
     
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  
Емітент – Публічне акціонерне товариство “Банк “Український капітал” 
код  ЄДРПОУ  22868414, місцезнаходження: м. Київ, пр-т Перемоги, 67                                                
тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: office3@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   
24 квітня 2014 року на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради №8 від 
24.04.2014 р.) прийнято рішення про внесення змін до складу Правління ПАТ “Банк 
„Український капітал” (надалі – банк) : 
1. Звільнено  Гаврилюка Володимира Юрійовича (паспортні дані - не дана згода) з посади 
Голови Правління, за угодою сторін. 
Гаврилюк Володимир Юрійович  перебував на посаді Голови Правління банку з 1998 
року. На момент складення повноважень  є власником частки розміром 0,53% статутного 
капіталу банку.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
2. Призначено, з 25.04.2014 року  на посаду Голови Правління ПАТ «Банк «Український 
капітал» Тіхомірова Олександра Валентиновича (паспортні дані - не дана згода), шляхом 
переведення його з посади радника Голови Правління банку. 
Тіхоміров Олександр Валентинович, протягом останніх п'яти років обіймав посади:           
з 2009 року Заступник Голови правління ПАТ «АВАНТ-БАНК»; з червня 2012 року 
Голова Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»; з 07.03.2014 року Радник 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 
немає. 
3. Призначити виконуючим обов’язки Голови Правління банку Заступника Голови 
Правління - Голуба Олега Миколайовича  (паспортні дані - не дана згода) до моменту 
погодження Національним банком України у відповідності до вимог чинного 
законодавства кандидатури Тіхомірова О.В на посаді Голови Правління ПАТ «Банк 
«Український капітал». 
Голуб Олег Миколайович, протягом останніх п'яти років обіймав посади:   2008-2009 рр. 
Київська регіональна дирекція ПАТ АБ «Укргазбанк» - директор, 2010 р.; Київська 
дирекція ВАТ  «БГ Банк» - директор; 2010-2013 рр.  ПАТ «АКБ «Київ» - радник Голови 
Правління, заступник Голови Правління; 2013-2014 рр. ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» - 
регіональний директор Київського Регіонального управління. Частка, якою володіє в 
статутному капіталі емітента - 0%, акціями банку не володіє. 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.  
В.О. Голови Правління ПАТ «Банк «Український капітал»  О.М. Голуб  25.04.2014 р. 
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р. 

 

        В.О.  Голови Правління          Голуб О.М.  
 
 
Вик. Каховська Г.В. 
тел./факс 205-37-26 
 
 


