
ДОГОВІР РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ескроу) № 2919/БРФ/11

м.Запоріжжя «18» лютого 2019 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», що є юридичною 
особою за законодавством України та платником податку на прибуток підприємста на загальних 
умовах відповідно до Податкового кодексу України, в особі начальника відділення Ш 1  Кубах Ольги 
Григорівни, що діє на підставі довіреності №264 від 26.12.2018р.- (далі -  Банк), з однієї сторони, та 
Трубілов Олег Віталійович, місце реєстрації (проживання): м. Пологи, вул. Пролетарська, буд.174, 
кв.75, паспорт: серія_СВ_№296367,виданий Пологівським РВ УМВС України в Запорізькій обл., 
реєстраційний номер облікової картки 3073619959 (далі -  Клієнт), який відповідно до Договору від 
14 грудня 2018 року про вчинення правочинів в інтересах групи осіб, що діють спільно, визначений 
стороною договору, як уповноважена особа на вчинення правочинів щодо набуття акцій ПрАТ 
«АГРАРНИЙ ДІМ» в інтересах групи осіб, що діють спільно, з другої сторони, надалі разом -  
«Сторони», уклали цей договір рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Банк на підставі цього Договору та документів, оформлених відповідно до чинного 

законодавства України та вимог Банку відкриває Клієнту рахунок умовного зберігання (ескроу) 
№ 26223700000006 (надалі -  Рахунок), надає комплекс послуг з його обслуговування та здійснює 
виплати (перерахування) коштів акціонерам ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ» ЄДРПОУ 03749336 (далі -  
Емітент) (або їхнім спадкоємцям, або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до 
законодавства мають право на отримання коштів (далі -  Бенефіціар або Бенефіціарн), особам, які 
уповноважені Бенефіціаром на отримання коштів (далі -  представники Бенефіціара), відповідно до 
наданого Банку списку (переліку), який є невід’ємною складовою цього Договору або повернення 
коштів Клієнту згідно з умовами цього Договору.

Наданий до Банку список (перелік) повинен бути складений на підставі переліку акціонерів, 
отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Щодо кожного Бенефіціара, внесеного до 
списку (переліку), має бути вказано:

- якщо бенефіціар -  фізична особа: прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів -  за 
наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату' народження, 
реєстраційний номер облікової картки штатника податків за даними Державного реєстру фізичних 
осіб -  платників податків (вказується за наявності), місцезнаходження (місце проживання);

- якщо бенефіціар -  юридична особа: повне або скорочене (за наявності) найменування та код 
за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб -  нерезидентів вказуються: країна реєстрації та 
ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності, місцезнаходження;

- суми коштів, що підлягають сплаті (перерахуванню) на користь кожного Бенефіціара, акції 
якого придбаваються.

1.2. Рахунок відкривається Клієнту при умові надання повного пакету документів, визначених 
Законодавством України для відкриття Рахунку, здійснення Банком ідентифікації/верифікації 
Клієнта, а також документів, передбачених цим Договором.

1.3. Рахунок використовується з метою оплати акцій Емітента в межах процедури 
обов’язкового продажу акцій на вимогу Клієнта, як уповноваженою особою групи осіб, що діють 
спільно, внаслідок укладання договору про вчинення правочинів в інтересах групи осіб, що діють 
спільно, такі особи набули домінуючий контрольний пакет акцій Емітента,

1.4. За Рахунком виконуються виключно операції із зарахування Банком отриманих від Клієнта 
грошових коштів, які при настанні підстав, визначених цим Договором, призначені для виплат 
(перерахування) Бенефіціарам, відповідно до наданого списку (переліку) або повернення їх Клієнту 
відповідно до умов цього Договору. Після зарахування на рахунок, вказаний у п.1.1. цього Договору, 
коштів, які при настанні підстав, визначених цим Договором, призначені до виплат (перерахування) 
Бенефіціарам, відповідно до наданого списку (переліку), Клієнт зазначеними коштами не 
розпоряджається.

1.5. Клієнт протягом 15 днів після підписання цього Договору, але не пізніше 07.03.2019р. 
здійснює перерахування на Рахунок грошових коштів у розмірі 552073,32 грн, (П'ятсот п'ятдесят

. ^ І ^ й ^ І І ^ м д с с я і г  три грн. 32 коп.), які підлягають виплаті (перерахуванню) Бенефіціарам. 
. ^ т р '^ р ^ ^ і з ш о в и х  коштів на Рахунок здійснюється одноразово.

