
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

2. Код за ЄДРПОУ 21322127 

3. Місцезнаходження 49054, Днiпропетровськ, проспект Кiрова, буд. 46 

4. Міжміський код, телефон та факс (0562)387652 (0562)387660 

5. Електронна поштова адреса j.konoshenkova@radabank.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 

www.radabank.com.ua 

 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 29.10.2015 р. прийнято рiшення 

про змiну складу посадових осiб ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 76) змiна вiдбулась у зв'язку з непогодженням 

Національним банком України попереднього складу Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК", що пiдтверджується 

Листом Нацiонального банку України Вих. №24-00011/60562 вiд 26.08.2015р., а саме: 

     Припинено повноваження з 29.10.2015 р. Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни 

Iгорiвни.  

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 25,16% 

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

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 301920000 шт.  

Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2015р. 

Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. 

Припинено повноваження з 29.10.2015 р. Члена Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького 

Володимира Iгоревича.  

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 49,83% 

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

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 597960000 шт.  

Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2015р. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 

 

Припинено повноваження з 29.10.2015 р. Члена Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Лушнiкової Свiтлани 

Михайлiвни.  

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % 

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

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 0 шт.  

Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2015р. 

Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. 

Припинено повноваження з 29.10.2015 р. Члена Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Рижкової Свiтлани 

Петрiвни.  

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % 

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

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 0 шт.  

Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2015р. 

Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

Припинено повноваження з 29.10.2015 р. Члена Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Кузько Ольги 

Володимирiвни 

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % 

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

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 0 шт.  

Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2015р. 

Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

Обрано з 29.10.2015 р. Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Iгорiвну.  

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 25,16% 

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

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 301920000 шт. 

Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. 

Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: В.о. Заступника Директора ТОВ «Арбат на Московськiй», 

http://www.radabank.com.ua/


Заступник Директора ТОВ «Арбат на Московськiй», Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Згоду на розкриття паспортних даних особа не давала. 

Обрано з 29.10.2015 р. Членом Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Рижкову Свiтлану Петрiвну.  

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % 

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

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 0 шт.  

Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. 

Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Керуючий вiддiленням № 1 ПАТ «КБ «Земельний капiтал», 

Начальник вiддiлення № 3 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Заступник начальника вiддiлу обслуговування фiзичних осiб ПАТ 

«АБ «РАДАБАНК», Заступник начальника вiддiлу пасивних операцiй з фiзичними особами ПАТ «АБ «РАДАБАНК», 

Заступник начальника вiддiлу пасивних операцiй з фiзичними особами №1 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Провiдний економiст 

сектору розвитку по роботi регiональної мережi ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Начальник вiддiлення № 9 ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК», Провiдний економiст сектору розвитку та роботи регiональної мережi ПАТ «АБ «РАДАБАНК», 

Начальник управлiння продажiв та пiдтримки роздрiбного бiзнесу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Член Наглядової Ради ПАТ 

"АБ"РАДАБАНК". 

Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

Обрано з 29.10.2015 р. Членом Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Кузько Ольгу Володимирiвну.  

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % 

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

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 0 шт.  

Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. 

Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ТОВ «Арбат на Московськiй», Комерцiйний директор 

ТОВ «БАСТИ ГРУП», Член Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

Обрано з 29.10.2015 р. Членом Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Сковеру Юлiю Василiвну.  

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % 

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

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 0 шт.  

Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. 

Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Касир (в банку) у вiддiленнi №15 м.Днепропетровськ 

ПАТ"АКБ"НОВИЙ", Касир вiддiлення № 1 ПАТ"КБ "Земельний капiтал", Заступник начальника вiддiлення № 3 ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", Начальник вiддiлення № 3 ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпропетровськ. 

Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

Обрано з 29.10.2015 р. Членом Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Жиркевича Володимира Володимировича.  

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % 

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

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 0 шт.  

Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. 

Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник начальника вiддiлу внутрiшньої безпеки Управлiння 

безпеки ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Начальник управлiння безпеки ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Начальник управлiння 

служби безпеки ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпропетровськ. 

Згоду на розкриття паспортних даних не надавав. 

 

III. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно із законодавством. 

 

Голова Правлiння                                                   (підпис)                                    Стоянов Сергiй Борисович 

                                                                                    М.П.                                                   30.10.2015 

 

 


