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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   

24 квітня 2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі 

- банк) (протокол № 1) прийняті наступні рішення: 

Припинити 25 квітня 2018 року повноваження усього складу Наглядової ради ПАТ "БАНК 

"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", а саме:  

Голови Наглядової ради  - Доценка Бориса Борисовича (не надано згоду на розкриття паспортних 

даних), частка, якою володіє в статутному капіталі банку 0,000001%, строк, протягом якого особа 

перебувала на даній посаді - 4 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; 

Члена Наглядової ради - Масюк Яніни Петрівни (не надано згоду на розкриття паспортних даних),  

частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом 

якого особа перебувала на даній посаді - 4 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає; 

Члена Наглядової ради - Бокія Олега Анатолійовича (не надано згоду на розкриття паспортних 

даних), частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє,  строк, 

протягом якого особа перебувала на даній посаді – 1  рік 11 місяців, непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає; 

Члена Наглядової ради - Євдокимова Валерія Олександровича (не надано згоду на розкриття 

паспортних даних),  частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не 

володіє, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 3 роки, непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає;  

Члена Наглядової ради – Дідуха  Назара Орестовича (не надано згоду на розкриття паспортних 

даних), частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, 

протягом якого особа перебувала на даній посаді - 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає.  

Обрати Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень                      

25 квітня 2018 року на строк не біль ніж до наступних річних Загальних зборів акціонерів банку у 

складі:  

Голова Наглядової ради - Доценко Борис Борисович (не надано згоду на розкриття паспортних 

даних), акціонер банку, який володіє часткою в статутному капіталі банку - 0,000001%,  інші 

посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2014 року по теперішній час  Голова 

Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 2006-2014 рр. директор ТОВ 

«УкрСТК», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;  

Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна (не надано згоду на розкриття паспортних даних),  

представник акціонера банку Бєлашова Сергія Володимировича, який володіє 44,8669%  статутного 

капіталу банку,  Масюк Я.П. не володіє акціями банку, частка в статутному капіталі банку - 0%,  

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 - Бокій Олег Анатолійович (не надано згоду на розкриття паспортних даних), 

незалежний член, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, 

інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:   з 2017 р. по теперішній час - 

директор ТОВ «УПП з ІІ «УПС», з 2016 р. по червень 2017 р. - директор департаменту головного 

офісу в м. Києві по обслуговуванню офісів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 2006-2016 рр. - радник 

Голови Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає;  

Член Наглядової ради - Прядко Олег Анатолійович (не надано згоду на розкриття паспортних 

даних), незалежний член,  частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не 

володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-2017 рр. начальник 

юридичного управління ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає;  
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Член Наглядової ради – Дідух Назар Орестович (не надано згоду на розкриття паспортних даних), 

представник акціонера банку ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД», місцезнаходження:  Україна, м. Київ,                   

вул. Б. Грінченка, б.1, код за ЄДРПОУ 38926880, є власником 9,99%  статутного капіталу банку, 

Дідух Н.О. не володіє акціями банку, частка в статутному капіталі банку - 0%,  інші посади, які 

обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2017 р. по теперішній час - директор департаменту 

управління корпоративними правами ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД», 2015-2017 рр. начальник відділу 

внутрішнього аудиту ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД», 2013-2014 рр. - заступник директора ПрАТ 

«ІВК»; 2010-2013рр.- заступник директора департаменту ресурсного забезпечення МНС України; 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;  

Член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович (не надано згоду на розкриття 

паспортних даних), незалежний член,  частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, 

акціями банку не володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2016р.  

по теперішній час Президент Громадської спілки «Світовий Конгрес українських юристів»,                   

1995-2016 рр. - Голова Всеукраїнської добровільної громадської організації «Союз юристів 

України», 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»  Чечіль Є.М.  25.04.2018 р. 

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р. 

 

 

 