(перелік) Бенефіціарів, у яких придбаваються акції із зазначенням суми коштів^, що 
підлягають сц ^ іу Д й ^р ^ ^й С н ш о ) на користь кожного Бенефіціара, .акції якого придбаваються, 

: ' П о в й н е д К л і є н т о м  не пізніше 2 (двох) днів після зарахувашта^повноЬсулш
/  Клієнт



грошових коштів на Рахунок. У разі ненадання списку (переліку) відповідно до умов цього Договору 
виплати Банком не здійснюються,

1.7. Зарахування інших грошових коштів на Рахунок, окрім зазначених у пункті 1.5. цьог
Договору, не допускається. У разі надходження на Рахунок грошових коштів які не відповідают 
режиму Рахунку Банк повертає вказані грошові кошти відправнику. \

1.8. За послуги, пов’язані із зарахуванням на Рахунок для здійснення розрахунків у межа І 
процедури придбання контрольного та значного контрольного пакетів акцій. Клієнт сплачує Банк | 
винагороду на рахунок № 65106001110041 в АТ «АБ «РАДАБАНК», ЄДРПОУ 21322127, код банк ) 
306500 відповідно до Тарифів Банку, які діють на дату укладання цього Договору, одночасно | 
перерахуванням коштів, що підлягають виплаті (перерахуванню) акціонерам Емітента (Бенефіціарал { 
представникам Бенефіціарів) відповідно до наданого Банку описку (переліку).

1.9. Проценти на суму залишку коштів на Рахунку „не нараховуються і не сплачуютьс |
Банком. )

1.10. Клієнт і Бенефіціари не мають права розпоряджатися коштами, що знаходяться н !
Рахунку. І

1.11. Виплата (перерахування) коштів Бенефіціарам здійснюється протягом трьох років, 1
моменту надходження грошових коштів на вказаний рахунок Клієнта. )

2* ПІДСТАВИ Д ЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
2Л. Для здійснення виплати (перерахування) Банком Бенефіціару грошових коштів, Бенефіціа { 

(уповноважений представник Бенефіціара) надає в Банк наступні документі; 4*
’ -‘паспорт громадянина України або ГО картку з безконтактним електронним носієм / ТО картку | 

що не містить безконтактного електронного носія, або іншого документа, що посвідчує особу т { 
відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладенн І 
правочинів, зокрема паспорт громадянина України для виїзду за кордон, без відмітки, у паспорті пр ( 
постійне проживання за кордоном, посвідка на постійне проживання в Україні, дату видачі та оргаї- ■ 
що його видав;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (або ілентифікаційни І 
номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язковя ; 
платежів або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичнк 
осіб - Платників податків та Інших обов'язкових платежів, якщо в паспорті цієї особи контролюючим: 9 
органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номерої 
паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника подано 
або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про РНОКШ 
(на зворотному боці Ш картки)/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номер 
облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або в паспорті проставлені 
слово «відмова»;

- представник юридичної особи має також подати документи, що підтверджують йоп 
повноваження;

•. - заяву на виплату (перерахування) коштів;
- інші документи на вимогу Банку, для здійснення належної ідентифікації та верифікації.
2.2 Уповноважений працівник Банку здійснює ідентифікацію та верифікацію особз 

Бенефіціара, яка звернулась за отриманням грошових коштів та пройшла перевірку реквізиті! 
документів особи Бенефіціара, з інформацією, відповідно до списку (переліку) Бенефіціарів.

2.3 Результат перевірки даних Бенефіціара встановлюється після перевірки кожного окремоп 
елемента інформації про особу. Такими елементами є:

- прізвище, Ім’я, по батькові;
- реєстраційний номер,облікової картки платника податків (за наявності);
- серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
- дата видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
- найменування або код органу, яким видано паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Результат вважається позитивним за умови повної відповідності документів, наданиз

БенефІціаром, відомостям щодо Бенефіціара, які містяться в списку (переліку) Бенефіціарів, наданоп 
Клієнтом відповідно до п.1.1. цього Договору,

Якщо документи, надані БенефІціаром, не відповідають відомостям щодо^^Бенефіщара, як 
с п и с к у  (пеоеліку) Бенефіціарів, результат вважається негативним= і. яинцат. 

