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ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА 
ПРО ПРИДБАННЯ АКЦІЙ В УСІХ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ДІМ»

ТРУБІЛОВ ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ, який відповідно до Договору від 14 грудня 2018 
року про вчинення правочинів в інтересах групи осіб, що діють спільно, (далі -  Договір) 
укладеного між громадянами України Трубіловим Олегом Віталійовичем. Тимком Анатолієм 
Миколайовичем, Містюком Олександром Михайловичем та Крівцовим Олександром 
Вікторовичем, визначений стороною договору, яка уповноважена його сторонами на 
вчинення правочинів щодо набуття акцій ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ» в інтересах групи осіб, 
що діють спільно (Уповноважена особа), та виступатиме суб’єктом реалізації прав, 
передбачених статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Внаслідок 
укладення такого Договору його сторони набули домінуючий контрольний пакет акцій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ДІМ» (Ідентифікаційний 
код юридичної особи -  03749336; далі -  Товариство) у розмірі 49 955 284 акції, що 
становить 96,0678 % від загальної кількості простих акцій Товариства.

ТРУБІЛОВ ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ (далі -  Заявник вимоги) відповідно до частини 4 
статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись положеннями частини 
8 статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», Додатком 2 до рішення НКЦПФР 
від 05.09.2017р. № 662 «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі», 
надсилає Товариству публічну безвідкличну вимогу:

1. Відомості про:
заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника 

вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать 
йому або його афілійоваиим особам, власником домінуючого контрольного пакета 
акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 
1983-УЇІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 
рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує права, 
передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства») та

кожну з афілійованих осіб особи, що набула право власності на домінуючий 
контрольний пакет акцій Товариства (якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника 
вимоги володіли акціями Товариства):

не надаються у зв’язку з відсутністю особи, яка внаслідок придбання акцій Товариства 
з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала власником 
домінуючого контрольного пакета акцій Товариства. Заявником вимоги є уповноважена 
особа, яка діє в інтересах групи осіб, що діють спільно, та які спільно набули право власності 
на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства.

2. Відомості про:
заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства 

публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами, що діють спільно), та

кожну з осіб, які діють спільно та станом на дагу набрання чинності Законом 
України від 23 березня 2017 року № 1983-УІІІ «Про внесення змін до деяких



законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в 
акціонерних товариствах» прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, 
що належать їм або їх афілійованим особам, вже ' є власниками домінуючого 
контрольного пакета акцій акціонерного товариства та реалізують права, передбачені 
статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», та

кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що 
діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями 
товариства),

2.1. Відомості про Заявника вимоги - уповноважену особу:
2.1.1. реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії 

щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та 
визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо 
набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно:

Договір про вчинення правочинів в інтересах групи осіб, що діють спільно, від 14 
грудня 2018 року. Стороною Договору, яка уповноважена його сторонами на вчинення 
правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно 
(Уповноважена особа), та виступатиме суб’єктом реалізації прав, передбачених статтею 65-2 
Закону України «Про акціонерні товариства», визначено ТРУБІЛОВА ОЛЕГА 
ВІТАЛІЙОВИЧА.

2.1.2. Інформація про Заявника вимоги - уповноважену особу:
прізвище, ім 'я та по батькові особи згідно з паспортом -  громадянин України Трубілов 

Олег Віталійович;
населений пункт місця проживання -  місто Пологи, Запорізька область; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків -  3073619959;
2.1.3. кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства; та розмір її частки в статутному 
капіталі Товариства - пряме володіння 9 384 830 простих іменних акцій, що складав 
18,0478% статутного капіталу Товариства;

опосередковане володіння -  відсутнє;
2.1.4. інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, 

та реквізити рахунку у цінних паперах Заявника вимоги:
2.1.4.1. Депозитарна установа:
повне найменування -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГУДВІЛ-БРОК»,
місцезнаходження -  бул. Центральний, буд.21, м. Запоріжжя, Запорізька область, 

