
 
ДО УВАГИ  АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»! 
Місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67 

Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться  24 квітня 2017 року о 15.00 за місцевим часом 

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань. 
Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день 

проведення загальних зборів, початок реєстрації - 14.00, закінчення реєстрації - 14.45 за місцевим часом.  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних  зборах: 18 квітня 2017 року. 

 
Проект порядку денного:  

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2.  Встановлення порядку проведення Загальних зборів. 
3.  Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту. 
4.  Звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2016 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5.  Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік.  
6. Затвердження результатів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річної фінансової звітності за 

2016 рік. 
7. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку 
зовнішнього аудиту. 

8. Розподіл прибутку(покриття збитків)  ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2016 року.   
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради  ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».  
12. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».  
13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами 

Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.  

14. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року, та 
надання повноважень виконавчому органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» щодо вчинення дій, 
пов’язаних з вчиненням значних правочинів, на які була отримана попередня згода Загальних зборів. 

15. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
17. Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 
                                                                                                                                                                                (тис. грн.) 

Найменування показника  
 
 

Період 
Звітний 

31.12.2016 р. 
Попередній 

31.12.2015 р. 
АКТИВИ   
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 25 250 48 832 
Кошти  обов’язкових  резервів банку в  Національному банку 0 0 
Цінні папери в портфелі банку до погашення 83 054 0 
Кошти в  інших банках 1 224 11 042 
Кредити та  заборгованість  клієнтів 218 269 265 064 
Цінні  папери в портфелі банку на продаж 0 120 065 
Інвестиційна нерухомість 46 947 76 378 
Дебіторська заборгованість  щодо  поточного податку на прибуток  18 138 
Відстрочений податковий актив 5 102 5 104 
Основні засоби   та  нематеріальні активи 37 334 35 113 
Інші  фінансові  активи 9 832 8 407 
Інші активи 48 630 2 048 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 0 23 458 
Усього активів 573 193 595 649 
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ   
Кошти банків 11 570 10 602 
Кошти клієнтів 398 307 428 054 
Боргові цінні папери емітовані банком 327 0 
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток  651 0 
Резерви та зобов’язання  145 203 
Інші фінансові зобов`язання 192 1 440 
Інші зобов`язання 3 134 2 698 
Субординований борг 17 172 49 627 
Усього зобов`язань 431 498 492 624 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ   



Статутний  капітал 120 721 80 999 
Незареєстрований статутний капітал 0 3 400 
Резервні та інші фонди банку 7 940 7 940 
Резерви переоцінки 1 495 1 495 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11 539 9 191 
Усього  власного капіталу 141 695 103 025 
Усього зобов`язань та власного капіталу 573 193 595 649 
Середньорічна кількість акцій (тис.шт.) 93 614 76 139 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду( тис. шт.) 3 234 8  632 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 150 133 
 
 З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання включеного до проекту порядку денного річних 

Загальних зборів акціонерів, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Банку - www.ukrcapital.com.ua 
З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть 

ознайомитися у приміщенні Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 405/2,  у робочі дні з 10.00 до 17.00, 
перерва з 13.00 до 14.00. В день проведення Загальних зборів акціонерів ознайомлення акціонерів та їх представників з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається за місцем проведення 
Загальних зборів. Посадова  особа відповідальна за порядок ознайомлення – Продан Д.О., телефон (044) 205-37-26. 

Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, акціонери мають право внести 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку. Пропозиції до 
проекту порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища та ініціалів 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. 

Реєстрація для участі у Загальних зборах здійснюється згідно з даними реєстра власників цінних паперів Банку, 
складеного  ПАТ «НДУ». У разі невідповідності даних документа, який посвідчує  особу учасника, даним реєстру  
власників  цінних паперів, учаснику необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій на ім’я учасника відкрито 
рахунок в цінних паперах, для внесення відповідних змін до системи обліку права власності на цінні папери. 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, який посвідчує особу), представники 
акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Довідки за телефоном: (044) 205-37-26. 
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р. 
 

