
 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі – Банк) 

повідомляє про те, що 31 березня 2021 року від акціонера Городницької Тетяни Ігорівни, якій 

на дату подання цієї пропозиції належить 12441000 штук простих іменних акцій, що складає 

62,205% від загальної кількості акцій  та 62,205%  від загальної кількості голосуючих акцій 

АТ «АБ «РАДАБАНК», надійшла пропозиція до проекту порядку денного річних загальних 

зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2021 року. 

 Акціонером Городницькою Т.І. запропоновано проект порядку денного доповнити 

наступними питаннями: 

Питання 25: Про встановлення максимально можливого розміру зобов’язань за 

Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з 

Національним банком України. 

Проект рішення із запропонованого питання: 

25.1. Затвердити максимально можливий розмір вартості пулу заставлених активів 

(майна), як забезпечення виконання зобов’язань за Генеральним кредитним договором від 

«30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України у сумі 1 200 

000 000,00 грн. (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок). 

Затвердити максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним 

договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України 

у сумі 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу 

заставлених активів (майна) у загальній сумі (сума кредиту і сума застави) 2 200 000 000,00 

грн. (два мільярда двісті мільйонів гривень 00 копійок).  

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, 

що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в 

межах відповідного Генерального кредитного договору від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, 

та не погашені АТ «АБ «РАДАБАНК». 

 

Питання 26: Про надання Голові Правління або (у випадку відсутності Голови 

Правління) виконуючому обов’язки Голови Правління права делегувати повноваження на 

укладення правочинів з Національним банком України. 

Проект рішення із запропонованого питання: 

26.1. Надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) 

виконуючому обов’язки Голови Правління право делегувати повноваження, визначені у 

рішенні по питанню двадцять п’ятому  порядку денного цього Протоколу, на вчинення 

правочинів, а також надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) 

виконуючому обов’язки Голови Правління повноваження на видачу довіреностей 

працівникам АТ «АБ «РАДАБАНК» для укладання правочинів, пов’язаних з отриманням 

кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи кредити типу 

«овернайт» / участь у тендері з підтримання ліквідності), з правом надання активів (майна), 

що належать АТ «АБ «РАДАБАНК» у забезпечення виконання зобов’язань за відповідними 

кредитами рефінансування на загальну суму, що дорівнює або менше – 2 200 000 000,00 грн. 

(два мільярди двісті мільйонів гривень 00 копійок), шляхом підписання та подання заявок на 

отримання кредитів рефінансування і заявок на включення / виключення / заміну активів 

(майна), що формують пул в межах Генерального кредитного договору від 

«30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеного з Національним банком України. 

 

 

 Вищезазначена пропозиція подана з дотриманням вимог ст.38 Закону України «Про 

акціонерні товариства». 

 

 

Наглядова рада АТ «АБ «РАДАБАНК»   