69000;
код за ЄДРПОУ -  23740981;
реквізити рахунку у цінних паперах -  Депозитарний код рахунку в цінних паперах: 

400234-иА10018503;
2.1.4.2. Депозитарна установа:
повне найменування -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ»,
місцезнаходження -  вул. Незалежної України, буд.6, оф.39, м. Запоріжжя, Запорізька 

область, 69006;
код за ЄДРПОУ -  33961297;
реквізити рахунку у цінних паперах -  Депозитарний код рахунку в цінних паперах: 

402362-ІІА10075096;
2.1.4.3. Депозитарна установа:
повне найменування -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРЕКОБУДІНВЕСТ»,
місцезнаходження -  вул. Старокиївська, буд.10, м. Київ, 04116; 
код за ЄДРПОУ -  34355660;
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реквізити рахунку у цінних паперах -  Депозитарний код рахунку в цінних паперах: 
403360-иАІ 0033830,

2.1.5. контактні дані:
контактна особа -  Сивоненко Сергій Станіславович, посада -  Юрисконсульт ПрАЇ 

«АГРАРНИЙ ДІМ»;
телефон/факс -  (06145) 4-10-97;
електронна пошта: електронна пошта: l.sivonenko@gmail.com
адреса для листування - 70202, Запорізька обл,, Гуляйгильський район, місто 

Гуляйполе, вул. Велика, буд. 117;
2.1.6. дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій Товариства - 17 грудня 2018 року (повідомлення отримано 
Товариством 17.12.2018 року).

2.2. Відомості про особу, що діяла спільно під нас набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій:

2.2.1. реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії 
щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та 
визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо 
набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно:

Договір про вчинення правочинів в інтересах групи осіб, шо діють спільно, від 14 
грудня 2018 року.

2.2.2. Інформація про особу, що діяла спільно під час набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій:

прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом -  громадянин України Крівиов 
Олександр Вікторович;

населений пункт місця проживання -  місто Пологи, Запорізька область; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків ~ 2450709339;
2.2.3. кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки в статутному 
капіталі Товариства - пряме володіння 19 339 491 проста іменна акція, шо складає 37.1913 % 
статутного капіталу Товариства;

опосередковане володіння -  відсутнє;
2.2.4. інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, 

та реквізити рахунку у цінних паперах особи, що діяла спільно під час набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій:

2.2.4.1. Депозитарна установа:
повне найменування -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ»,
місцезнаходження -  вул. Незалежної України, буд.6, оф.39, м. Запоріжжя, Запорізька 

область, 69006;
код за ЄДРПОУ -  33961297;
реквізити рахунку у цінних паперах -  Депозитарний код рахунку в цінних паперах: 

402362-иАІ 0067618;
2.2.4.2. Депозитарна установа:
повне найменування -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРЕКОБУДІНВЕСТ»,
місцезнаходження -  вул. Старокиївська, буд. 10, м. Київ, 04116; 
код за ЄДРПОУ -  34355660;
реквізити рахунку у цінних паперах -  Депозитарний код рахунку в цінних паперах: 

403360-иА10033829.
2.2.5. контактні дані:
контактна особа -  Сивоненко Сергій Станіславович, посада -  Юрисконсульт ІІрАГ 

«АГРАРНИЙ ДІМ»;
телефон/факс-(06145) 4-10-97;
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електронна пошта: електронна пошта: l.sivonei3ko@gmail.com
адреса для листування - 70202, Запорізька обл., Гуляйпільський район, місто 

Гуляйполе, вул. Велика, буд. 117;
2,2.6. дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій Товариства - 17 грудня 2018 року (повідомлення отримано 
Товариством 17.12.2018 року).

2.5. Відомості про особу, що діяла спільно під нас набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій:

2.3.1. реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії 
щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та 
визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо 
набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно:

Договір про вчинення правочинів в інтересах групи осіб, що діють спільно, від 14 
грудня 2018 року.