Проекти рішень  з питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «БАНК«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: 

 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
Проект рішення:  
Обрати  лічильну  комісію  у наступному складі:Голова лічильної комісії - Гончарова О.Ю., член лічильної 

комісії - Пількевич Н.М, секретар лічильної комісії -  Волошина Л.В. 
Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколу про підсумки голосування з 

усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії Голові Загальних зборів. 
2.  Встановлення порядку проведення Загальних зборів. 
Проект рішення:  
Встановити  порядок  проведення  Загальних  зборів та затвердити наступний регламент: доповіді та виступи до 

15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.  
3.  Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення:  
Затвердити звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік. 
4.  Звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2016 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення:  
         Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 

2016 рік. 
5.  Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської 

діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік.  
Проект рішення:  
Затвердити звіт (висновок) Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за    2016 рік.  
6. Затвердження результатів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річної фінансової 

звітності за 2016 рік. 
Проект рішення:  
Затвердити результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річну фінансову звітність за 2016 

рік. 
 
 



7. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього 
аудиту. 

Проект рішення:  
Затвердити  заходи  за результатами  розгляду  висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки 

діяльності  ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік . 
8. Розподіл прибутку(покриття збитків)  ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 

2016 року.   
Проект рішення:  
Прибуток  банку за 2016 рік, що  склав 2347793,83 гривень розподілити наступним чином: 
-  120000,00 гривень, що становить 5,11% від отриманого банком прибутку за 2016 рік відрахувати до 

резервного фонду банку, загальний розмір резервного фонду банку буде становити 8060000,00 гривень. 
- решту прибутку за 2016 рік у сумі 2227793,83 гривень  залишити нерозподіленим. 

Дивіденди  за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати. 
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради  ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ». 
Проект рішення:  

Припинити 25   квітня   2017   року   повноваження   Голови   Наглядової  ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Масюк 
Яніни Петрівни, Бокія Олега Анатолійовича, Євдокимова Валерія Олександровича, Радченка Андрія Анатолійовича.   

З дати припинення повноважень (відкликання), припиняється дія цивільно  – правових та трудових договорів 
(контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з  Головою Наглядової  ради). 

10. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
Проект рішення:  

Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у  кількості 5 (п’яти) осіб. 
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».  
Проект рішення з цього питання, відповідно до п.5 частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» 

не включається до цього повідомлення. 
12. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».  
Обрати Голову Наглядової  із числа кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами на цю посаду та увійдуть 

до складу Наглядової ради банку (за кумулятивним голосуванням).  
13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.  

Проект рішення:  
Встановити, що Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконує свої обов’язки на 

платній основі. З Головою Наглядової ради укладається трудовий договір.  
Встановити, що члени Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконують свої обов’язки 

безоплатно, виплата будь-якої винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат не передбачається. З членами 
Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори.  

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі розмір винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат за формою 
згідно з Додатком № 1.   

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за формою згідно з Додатком № 2. 

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання трудового договору з 
Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ». 

14. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись протягом 
року, та надання повноважень виконавчому органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» щодо вчинення 
дій, пов’язаних з вчиненням значних правочинів, на які була отримана попередня згода Загальних зборів. 

Проект рішення:  
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є 

предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 
даними річної фінансової звітності за 2016 рік, які можуть вчинятися банком протягом одного року з дати прийняття 
цього рішення Загальними зборами, а саме: 

- значні правочини з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України з граничною сукупною 
вартістю всіх таких правочинів не більше 40 000 000 000,00 (сорок мільярдів) гривень; 

- значні правочини з придбання облігацій  внутрішньої державної позики (ОВДП) з граничною сукупною 
вартістю всіх таких правочинів не більше 15 000 000 000,00 (п’ятнадцять мільярдів) гривень. 

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його тимчасової 
відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особу яка буде виконувати його обов’язки на 
підписання значних правочинів (договорів), згода на укладення яких була попередньо надана рішенням Загальних зборів. 

Надати право Голові Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його тимчасової відсутності 
(відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особі яка буде виконувати його обов’язки при укладені значних 
правочинів (договорів), згода на укладення яких була попередньо надана рішенням Загальних зборів, визначати решту 
істотних умов правочинів на свій розсуд без отримання попередньої згоди Наглядової ради Банку. 

 



15. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
Проект рішення:  

Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 

Проект рішення:  
Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку та Членів Ревізійної комісії Банку у 

повному складі (Голова Ревізійної комісії – Ковтун Вікторія Володимирівна, члени Ревізійної комісії - Завіруха Ольга 
Петрівна, Бєлашова Вікторія Сергіївна)  з 25.04.2017 р.  

17. Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 

Проект рішення:  
Ліквідувати Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та припинити дію Положення про 

Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в виданні Бюлетень «Відомості Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку»  №53 від 20.03.2017 р. 
 
 


