
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента  
Емітент – Публічне акціонерне товариство “Банк “Український капітал” 
код  за ЄДРПОУ  22868414, місцезнаходження: 03062 м. Київ, пр-т Перемоги, 67                                              
тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: offіce@buc.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.ukrcapital.com.ua  
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   
03.07.2015 р. Загальними зборами  акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал" (надалі - банк) 
(протокол №2 від 03.07.2015 р.) , для приведення складу Наглядової ради банку до вимог чинного 
законодавства України, прийняті наступні рішення: 
Припинити повноваження: 
Голови Наглядової ради - Доценка Бориса Борисовича (паспорт: не надана згода), володіє часткою в 
статутному капіталі банку  0,000001%, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді -1 рік, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; 
Члена Наглядової ради - Гаврилюка Володимира Юрійовича (паспорт: не надана згода), володіє 
часткою в статутному капіталі банку 0,533%, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 
1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; 
Члена Наглядової ради - Матвієнко Надії Євгенівни (паспорт: не надана згода), володіє часткою в 
статутному капіталі банку 9,87%, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 1 рік, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; 
Члена Наглядової ради - Масюк Яніни Петрівни (паспорт: не надана згода), володіє часткою в 
статутному капіталі банку 9,5%, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 1 рік, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; 
Члена Наглядової  ради - Бєлашова Сергія Володимировича (паспорт: не надана згода), володіє 
часткою в статутному капіталі банку 0,000001%, строк, протягом якого особа перебувала на даній 
посаді - 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Обрати  Наглядову раду банку на строк  3 роки у  складі:  
Голова Наглядової ради– Доценко Борис Борисович (паспорт: не надана згода), володіє часткою в 
статутному капіталі банку  0,000001%, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
Голова Наглядової ради ПАТ «Банк «Український капітал» (2014-2015 рр.), директор ТОВ «УкрСТК» 
(2006-2014 рр.), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;  
Член Наглядової ради – Євдокимов Валерій Олександрович (паспорт: не надана згода),  не володіє 
часткою участі  у статутному капіталі банку, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: з 1995 року по теперішній час Голова Всеукраїнської добровільної громадської організації 
«Союз юристів України» , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;  
Член Наглядової ради – Матвієнко Надія Євгенівна (паспорт: не надана згода), володіє часткою в 
статутному капіталі банку 9,87%, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 
01.09.2013 р. по теперішній час ПП "Бекристон"- головний бухгалтер; з 01.07.2010 р. по 30.11.2012 р. 
ТОВ "Промінветкапітал" - головний бухгалтер; з 19.02.2000 р. по 30.06.2010 р.  ТОВ "Інтеліджент 
бізнес солюшнс" - головний бухгалтер; з 21.05.2007 р. по 18.02.2009 р.  ЗАТ "Сокіл" - головний 
бухгалтер, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;  
Член Наглядової ради – Масюк Яніна Петрівна (паспорт: не надана згода), володіє часткою в 
статутному капіталі банку 9,5%, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 
01.06.2009 р. по теперішній час ТОВ НВП «Укргазінвест» начальник відділу реалізації природного 
газу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; 
Член Наглядової ради – Сергій Лесик (паспорт: не надана згода), не володіє часткою участі у 
статутному капіталі банку, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2014 року 
по теперішній час є незалежним інвестиційним банкіром; з 2011 по 2014 р. був виконавчим 
директором, керівником представництва UBS AG в Україні; з 2009 по 2011 р. Metropol, Лондон – 
керівник відділу корпоративних фінансів, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.  
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
Голова Правління ПАТ «Банк «Український капітал»  О.В. Тіхоміров   06.07.2015 р. 
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.        