2.3.2. Інформація про особу, що діяла спільно під час набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій:

прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом -  громадянин України Містюк 
Олександр Михайлович;

населений пункт місця проживання -  місто Пологи, Запорізька область; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків -  2514106635;
2.3.3. кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки в статутному 
капіталі Товариства - пряме володіння 12 950 000 простих іменних акцій, що складає 
24,9038% статутного капіталу Товариства;

опосередковане володіння -  відсутнє;
2.3.4. інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, 

та реквізити рахунку у цінних паперах особи, що діяла спільно під час набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій:

повне найменування -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРЕКОБУДІНВЕСТ»,

місцезнаходження -  вул. Старокиївська, буд.10, м. Київ, 04116; 
код за ЄДРПОУ -  34355660;
реквізити рахунку у цінних паперах -  Депозитарний код рахунку в цінних паперах: 

403360-иА10025832.
2.3.5. контактні дані:
контактна особа -  Сивоненко Сергій Станіславович, посада — Юрисконсульт ПрАТ 

«АГРАРНИЙ ДІМ»;
телефон/факс -  (06145) 4-10-97;
електронна пошта: електронна пошта: l.sivonenko@gmail.com
адреса для листування^ - 70202, Запорізька обл., Гуляйпільський район, місто 

Гуляйполе, вул. Велика, буд. 117;
2.3.6. дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій Товариства - 17 грудня 2018 року (повідомлення отримано 
Товариством 17.12.2018 року).

2.4. Відомості про особу, що діяла спільно під час набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій:

2.4.1. реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії 
щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та 
визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо 
набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно:

Договір про вчинення правочинів в інтересах групи осіб, що діють спільно, від 14 
грудня 2018 року.
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2.4.2. Інформація про особу, що діяла спільно під час набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій:

прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом -  громадянин України Тимко 
Анатолій Миколайович;

населений пункт місця проживання -  місто Тернопіль; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків -  2491502015;
2.4.3. кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки в статутному 
капіталі Товариства - пряме володіння 8 280 963 прості іменні акції, що складає 15,9249% 
статутного капіталу Товариства;

опосередковане володіння -  відсутнє;
2.4.4. інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, 

та реквізити рахунку у цінних паперах особи, що діяла спільно під час набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій:

повне найменування -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРЕКОБУДІНВЕСТ»,

місцезнаходження -  вул. Старокиївська, буд.10, м. Київ, 04116; 
код за ЄДРПОУ -  34355660;
реквізити рахунку у цінних паперах -  Депозитарний код рахунку в цінних паперах: 

403360-иАІ 0025830.
2.4.5. контактні дані:
контактна особа -  Сивоненко Сергій Станіславович, посада -  Юрисконсульт ПрАТ 

«АГРАРНИЙ ДІМ»;
телефон/факс -  (06145) 4-10-97;
електронна пошта: електронна пошта: l.sivonenko@gmail.com
адреса для листування - 70202, Запорізька обл,, Гуляйпільський район, місто 

Гуляйполе, вул. Велика, буд. 117;
2.4.6. дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій Товариства - 17 грудня 2018 року (повідомлення отримано 
Товариством 17.12.2018 року),

2.5. Відомості про кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які 
спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного 
товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи 
володіли акціями товариства):

не надаються у зв’язку з тим, що афілійовані особи, які володіли або володіють на дату 
вимоги акціями Товариства, щодо Трубілова Олега Віталійовича, Крівцова Олександра 
Вікторовича, Містюка Олександра Михайловича та Тимка Анатолія Миколайовича відсутні.

3. Відомості про:
ціну придбання акцій із зазначенням, що оплата акцій здійснюється виключно у 

грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни:

Ціна придбання акцій Товариства дорівнює 0,27 грн. (нуль гривень двадцять сім 
копійок) за одну акцію. Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

Порядок визначення ціни придбання акцій Товариства:
відповідно до частини 5 статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» ціною 

обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:
1) найвища ціна акції, за якою Заявник вимоги, особи, що діють спільно з ним, 

придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття.

Протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета 
акцій включно з датою набуття (14.12.2018р.), найвища ціна придбання акцій дорівнює 0.25 
грн. (нуль гривень двадцять п’ять копійок).
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2) найвища ціна, за якою Заявник вимоги, особи, що діють спільно з ним, 
опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що 
передують даті набуття такими особами домінуючого контрольного пакета акцій 
Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які 
прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої 
річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів 
такої юридичної особи.

Дані не наводяться оскільки зазначених дій не відбувалося.
3) ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності 

відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній 
робочий день, що передує дню набуття особами, що діють спільно, домінуючого пакета 
акцій Товариства.

19 грудня 2018 року на своєму засіданні Наглядова рада Товариства прийняла рішення 
про обрання ТОВ «КАПИТЕЛЬ-ГРУПП» в якості суб'єкта оціночної діяльності для 
визначення ринкової вартості простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ДІМ» на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до 
законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

На засіданні Наглядової ради Товариства 14 січня 2019 року було прийнято рішення 
затвердити ринкову вартість простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ДІМ» станом на 13.12,2018р., визначену відповідно до 
законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «КАПИТЕЛЬ-ГРУПП», у розмірі 0,27 грн. (нуль 
гривень двадцять сім копійок).

Враховуючи вищезазначене, ціна придбання Заявником вимоги акцій Товариства 
визначається у розмірі 0,27 грн. (нуль гривень двадцять сім копійок) за одну акцію.

4. Відомості про;
банківську установу, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного 

зберігання (ескроу) відповідно до частини дев’ятої статті 65-2 Закону України «Про 
акціонерні товариства»:

повне найменування банківської установи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»;

скорочене найменування банківської установи: АТ «АБ «РАДАБАНК»;
ідентифікаційний код юридичної особи: 21322127;
місцезнаходження банківської установи: 49054, Дніпропетровська область, місто 

Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46;
контактні телефони: 8-800-500-999; (0562) 38-76-60.
інші відомості, включаючи інформацію про всі відділення АТ «АБ «РАДАБАНК», їх 

адреси, номера телефонів та режим роботи, зазначені на офіційному сайті банківської 
установи: http://www.radabank.com.ua

5. Відомості п р о  акціонерне товариство:
5.1. повне найменування відповідно до установчих документів - ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ДІМ»;
5.2. код за ЄДРПОУ - 03749336;
5.3. місцезнаходження - 70202, Запорізька обл., Гуляйпільський район, місто 

Гуляйполе, вул. Велика, буд. 117;
5.4. номінальна вартість однієї простої акції Товариства -  0,25 гривень (нуль гривень 

двадцять п’ять копійок);
5.5. загальна кількість простих акцій Товариства -  52 000 000 (п’ятдесят два мільйони) 

штук;
5.6. код ISIN випуску простих акцій Товариства - UA4000067573.

6. Відомості про депозитарну установу.
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в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника вимоги, та реквізити рахунку у 
цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде 
здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з 
рахунків їхніх власників):

6.1. повне найменування депозитарної установи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУДВІЛ-БРОК»;

6.2. місцезнаходження депозитарної установи - бул. Центральний, буд.21, м. 
Запоріжжя, Запорізька область, 69000;

6.3. код за ЄДРПОУ депозитарної установи - 23740981;
6.4. реквізити рахунку у цінних паперах - Депозитарний код рахунку в цінних паперах: 

400234-иАІ 0018503;
6.5. власник рахунку у цінних паперах - ТРУБІЛОВ ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ.

7. Відомості п р о  порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання 
акцій в усіх власників акцій Товариства особою, яка є власником домінуючого 
контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою (далі - Вимога):

7.1. Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та 
розкриття інформації акціонерам:

7.1.1. Разом з поданням Товариству публічної безвідкличної вимоги Заявник вимоги 
надсилає Товариству копію договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською 
установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до вимог ч. 9 
ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Публічна безвідклична вимога розміщується Товариством на своєму веб-сайті 
http://www.agro-dom.pat.ua/documents/mfoinshe та у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 
або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасників фондового ринку, протягом наступного робочого дня з дня її отримання 
Товариством.

