
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента  

Емітент – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

код  ЄДРПОУ  22868414, місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67                                                 

тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: office@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   

30 березня  2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, 

(протокол № 32) прийнято рішення: 

1. Звільнити  30.03.2018 р. Тіхомірова Олександра Валентиновича (не надано згоду на розкриття 

паспортних даних) з посади Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 

підставі рішення Правління Національного банку України від 22.03.2018 р. № 165-рш/БТ.  

Тіхоміров Олександр Валентинович перебував на посаді Голови Правління банку з 10.06.2014 р. 

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 31.03.2018 р.,  на строк   до  попереднього погодження кандидата 

Чечіля Є.М.  на посаду Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,  у 

відповідності до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття 

відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

08.09.2011 р. № 306.   

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». 

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.  02.04.2018 р. 

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р. 

 

Повідомлення опубліковане  у газеті  «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку» -  № 64 від  03.04.2018 р 
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