
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, м.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 

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" що відбулись 24.04.2015 р. прийнято 

рішення про змiну складу посадових осiб ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 75) зміна відбулась на 

виконання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме: 

   Припинено повноваження з 24.04.2015 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 21.03.2014р. 

Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. 

Припинено повноваження з 24.04.2015 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 21.03.2014р. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 

Припинено повноваження з 24.04.2015 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 21.03.2014р. 

Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. 

Обрано з 24.04.2015 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 

Московській», Заступник Директора ТОВ «Арбат  на Московській», Голова Наглядової ради ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК». 

Згоду на розкриття паспортних даних особа не давала. 

Обрано з 24.04.2015 р. Членом 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.  

Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. 

Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 

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


Обрано з 24.04.2015 р. Членом Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Лушнiкову Свiтлану 

Михайлiвну.  

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: Член Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

Обрано з 24.04.2015 р. Членом Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Рижкову Світлану Петрівну.  

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 відділенням № 1 ПАТ «КБ «Земельний 

капітал», Начальник відділення № 3 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Заступник начальника відділу 

обслуговування фізичних осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Заступник начальника відділу пасивних операцій з 

фізичними особами ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Заступник начальника відділу пасивних операцій з фізичними 

особами №1 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Провідний економіст сектору розвитку по роботі регіональної мережі 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Начальник відділення № 9 ПАТ «АБ «РАДАБАНК»,  Провідний економіст 

сектору розвитку та роботи регіональної мережі ПАТ «АБ «РАДАБАНК»,  Начальник управління продажів 

та підтримки роздрібного бізнесу ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

Обрано з 24.04.2015 р. Членом Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Кузько Ольгу Володимирівну.  

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 Московській», 

Комерційний директор ТОВ «БАСТИ ГРУП». 

Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

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.                                                   27.04.2015 

 


