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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   

31 серпня  2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – Банк), 

прийнято  рішення  (протокол № 78) : 

1. Призначити  з 03.09.2018 р. на посаду Голови  Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» Корякіна Івана Михайловича (не надано згоду на розкриття паспортних даних), зі 

вступом на посаду з наступного робочого дня з дня погодження Національним Банком України 

його кандидатури на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,  на строк: до моменту переобрання або припинення 

повноважень. Корякіна Івана Михайловича призначено у зв’язку з необхiднiстю обрання 

керiвника Банку. 

 Корякін І.М. протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2014–2017 рр. – заступник 

фінансового  директора ТОВ фірма «АСТАРТА-КИЇВ». 

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

2. Призначити Виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» Заступника Голови Правління Чечіля Євгена Миколайовича (не надано згоду на 

розкриття паспортних даних) з 03.09.2018 р.,  на строк:  до вступу на посаду  Голови Правління 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Корякіна 

Івана Михайловича. 

Чєчіль Є.М. протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2010-2013 рр. – перший заступник 

директора з загальної підтримки та розвитку Печерської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;  серпень 

2013 р. - жовтень 2015р. - директор Київського центрального відділення ПАТ «УКРІНБАНК», з 

22.10.2015 р. Заступник Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», з 

31.03.2018 року Виконуючий обов’язки Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» . 

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством    

В.о. Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  Чечіль Є.М.  03.09.2018 р. 

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р. 

 


