
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк 

Аваль" 

2. Код за ЄДРПОУ 14305909 

3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-88-01 (044) 285-32-31 

5. Електронна поштова адреса info@aval.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 

http://www.aval.ua/about/for_publication/ 

7. Вид особливої інформації 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість 

II. Текст повідомлення 

«26» червня 2017 року Спостережною радою АТ «Райффайзен Банк Аваль» прийнято рiшення 

про надання згоди на вчинення правочину з фiзичною особою*, яка за ознакою, передбаченою 

пiдпунктом 1 частини 2 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства", є особою, 

заiнтересованою у вчиненнi АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочину. 

Сума коштiв, що є предметом правочину: 1 400 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0025%. 

Iстотнi умови правочину: 

Предметом правочину є надання АТ «Райффайзен Банк Аваль» фiзичнiй особi кредиту за 

програмою «Кредит пiд заставу нерухомостi» в сумi 1 400 000,00 (один мiльйон чотириста тисяч) 

гривень, строком на 204 (двiстi чотири) мiсяцi з вiдсотковою ставкою 16,60 % (шiстнадцять цiлих 

шiстдесят сотих процентiв) рiчних. 

* Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi Банком правочину, не 

розкривається з огляду на те, що така iнформацiя згiдно статтi 60 Закону України «Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть» є банкiвською таємницею. 

«26» червня 2017 року Спостережною радою АТ «Райффайзен Банк Аваль» прийнято рiшення 

про надання згоди на вчинення правочину з фiзичною особою*, яка за ознакою, передбаченою 

пiдпунктом 1 частини 2 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства", є особою, 

заiнтересованою у вчиненнi АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочину. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 1 903 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0034%. 

Iстотнi умови правочину: 

Предметом правочину є передача в iпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» житлового будинку та 

земельної дiлянки за адресою: Київська область, м. Iрпiнь, смт. Гостомель. 

*Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi Банком правочину, не 

розкривається з огляду на те, що така iнформацiя згiдно статтi 60 Закону України «Про банки i 



банкiвську дiяльнiсть» є банкiвською таємницею. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Лавренчук Володимир Миколайович 

Голова Правлiння    (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

26.06.2017 

(дата) 

 