іришиппл^Коштів на користь Бенефіціара не здійснюється до иом ^ бгр  надашу 
* змі ну даних Бенефіціара. Виплати спадкоємцям іщ^бшоєгься з; 
^ е з у ^ т к р а д м ^ ^ ? ^ &  індивідуальних звернень, на підставі документів про спятАи£™. /Г 1 /

і : *
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2.4. Для здійснення Банком перерахування (виплати) грошових коштів 
Бенефіціару/Бенефіціарам, Клієнт/Бенефіціар/інша особо (представник) надає Банку наступні 
документи;

- Належним чином- засвідчену копію Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в 
усіх власників акцій;

- Перелік Бенефідіарів з ідентифікаційними даними;
Для здійснення Банком перерахування (виплати) грошових коштів Бенефіціару/Бенефіціарам, 

останні надають документи, що передбачені п.2.1. цього Договору,
Документи, зазначені в цьому пункті, надані Банку Кліентом/Бенефщаром/ііппою особою 

(представником), є документами, що підтверджують настання підстав для перерахування (виплати) 
БенефІціару грошових коштів, що знаходяться на Рахунку.

2.5. Якщо Банк вважає, що надані Клієїггом/Бенефіціаром/іншою особою (представником) 
документи не відповідають умовам цього Договору за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, 
встановленим цим Договором, Банк зобов’язаний відмовити цій особі у виплаті (перерахування) 
грошових коштів з наданням письмового повідомлення із зазначенням причин відмови протягом 5 
(п’яти) робочих днів з дня отримання документів для виплати (перерахування) коштів, що 
знаходяться на Рахунку, якщо інше не передбачено цим Договором.

2.6. Заяви на виплату (перерахування) розглядається Банком у строк, що не перевищує п’яти 
банківських днів.

2.7. У будь-якому випадку, Сторони погодили, що Банк на власний розсуд приймає рішення 
щодо достатності та справжності наданих документів для перерахування (виплати) 
Бенефіціару/Бенефіціарам грошових коштів або відмови у перерахуванні (виплаті) грошових коштів 
Бенефіціару/Бенефіціарам та Сторони погоджуються із цим. Клієнт не має права виставляти Банку 
будь-які претензії щодо бездіяльності в перерахуванні (виплаті) грошових коштів 
Бенефіціару/Бенефіціарам відповідно до умов цього Договору.

2.8. Після спливу строку, вказаного у п.1.11 цього Договору, Банк здійснює повернення Клієнту 
залишку грошових коштів, що знаходяться на Рахунку, на протязі десяти банківських днів з моменту 
закінчення строку, визначеного у п.1.11 даного Договору. А у випадку настання на момент 
припинення або розірвання цього Договору підстав, зазначених у цьому Договорі, такі кошти (або їх 
частина, якщо це передбачено цим Договором) перераховуються Бенефіціару/Бенефіціарам.

2.9. У разі розірвання цього Договору за Заявою Клієнта та письмовою згодою 
Бенефіціара/БенефіціарІв Клієнт та БенефіцІар можуть спільно зазначити у відповідній заяві та 
письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються Клієнту та/або БенефІціару 
незалежно від настання підстав, встановлених цим Договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. .Банк зобов’язується;
3.1.1. Відкрити Клієнту Рахунок в установленому порядку на підставі його заяви протягом двох 

днів з моменту надання Клієнтом, усіх необхідних документів для відкриття Рахунку.
3.1.2. Зарахувати на Рахунок грошові кошти, що надійшли від Клієнта,
3.1.3. Забезпечити зберігання грошових коштів, які знаходяться на Рахунку.
3.1.4. При настанні підстав, визначених у цьому Договорі, в строк 5 (п’яти) робочих днів 

сплатити БенефІціару суму, зазначену в списку (переліку), наданому Клієнтом, або перерахувати за 
реквізитами, наданими Бенефіціаром.

