi за займаною посадою головний 

бухгалтер АТ "АБ "РАДАБАНК"  не було. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: Головний бухгалтер АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро. 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової Ради АТ "АБ "РАДАБАНК", акцiонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Городницька Тетяна Iгорiвна 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127,  Голова Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", 

акцiонер м.Днiпро 

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

з 2011 Голова Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", акцiонер  

Протягом звiтного перiоду змiн у складi посадових осiб Банку, щодо зазначеної посадової особи 

не вiдбувалось. 

 

1. Посада 

 Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу АТ "АБ "РАДАБАНК", Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сергiєнко Наталя Петрiвна 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 Вища 



5. Стаж роботи (років) 

 22 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, начальника вiддiлу фiнансового монiторингу АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро,  

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 04.12.2020 р., було 

прийнято рiшення (Протокол № 041220-1) про подовження термiну повноважень членiв 

Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Призначити на новий термiн повноважень з 07.12.2020 р. Члена Правлiння, Начальника вiддiлу 

фiнансового монiторингу, АТ "АБ "РАДАБАНК" громадянку України Сергiєнко Н.П. згiдно 

Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв:Начальник вiддiлу фiнансового 

монiторингу АТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, Україна 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "АБ "РАДАБАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Городницький Iгор Зiновiйович 

3. Рік народження 

 1941 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 49 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127,  Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "АБ "РАДАБАНК" 

м.Днiпро 

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї  не було. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiссiї АТ "АБ "РАДАБАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сисенко Вадим Анатолiйович 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, Член Ревiзiйної комiсiї АТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро 

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї  не було. 

 

 

 



 

1. Посада 

 Начальник департаменту по роботi на мiжнародних ринках та грошового обiгу, Член 

Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гнездiлов Сергiй Iванович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, Начальник департаменту по роботi на мiжнародних 

ринках та грошового обiгу АТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро 

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 04.12.2020 р., було 

прийнято рiшення (Протокол № 041220-1) про подовження термiну повноважень членiв 

Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Призначити на новий термiн повноважень з  07.12.2020 р.  Члена Правлiння, Начальника 

департаменту по роботi на мiжнародних ринках та грошового обiгу  АТ "АБ "РАДАБАНК"  

громадянина України Гнездiлова С.I. на новий строк дiї повноважень згiдно Статуту АТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: Начальник департаменту по 

роботi на мiжнародних ринках та грошового обiгу АТ "АБ "РАДАБАНК"  

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї АТ "АБ "РАДАБАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сковера Юлiя Василiвна 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, Член Ревiзiйної комiсiї АТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро 

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї  не було. 

 

 

1. Посада 

 Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Рижкова Свiтлана Петрiвна 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 



 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, Незалежний член Наглядової ради (незалежний 

директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро 

7. Опис 

  Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

з 29.10.2015р. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Жиркевич Володимир Володимирович 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, Член Наглдядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", 

представник акцiонера Городницького Володимира Iгоревича  м.Днiпро, 

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

з  29.10.2015 р. Член Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро. 

 

1. Посада 

 член Правлiння, Заступник Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бабаєв Юрiй Володимирович 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, Заступник Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", 

м.Днiпро 

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" за 

займаною посадою члена Правлiння не було. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: з 01.2015 Заступник Голови 

Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" 

 

1. Посада 

 член Правлiння, начальник Центрального регiонального департаменту АТ 

"АБ"РАДАБАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 



 Довгаль Роман Володимирович 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, Заступник Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" 

м.Днiпро 

7. Опис 

  Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 301220-1) на засiданнi, яке вiдбулося 

30.12.2020р.,  прийнято рiшення про переведення з посади заступника Голови Правлiння АТ 

"АБ "РАДАБАНК" на посаду начальника Центрального регiонального департаменту АТ "АБ 

"РАДАБАНК" у зв'язку iз затвердженням нової оргструктури, а саме з 04 сiчня 2021 року 

перевести заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" Довгаля Р. В. 

на посаду начальника Центрального регiонального департаменту АТ "АБ "РАДАБАНК", Член 

Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК".  

 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: з 10.2015р.-12.20 Заступник 

Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" 

 

1. Посада 

 Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кузько Ольга Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, Незалежний член Наглядової ради (незалежний 

директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, 

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 з 29.10.2015 Член Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК". 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Фадєєв Василь Генадiйович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

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



 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, Заступник Голови Правлiння АТ "АБ"РАДАБАНК", 

м.Днiпро 

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" за 

займаною посадою члена Правлiння не було. 

Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 10.09.2020 р., було 

прийнято рiшення (Протокол № 100920-1) про подовження термiну повноважень члена 

Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК".  

З 14.09.2020 р. призначено на новий термiн повноважень, згiдно Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК, 

заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", громадянина України 

Фадєєва Василя Геннадiйовича. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: Вiце - президент регiональної 

мережi ПАБ "ДIАМАНТБАНК", Заступник Голови Правлiння, АТ "АБ "РАДАБАНК".  

 

1. Посада 

 Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ященко Надiя Федорiвна 

3. Рік народження 

 1970 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, Начальник операцiйного департаменту АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро 

 

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 301220-1) на засiданнi, яке вiдбулося 

30.12.2020р.,  прийнято рiшення про переведення  Начальника операцiйного департаменту, 

Члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", а саме  з 04 сiчня 2021 року перевести начальника 

операцiйного департаменту, Члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" Ященко Надiю Федорiвну 

на посаду заступника Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК".  

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв:  

10.2015-10.2016 Начальник вiддiлу супроводження операцiй з платiжними картками 

Операцiйного бек-офiсу ПАТ"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; 

05.2017 - 01.21 Начальник операцiйного департаменту АТ "АБ "РАДАБАНК" 

 

1. Посада 

 Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Заруцька Олена Петрiвна 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 вища 



5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 Унiверситет митної справи та фiнансiв, 39568620,  Унiверситет митної справи та 

фiнансiв, м.Днiпро, завiдувач кафедри грошового обiгу та банкiвської справи до 30.11.2022 

з 11.2018 Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК".  

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

з 12.2017р. до цього часу - завiдувач кафедри грошового обiгу та банкiвської справи до 

30.11.2022, Унiверситет митної справи та фiнансiв, м.Днiпро 

з 11.2018 Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК".  

 

1. Посада 

 Корпоративний секретар 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Портна Свiтлана Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

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

 АТ "АБ"РАДАБАНК", 21322127, Начальник вiддiлу корпоративного забезпечення  АТ 

"АБ"РАДАБАНК", за сумiсництвом корпоративний секретар. 

7. Опис 

 Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi за посадою корпоративного секретаря 

АТ "АБ "РАДАБАНК" не було. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв:  

03.2013-01.2018 -Заступник начальника юридичного управлiння АТ "АБ "РАДАБАНК";  

01.2018 по теперiшнiй час - Начальник вiддiлу корпоративного забезпечення АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Стоянов Сергiй Борисович 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 31 

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

 АТ "АБ "РАДАБАНК", 21322127, АТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, Голова Правлiння  

7. Опис 

 Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" за 

займаною посадою члена Правлiння не було. 

 



Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК"; з 08.19 -Заступник Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" 

 

1. Посада 

 Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гуленко Юрiй Трохимович 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 38 

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

 ПрАТ "Енергопромбуд", 24446982, Заступник генерального директора з будiвництва 

ПрАТ "Енергопромбуд" 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi посадових осiб Банку, щодо зазначеної посадової особи 

не вiдбувалось. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

09.2015-05.2016 - Жовтневий районний центр зайнятостi м.Днiпропетровська, виплата допомоги 

по безробiттю. 

06.2016 -  Заступник генерального директора з будiвництва ПрАТ "Енергопромбуд" 

 



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 

01.09.2017 91/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000199095 Акція 

проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

10 20000000 200000000 100 

Опис 

Обiг цiнних паперiв на зовнiшнiх ринках не здiйснювався. 

 
Факту лiстингу/делiстингу акцiй Банку у звiтному роцi не було. 

 

Протягом звiтного кварталу випуски акцiй Банк не здiйснював. 

 
 

 

 

 



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 

04.04.2019 Портна Свiтлана Володимирiвна +38 (0562) 38-76-89, 

s.portnaya@radabank.com.ua 

Опис 

Начальник вiддiлу корпоративного забезпечення юридичного управлiння Портна 

Свiтлана Володимирiвна обiймає посаду корпоративного секретаря АТ 
"АБ"РАДАБАНК", за сумiсництвом з 03.12.2019.  

