
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Правлiння       Стоянов Сергiй Борисович 

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

  
М.П. 

 

23.10.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд. 46 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

21322127 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0562)387652 (0562)387660 

6. Електронна поштова адреса 

j.konoshenkova@radabank.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.10.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

205 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 
26.10.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 

https://www.radabank.com.ua/finansovaya-

otchetnost.html 

в мережі 

Інтернет 
26.10.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.10.2018 призначено 

Член 

Правлiння, 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

Довгаль Роман 

Володимирович 
немає 0 

Зміст інформації: 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на засiданнi, яке вiдбулося 22.10.2018 р. (Протокол засiдання № 144-2), було прийнято рiшення 

про призначення на новий термiн повноважень Члена Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК», змiни вiдбулись у зв’язку iз закiнченням термiну 

повноважень. 

Призначено з 22.10.2018 р.Заступника Голови Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» громадянина України Довгаля Романа Володимировича на 

новий термiн повноважень Члена Правлiння згiдно Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 0,00%.  

Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє - 0,00%.  

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

Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки.  

Iншi посади, якi обiймав протягом п'яти рокiв: Начальник департаменту продажiв банкiвських продуктiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Начальник 

департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Заступник Голови Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» м. Днiпро, Україна. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 

 


