
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 Правління       Стоянов Сергій Борисович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
14.09.2016 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

49054, Дніпро, проспект Кірова, буд. 46 

4. Код за ЄДРПОУ 

21322127 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0562)387652 (0562)387660 

6. Електронна поштова адреса 

j.konoshenkova@radabank.com.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.09.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано 

у* 

177 "Відомості Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку" 
16.09.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
 в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 

або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення ринкової 

вартості майна або 

послуг, що є предметом 

правочину, до вартості 

активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 13.09.2016 18200 502674 3.62 

Зміст інформації: 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», на засіданні, яке відбулося 13.09.2016 р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо яких є заінтересованість (Протокол засідання № 85-1 від 13.09.2016 р.), а саме: 

Істотні умови правочину, а саме: 

Предмет правочину: розміщення коштів за вкладом, відповідно до типової форми заяви на приєднання до «Договору комплексного банківського 

обслуговування фізичних осіб» (відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валюті) Городницьким 

Володимиром Ігоровичем, у сумі 18 200 000,00 гривень, терміном на один місяць, відсоткова ставка 13,5% +0,5% (за розміщення через WEB 

банкінг) річних. 

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні правочину та ознаки заінтересованості: відповідно до п.1-3 ст. 71 Закону України "Про 

акціонерні товариства" стороною правочину є акціонер ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі-Банк) Городницький Володимир Ігорович, який володіє 

49,7176% акцій Банку. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить: 18 200 000,00 

гривень. 

Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності становить 502 674 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів Банку за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках) складає 3,62%. 

Інші істотні умови правочину відсутні. 

 


