
     

 
 
 
 
 
 
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   
27.04.2015 р. Загальними зборами  акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал" (надалі - банк) 
(протокол № 1 від 27.04.2015 р.) прийняті наступні рішення: 
Припинити повноваження з 27.04.2015 року: 
Голови Ревізійної комісії банку – Ковтун Вікторії Володимирівни (ненадана згода на розкриття 
паспортних даних),  володіє часткою в статутному капіталі банка  9,50%; розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі – 8105401,08 грн., строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді - 1 рік; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;  
Члена Ревізійної комісії банку – Завірухи Ольги Петрівни (ненадана згода на розкриття 
паспортних даних),  володіє часткою в статутному капіталі банка - 9,87%; розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі – 8424833,76 грн., строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді - 1 рік; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;  
Члена Ревізійної комісії банку – Семеренко Марини Олександрівни (ненадана згода на розкриття 
паспортних даних), володіє часткою в статутному капіталі банка - 0,000001%, розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі – 1,08 грн., строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 
рік; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Обрати  Ревізійну комісію банку з 28.04.2015 року на строк 5 років у  складі:  
Голова Ревізійної комісії – Ковтун Вікторія Володимирівна (ненадана згода на розкриття 
паспортних даних),  володіє часткою в статутному капіталі банка  9,50%; посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: з 01.07.2007 р. по 01.10.12 р. в ТОВ «НВД Укргазінвест» - 
директор, з 01.06.2012 в ТОВ «Компанія Торговий Дім «Зернопродукт» - бухгалтер, з 22.01.2013 – 
головний бухгалтер; з 2014 року по теперішній час - головний бухгалтер ТОВ НВП 
«Укргазінвест»; розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 8105401,08 грн., 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; 
Член Ревізійної комісії – Завіруха Ольга Петрівна (ненадана згода на розкриття паспортних 
даних), володіє часткою в статутному капіталі банка 9,87%, інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: з 06.12.2006р. по 01.09.2010р. – директор ТОВ «ВЦМД», з 
19.05.2011р.  по 04.06.2013р. – директор ТОВ «Бриксел», з 25.09.2013 р. по теперішній час 
засновник та директор ПП «Бекристон»,  розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 
8424833,76 грн., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;  
Член Ревізійної комісії –  Бєлашова Вікторія Сергіївна (ненадана згода на розкриття паспортних 
даних),  володіє часткою в статутному капіталі банка  9,50%, посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: з  01.06.2012 р. по 31.07.2013  р. бухгалтер в ТОВ "НВП Компанія 
"Укргазінвест", з 01.08.2013 р.  і до цього часу заступник  головного бухгалтера ТОВ "НВП 
Компанія "Укргазінвест"; розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 8105400,00 грн., 
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  27.04.2015 р. 
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р. 
   
      