Протягом наступного робочого дня з дня отримання Товариством публічної 
безвідкличної вимоги засвідчена Товариством копія такої вимоги разом із засвідченою 
копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій 
відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), надсилається Товариством до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів. До 
Центрального депозитарію цінних паперів разом з вищезазначеними документами 
надсилається також розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних 
паперів/переліку акціонерів товариства, складеного та оформленого відповідно до вимог 
чинного законодавства та внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів.

7.1.2. Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України:

1) наступного робочого дня з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством 
копії публічної безвідкличної вимоги:

встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з 
акціями Товариства;

надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції Товариства, 
копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного 
між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного 
зберігання (ескроу);

розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті https://csd.ua/;
2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої 

Товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів Товариства та 
надсилає його Товариству.
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7.1.3. Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального 
депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:

1) надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної 
безвідкличної вимоги. Товариство зобов’язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену 
Товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги, а також реквізити 
банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити 
такого рахунка;

2) скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, шо 
підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого 
придбаваються, а також надати такий список банківській установі АТ «АБ «РАДАБАНК», в 
якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається 
Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію 
цінних паперів відповідно до п. 7.1.2. цієї Вимоги.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції 
якого придбаваються, копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це Заявника 
вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Копія публічної безвідкличної вимоги також подається Заявником вимоги до 
депозитарної установи, в якій відкрито його рахунок у цінних паперах.

7.1.4. У разі якщо на акції Товариства, які придбаваються, накладено обмеження 
(обтяження), депозитарна установа (депозитарні установи) має (мають) протягом трьох 
робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження 
про складання переліку акціонерів Товариства надати Товариству завірені нею копії 
документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що 
придбаваються.

Зазначена інформація протягом двох робочих днів передається Товариством Заявнику 
вимоги для подальшого її надання Заявником вимоги нотаріусу під час встановлення 
обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої статті 65-2 Закону України «Про 
акціонерні товариства».

Заявник вимоги надсилає копію публічної безвідкличної вимоги особі, в інтересах якої 
встановлено обмеження (обтяження), та/або особам, якими встановлено обмеження 
(обтяження), не пізніше дати встановлення нотаріусом обтяження (обмеження).

7.2. Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під 
час реалізації Вимоги:

Відповідно до пункту 2.2.26. розділу її «РЕГЛАМЕНТУ провадження депозитарної 
діяльності Центрального депозитарію цінних паперів» (у редакції, діючій на дату надання 
цієї Вимоги) у випадку складання реєстру з метою реалізації вимог статті 65-2 Закону 
України «Про акціонерні товариства» датою обліку вважається дата операційного дня. 
наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження 
емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів/переліку акціонерів 
товариства.

Таке розпорядження Товариство надає разом із засвідченими копіями Вимоги та 
договору про відкриття рахунка умовного зберігання (ескроу) в порядку, зазначеному в п.
7.1.1. цієї Вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України, протягом трьох робочих днів з дати отримання від 
Товариства засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги та документів, 
зазначених у п. 7.1.1. цієї Вимоги, складає перелік акціонерів Товариства та надсилає його 
Товариству.

7.3. Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких 
придбаваються:



Після надсилання інформації відповідно до п.7Л. цієї Вимоги та забезпечення 
встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої статті 65-2 Закону 
України «Про акціонерні товариства» (за необхідності) Заявник вимоги переказує грошові 
суми за акції, що придбаваються, у наведеному нижче порядку, та інформує про це 
Товариство (з наданням документів, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються).

Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум 
банківській установі АТ «АБ «РАДАБАНК», в якій Заявником вимоги відкрито рахунок 
умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції 
(їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства 
мають право на отримання коштів).

Банківська установа АТ «АБ «РАДАБАНК», в якій відкрито рахунок умовного 
зберігання (ескроу), протягом трьох років зобов’язана здійснювати перерахування коштів 
акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим 
особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені 
ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів 
готівкою.

Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником вимоги 
зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання 
інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це 
Центральний депозитарій цінних паперів,

7.4. Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав 
на акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня 
отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за 
акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до п. 7.1.2. цієї 
Вимоги, та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з 
рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до 
п. 7.1.2. цієї Вимоги, у разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник 
вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом 
одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм 
від Товариства публічної безвідкличної вимоги.

7.5. Порядок та форма оплати акцій:

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші 
особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання 
коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до будь-якого відділення 
банківської установи АТ «АБ «РАДАБАНК», інформація про яку наведена у пункті 4 цієї 
Вимоги. Необхідна інформація про всі відділення АТ «АБ «РАДАБАНК», включаючи їх 
адреси, номера телефонів та режим роботи, зазначена на офіційному сайті банківської 
установи: http://www.radabank.com.ua

Для здійснення виплати (перерахування) банківською установою АТ «АБ 
«РАДАБАНК» акціонеру грошових коштів, акціонер (уповноважений представник 
акціонера) надає в банківську установу наступні документи:

паспорт громадянина України або ГО картку з безконтактним електронним носієм / 
ГО картку, що не містить безконтактного електронного носія, або іншого документа, що 
посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на 
території України для укладення правочинів, зокрема паспорт громадянина України для
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виїзду за кордон, без відмітки у паспорті про постійне проживання за кордоном, посвідка на 
постійне проживання в Україні, дату видачі та орган, що його видав;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПЇЇ) (або 
ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та 
інших обов'язкових платежів або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, 
якщо в паспорті цієї особи контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права 
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані 
про реєстраційний номер облікової картки платника податки або територіальними 
підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про РНОКПП (на 
зворотному боці ГО картіш)/унесений запис про відмову від прийняття реєстрамійного 
номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або в 
паспорті проставлено слово «відмова»;

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

заяву на виплату (перерахування) коштів (бланк заяви надається працівником 
банківської установи безпосередньо при особистому зверненні);

інші документи на вимогу банківської установи, для здійснення належної 
ідентифікації та верифікації особи.

Уповноважений працівник банківської установи АТ «АБ «РАДАБАНК» здійснює 
ідентифікацію та верифікацію особи, яка звернулась за отриманням грошових коштів та 
пройшла перевірку реквізитів документів особи з інформацією, відповідно до списку осіб, у 
яких придбаваються акції. Такий список складається Товариством та надається банківській 
установі відповідно до п. 7.1,3. цієї Вимоги,

Результат перевірки даних особи встановлюється після перевірки кожного окремого 
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, іцо 

посвідчує особу.
’Результат вважається позитивним за умови повної відповідності документів, наданих 

особою, відомостям щодо цієї особи, які містяться в списку осіб, у яких придбаваються акції, 
наданого банківській установі відповідно до п. 7.1.3. цієї Вимоги.

Якщо документи, надані особою, не відповідають відомостям щодо цієї особи, які 
містяться в списку осіб, у яких придбаваються акції, виплата (перерахування) грошових 
коштів на користь такої особи не здійснюється до моменту надання документів, які 
підтверджують зміну даних цієї особи. Виплати спадкоємцям здійснюється за результатами 
розгляду їх індивідуальних звернень, на підставі документів про спадщину.

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої 
особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки 
наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, складеним відповідно 
до п. 7.1.3. цієї Вимоги, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно 
до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що 
підтверджують їх правомочність) банківська установа АТ «АБ «РАДАБАНК», що здійснює 
обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на 
рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню 
вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Заяви на виплату (перерахування) акціонерам грошових коштів розглядаються 
банківською установою АТ «АБ «РАДАБАНК» у строк, що не перевищує п’яти банківських 
днів.



7.6. Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги:

Всі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання 
(ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які у  гримання з коштів, 
що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, 
які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Товариства, пов’язані з виконанням вимог ст. 65-2 Закону України «Про 
акціонерні товариства», компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 20 робочих 
днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із доданими
оригіналами або завіреиими-їшпіями документів, що підтверджують вказані витрати.

N.

Трубілов Олег Віталійович
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