3.1.5. Надавати за вимогою Клієнта виписки/довідки по Рахунку.
3.1.6. Ознайомити Клієнта з Тарифами Банку щодо відкриття та ведення Рахунку.
3.1.7. Інформувати Клієнта про зміну Тарифів, у тому числі розміру плати за користування 

коштами на рахунку Клієнта, шляхом розміщення в приміщенні Банку та на офіційному сайті АТ 
«АБ «РАДАБАНК» Банку www.radabank.com.ua відповідної письмової інформації не менше ніж за ЗО 
календарних днів до дати введення в дію цих змін,

3.1.8. Належним чином виконувати умови цього Договору.
3.2. Банк має нраво:
3.2,1, Відмовити Клієнту у відкритті Рахунку у випадку ненадання Клієнтом необхідних 

документів.
^ ^ ^ З ^ ^ с и т и  зміни в Тарифи, про що завчасно, за ЗО календарних днів до введення'в- дію змін, 

шляхом розміщення такої інформації в приміщенні Банку тала-офіційному

3.2:3 .п Банк^^же відарйити Клієнту в обслуговуванні Рахунку _У'-1шпадках,/передбачених 
гаму числі нормативно-правовими актами Наїйонального.фїосу України, і

http://www.radabank.com.ua


цим Договором у тому числі, але не виключно, у випадку невідповідності операцій Клієнта вимогам' 
валютного законодавства; законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансування розповсюдження 
зброї масового знищення; законодавства, що регулює спеціальний режим використання рахунків; 
Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»; нормативних актів 
Національного банку України, що регламентують порядок здійснення операцій за рахунками 
клієнтів; у випадках ненаданням на запит Банку інформації та/або документів, необхідних для 
вивчення та ідентифікації Клієнта; а також у зв’язку з необхідністю дотриманням фінансових санкцій 
(ембарго) або інших обмежень, встановлених Україною, Радою Безпеки ООН та/або іншими 
міжнародними організаціями, рішення яких є обов’язковими для України, та/або внутрішніми 
документами Банку.

3.2.4. Надавати відомості стосовно Клієнта та цього Договору, що містять банківську 
таємницю, до органів державної влади, чи інших осіб, якщо це встановлено законодавством, 
юридичним та іншим професійним радникам Банку, аудиторам Банку.

Клієнт надає Банку право розкривати банківську таємницю Бенефіціару (Бенефіціарам) 
стосовно умов цього Договору та Рахунку в частині, що стосується безпосередньо самого 
Бенефіціара (Бенефіціарів),

Клієнт цим надає свою безвідкличну згоду на вказане вище у цьому пункті Договору розкриття 
інформації, що становить банківську таємницю.

3.2.5. Надавати відомості про операції за Рахунком Бенефіціару (Бенефіціарам). виключно у 
частині, що стосується безпосередньо Бенефіціара (Бенефіціарів).

3.3. Клієнт зобов’язується:
3.3.1. Надати в Банк документи, необхідні для відкриття Рахунку.
3.3.2. Перерахувати суму грошових коштів, зазначену в п.1.5. цього Договору, в строки, 

передбачені цим Договором.
3.3.3. Сплатити Банку комісійну винагороду відповідно діючих Тарифів.
3.3.4. Ознайомити Беиефіціара/Бенефіціарів з умовами цього Договору для виконання 

останнім/останніми пунктів 2.1. та 2.4. цього Договору.
3.3.5. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення будь-яких змін до установчих та/або 

інших документів Клієнта, зміни свого місцезнаходження, змін у складі керівництва, змін у складі 
осіб, які мають право першого чи другого підпису,.відомостей про зміну інформації, що надавалася 
Банку, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), інших відомостей, які 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань про суб’єкта господарювання (у тому числі установчих документів 
юридичних осіб), інформувати Банк про такі зміни та надавати відповідні документи або належним 
чином засвідчені їх копії. Зобов’язання Клієнта, передбачене цим пунктом Договору, вважається 
виконаним в день отримання Банком документального підтвердження настання вказаних змін.

3.3.6. Надавати на вимогу Банку інформацію/відомості та/або документи, необхідні для 
ідентифікації його особи (в тому числі згідно з вимогами Закону СІНА про оподаткування іноземних 
рахунків від 18,03.2010 року FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) змісту/суті діяльності, 
фінансового стану, мети здійснюваної операції, джерел походження коштів та активів.