 

Функцiональнi обов'язки корпоративного секретаря зазначенi у Статутi АТ "АБ 
"РАДАБАНК", Положеннi про Наглядову раду, Положеннi про Корпоративний 

секритарiат, Посадовiй iнструкцiї корпоративного серкетаря. 

 

Попереднiй досвiд роботи корпоративним секретарем - вiдсутнiй. 
 

Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 
Попереднє мiсце роботи - Начальник вiддiлу корпоративного забезпечення 

юридичного управлiння АТ "АБ"РАДАБАНК". 

 
Вiдповiдно до законодавства та до Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК" корпоративний 

секретар є посадовою особою. 

 

 
 

 

 



X. Інформація про вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 02.11.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

450 000 1 862 969 24,15 Проведення 

операцiй своп 

процентної 

ставки 

вiдповiдно до 

Положення 

про 

проведення 
Нацiональним 

банком 

України на 

мiжбанкiвсько

му ринку 

операцiй своп 

процентної 

ставки 

16.12.2020 03.11.2020 https://www.radabank.

com.ua/wp-content/upl

oads/FinasovayaOtchot

nost/03112020/213221

27_02.11.2020.pdf 

Опис: 



02.11.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 021120-1) прийнято рiшення про наступне: 

 

Надати згоду на вчинення БАНКОМ правочинiв (у тому числi значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi БАНКУ), щодо проведення операцiй своп процентної ставки вiдповiдно до Положення про 

проведення Нацiональним банком України на мiжбанкiвському ринку операцiй своп процентної ставки. Встановити та затвердити максимально можливий розмiр 

максимальної умовної суми за операцiями своп процентної ставки, що можуть бути здiйсненi за Генеральним договором з Нацiональним банком України, з урахуванням 

загальної суми активiв (майна) Банку, включених до гарантiйного фонду на рiвнi 450 000 000,00 (чотириста п'ятдесят мiльйонiв гривень, 00 копiйок), що менше 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi БАНКУ. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 862 969 

тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить - 24,15%. Загальна кiлькiсть голосiв при прийняттi рiшення Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" - 6 (шiсть), 

кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 6 (шiсть), "проти" - немає, "утримався" - немає. Всього в засiданнi взяли участь шiсть 

 

членiв Наглядової ради з семи обраних. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутом Банку не передбаченi. 

 

На пiдставi вищезазначеного рiшення не було вчинено значний правочин протягом звiтного перiоду, який схвалено Наглядоою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" вiд 02.11.2020 

(протокол №021120-1).   

 

Дата вчинення правочину зазначена дата укладання договору з Нацiональним банком України, в подальшому дати вчинення правочину будуть зазначенi у наступних 

перiодах у разi вчинення правочинiв щодо цього договору. 





XII. 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 / 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 

1. 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 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

01.09.2017 Нацiональна 

комiсiяз цiнних 

паперiв тафондового 

ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000199095 н/д Вiдповiдно до ст.7 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" 

Статутом Банку передбачено 

переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй Банку, що 

 

пропонуються їх власником до 
вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй 

особi. 

Вiдповiдно до 

Статуту 

Товариства:протягом 

20(двадцяти)календар

них днiв здня 

отриманняБанком 

повiдомленняакцiоне
рiв про 

намiрвiдчужити 

2. 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 

 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.09.

2017 

91/1/2017 UA4000199095 20 000 000 200 000 000 20 000 000 0 0 

Опис: 

Голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено, вiдсутнi. 
Голосуючи акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi. 

Станом на звiтну дату будь-якi обмеження щодо права участi за голосуючими акцiями АТ "АБ "РАДАБАНК" вiдсутнi 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Iнформацiя про важливi подiї, якi вiдбулися протягом четвертого кварталу 2020 року та мали 

вплив на фiнансову звiтнiсть АТ "АБ "РАДАБАНК", буде наведена в рiчнiй фiнансовiй звiтностi 

АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2020 р 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.1999 № 996-XIV, звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є календарний рiк. 

Промiжна фiнансова звiтнiсть складається за результатами першого кварталу, першого пiврiччя, 

дев'яти мiсяцiв.  

 

Враховуючи зазначене, iнформацiя про фiнансовий стан банку на кiнець дня 31.12.2020р i 

результати дiяльностi банку за 2020 рiк будуть представленi у рiчнiй фiнансовiй звiтностi АТ 

"АБ"РАДАБАНК"  за 2020 рiк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