3.3.7. Належним чином виконувати умови цього Договору.
3,4, Клієнт має право:
3.4.1. Вимагати від Банку виписки/довідки по Рахунку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуп 

відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
4.2. За несвоєчасне зарахування або неправомірне використання Банком коштів на Рахунку, s 

також неналежне виконання зобов’язань за Договором Банк несе відповідальність відповідно де 
Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

4.3. За незаконне розголошення інформації, яка складає банківську таємницю, Банк не« 
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.4. Банк не несе відповідальності за затримку здійснення розрахунків, якщо така затримка
виникла внаслідок порушення умов цього Договору, у тому числі внаслідок неовоечасногонаданш 
Кліє|^^^а?бо^енефщіаром (Бенефіціарами) документів, визначених цим Догогіоройґа£ю, увйпадк) 
Ї^ І^ и ^ Е Іі^ ^ В С т а ж ^ е н и м  вимогам чи в разі відсутності коштів на Рахунїсу Клієнта. \

Баш^^нер^цщовідальнос-ті, якщо помилкове зарахування/^нйсання грощ̂ Язу-х- коштів 
ІІіЩунку йіШ н^^^Щжісь з вини Клієнта або його контрагентів.

ЮіієдТ^,і



5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спірні питання, які виникають під час дії даного Договору, вирішуються Сторонами 

шляхом переговорів. У  випадку, якщо Сторони не дійшли взаємної згоди, суперечки розглядаються у 
відповідності до чинного законодавства України.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з 
положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза 
сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні 
погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя, а також акти державних 
органів і таке інше (далі -  «форс-мажор»), але не обмежуються ними. Період звільнення від 
відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою стороною «форс-мажору» і 
закінчується чи закінчився б, якщо невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла 
вжити для виходу з «форс-мажору». «Форс-мажор» автоматично продовжує термін виконання 
зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання «форс-мажоряих» обставин 
сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 
місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим 
Договором, і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною 
можливих збитків.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вступає в дію з моменту підписання його Сторонами і діє до 20.03.2022р. або 

до настання обставин, встановлених цим Договором та повного виконання Сторонами зобов’язань за 
цим Договором. Дія Договору припиняється у випадку закриття Рахунку за згодою сторін або у 
випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.2. У випадку невиконання зобов’язання щодо перерахування коштів на Рахунок Клієнтом 
та/або третіми особами, у порядку та строк визначені цим Договором, Банк закриває Рахунок, цей 
Договір вважається автоматично розірваним, Сторони вважаються такими, що не мають взаємних 
зобов’язань між собою.

7. ЗАКЛЮ ЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Договір може бути змінений або припинений шляхом підписання Сторонами 

відповідної письмової згоди.
7.2. При припиненні цього Договору залишок грошових коштів на Рахунку перераховується на 

поточний рахунок Клієнта, зазначений у  цьому Договорі, на протязі десяти банківських днів з 
моменту закінчення строку, визначеного у п.1.11 даного Договору.

7.3. Договір оформляється у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну 
силу. Один примірник Договору надасться Клієнту, другий - зберігається у Банку,

7.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в 
цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього 
таких положень.

Додаток М І: Перелік відділень Банку з зазначенням місцезнаходження та режиму роботи,

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРШ

Банк Клієнт
АТ «АБ « РАДАБАВК »
Юридична адреса; Україна, 49054, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, пр. О. Поля, 46
Фактична ад ^ с а ^ країна, 49000, Дніпропетровська обл., м. 
Д н і п р а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ а ,  5
к ор /^ ^ ^ Щ ^ |щ ^ ^ 5^ ащ он ал ьн ом у банку України, Код

Трубілов Олег Віталійович

Адреса: м. Пологи, вул. Пролетарська, буд. 
кв.75
№ рахунку262032655248 
Банк: AT «Райффазен Банк Аваль»
МФО 380805 
РНОКПП 3073619959

174,



Додаток № 1
ДО ДОГОВГРУ РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ескроу) № 2919/БРФ/11

м,Дніпро «18» лютого 2019 року

Перелік відділень АТ "АБ ПРАДАБАНКМ*

* .: *' ‘ ,<*V

«V- V- ' } Т . т̂  »у
? :,4v̂ -Є ^

‘• ■ V і . -  '-A'

уУ;":'у;

і
Відділення №10 
AT "АБ 
"РАДАБАНК"

Дніпро
проспект
Слобожанський,
буд.87

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

2
Відділення №11 
AT "АБ 
"РАДАБАНК”

Запоріжжя вул. Яценка, буд. 1
Пн-Пт

09:00-18:00
09:00-17:45

3
Відділення №12 
AT " АБ 
"РАДАБАНК"

Новомосковськ вул. Гетьманська, 
буд. 26

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

4
Відділення N213 
AT "АБ 
" РАДАБАНК“

Львів
вулиця Гнатюка В. 
академіка, буд. 16

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

5
Відділення №14 
AT "АБ 
"РАДАБАНК"

Київ
вул. Андрія 
Малишка/ 5, буд-А.

Пн-Пт
10:00-19:00

10:00-18:45

6
Відділення N215 
AT "АБ 
"РАДАБАНК"

Львів вул. Пасічна, б, 33 Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

7
Відділення №16 
AT "АБ 
"РАДАБАНК"

Дніпро
вул. В. Мономаха, 
буд. 5

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

8
Відділення №17 
AT "АБ 
"РАДАБАНК"

Дніпро
проспект 0. Поля, 
буд. 46

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

9
Відділення №18 
AT "АБ 
"РАДАБАНК"

Кривий Ріг
пр. Поштовий, буд, 
18

Пн-Пт 
09:00-18:00

09:00-17:45

10
Відділення №19 
AT “АБ 
"РАДАБАНК"

Кривий Ріг
вул. Володимира 
Великого, буд, 22

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

11
Відділення №2 
AT "АБ 
"РАДАБАНК"

Дніпро

8уЛ.
Магдебурзького 
Права, буд. 1, 
приміщення 46

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

12
Відділення №20 
AT "АБ 
“РМАБАВК"

Тернопіль майдан Волі, буд. 4
Пн-Пт

09:00-18:00
09:00-17:45

и і
Запоріжжя

пр. Соборний, 
буд. 139

Пн-П^-''""
09^)0^18:00^

09:00-1^4^5 
/  і

Банк



14
Відділення №22 
АТ "АБ 
"РАДАБАНК"

Івано-
Франківськ

вул. Шевченко, буд. 
49

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

15
Відділення №23 
АТ "АБ 
"РАДАБАНК"

Черкаси
вул.Хрещатик, буд. 
223/1

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

16
Відділення №24 
АТ "АБ 
"РАДАБАНК"

Хмельницький
вул.Подільська, 
буд.91

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

17
Відділення №25 
АТ "АБ 
"РАДАБАНК"

Львів
вул.Степана 
Бандери, буд.21

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

18
Відділення №26 
АТ "АБ 
"РАДАБАНК"

Харків пр.Науки, буд.36
Пн-Пт

09:00-18:00
09:00-17:45

19
Відділення №27 
АТ "АБ 
"РАДАБАНК"

Київ
Пр.В.Лобано8ського, 
буд. 123

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

20
Відділення №31 
АТ "АБ 
"РАДАБАНК"

Київ
вул. Межигірська, 
буд. 28

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

21
Відділення №7 
АТ "АБ 
"РАДАБАНК"

Одеса
вулиця Велика 
Арнаутська, буд.86

Пн-Пт
09:00-18:00

09:00-17:45

22
Відділення №8 
АТ "АБ 
"РАДАБАНК"

Київ
вул. Митро по лита 
Василя
Липківського, 16

Пн-Пт
09:00-18:00.*

09:00-17:45 

кіналом згілн

* Перелік відділень Банку розміщений на офіційному сайті Б

менті
аркушів

Банк
АТ «АБ « РАДАБАЇНС »

Юридична адреса: Україна, 49054, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. О. Поля, 46 
Фактична адреса: Україна, 49000, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В. 
Мономаха, 5

кор/р: 32001119101026 в Національному банку 
України, КоУ^Ш Ш ^ЮО 01;

ШН: і І Щ П Ш й  \ % т 
ІР  “ г

м.п.
Ші_ Кубах О.Г._

Трубілов Олег Віталійов; 

Адреса: м. Пологи, вул.

№ рахунку262032655248 
Банк: АТ «Райффазен Банк Аваль» 
МФО 380805 
РНОКЛП 3073619959

Телефон -  +38(050) 4548481

/Трубілов О.В./


