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ПРОТОКОЛ 
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  

на позачергових Загальних зборах акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
            

26 травня 2016 року м. Київ 
 

 
 
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» - 26 травня 2016 року. 
 
Перелік питань порядку денного,  рішення з яких прийняті Загальними зборами: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів. 
3. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись 
протягом року, та надання повноважень виконавчому органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ» щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням значних правочинів, на які була отримана 
попередня згода Загальних зборів. 
4. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
5. Затвердження нової редакції:  
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;  
Положення про Наглядову  раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 
Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;  
Принципи корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ». 
7. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
9. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».  
10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та 
членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради.  
 
Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по питаннях порядку денного, та 
встановила, що за результатами голосування  прийняті наступні  рішення. 

 
 
1. Про підсумки голосування по першому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ілечко Т.В.,  член 

лічильної комісії - Пількевич Н.М, секретар лічильної комісії -  Волошина Л.В. 
Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколів про 

підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами 
діяльності комісії Голові Загальних зборів. 

 
Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
Не брало участі в голосуванні 0  голосів. 
Голосували: 
за - 56 233 626  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ілечко Т.В.,  член 

лічильної комісії - Пількевич Н.М, секретар лічильної комісії -  Волошина Л.В. 
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Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколів про 
підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами 
діяльності комісії Голові Загальних зборів. 
 

2. Про підсумки голосування по другому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: 

доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.  
 

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
Не брало участі в голосуванні 0  голосів. 
Голосували: 
за - 56 233 626  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: 

доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.  
 
3. Про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна 

або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, які можуть 
вчинятися банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, а 
саме: 

- значні правочини з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України з 
граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 40 000 000 000,00 (сорок мільярдів) 
гривень; 

- значні правочини з придбання облігацій  внутрішньої державної позики (ОВДП) з 
граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 15 000 000 000,00 (п’ятнадцять 
мільярдів) гривень. 

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його 
тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особу яка буде 
виконувати його обов’язки на підписання значних правочинів (договорів), згода на укладення яких 
була попередньо надана рішенням Загальних зборів. 

Надати право Голові Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його 
тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особі яка буде 
виконувати його обов’язки при укладені значних правочинів (договорів), згода на укладення яких 
була попередньо надана рішенням Загальних зборів, визначати решту істотних умов правочинів на 
свій розсуд без отримання попередньої згоди Наглядової ради Банку. 

 
Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
Не брало участі в голосуванні 0  голосів. 
Голосували: 
за - 56 233 626  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна 

або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, які можуть 
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вчинятися банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, а 
саме: 

- значні правочини з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України з 
граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 40 000 000 000,00 (сорок мільярдів) 
гривень; 

- значні правочини з придбання облігацій  внутрішньої державної позики (ОВДП) з 
граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 15 000 000 000,00 (п’ятнадцять 
мільярдів) гривень. 

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його 
тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особу яка буде 
виконувати його обов’язки на підписання значних правочинів (договорів), згода на укладення яких 
була попередньо надана рішенням Загальних зборів. 

Надати право Голові Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його 
тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особі яка буде 
виконувати його обов’язки при укладені значних правочинів (договорів), згода на укладення яких 
була попередньо надана рішенням Загальних зборів, визначати решту істотних умов правочинів на 
свій розсуд без отримання попередньої згоди Наглядової ради Банку. 

 
4. Про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 

 
Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
Не брало участі в голосуванні 0  голосів. 
Голосували: 
за - 56 233 626  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 

 
5. Про підсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Затвердити у новій редакції:  
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;  
Положення про Наглядову  раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 
Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;  
Принципи корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 

 
Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
Не брало участі в голосуванні 0  голосів. 
Голосували: 
за - 56 233 626  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Затвердити у новій редакції:  
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;  
Положення про Наглядову  раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 
Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;  
Принципи корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
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6. Про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Припинити 27 травня 2016 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Масюк Яніни Петрівни, Матвієнко Надії Євгенівни, Євдокимова 
Валерія Олександровича, Радченка Андрія Анатолійовича.   
 

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
Не брало участі в голосуванні 0  голосів. 
Голосували: 
за - 56 233 626  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Припинити 27 травня 2016 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Масюк Яніни Петрівни, Матвієнко Надії Євгенівни, Євдокимова 
Валерія Олександровича, Радченка Андрія Анатолійовича.   

 
7. Про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у  кількості 5 

(п’яти) осіб. 
 

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
Не брало участі в голосуванні 0  голосів. 
Голосували: 
за – 56 233 626   голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у  кількості 5 

(п’яти) осіб. 
 

9. Про підсумки голосування по дев’ятому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Обрати Головою нового складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

Доценка Бориса Борисовича, з набуттям повноважень 27 травня 2016 року.  
 
Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
Не брало участі в голосуванні 0  голосів. 
Голосували: 
за – 56 233 626   голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Обрати Головою нового складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

Доценка Бориса Борисовича, з набуттям повноважень 27 травня 2016 року.  
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10. Про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Встановити, що Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконує 

свої обов’язки на платній основі. З Головою Наглядової ради укладається трудовий договір.  
Встановити, що члени Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконують 

свої обов’язки безоплатно, виплата будь-якої винагороди, заохочувальних та компенсаційних 
виплат не передбачається. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори.  

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ 
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі розмір винагороди, заохочувальних та 
компенсаційних виплат за формою згідно з Додатком № 1.   

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за формою згідно з Додатком № 2. 

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання 
трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 

 
Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
Не брало участі в голосуванні 0  голосів. 
Голосували: 
за – 56 233 626   голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Встановити, що Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконує 

свої обов’язки на платній основі. З Головою Наглядової ради укладається трудовий договір.  
Встановити, що члени Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконують 

свої обов’язки безоплатно, виплата будь-якої винагороди, заохочувальних та компенсаційних 
виплат не передбачається. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори.  

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ 
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі розмір винагороди, заохочувальних та 
компенсаційних виплат за формою згідно з Додатком № 1.   

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за формою згідно з Додатком № 2. 

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання 
трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 

 
 
Підпис лічильної комісії: 
 
 
Голова комісії            (підпис)        Т.В. Ілечко 
 
Член комісії               (підпис)      Н.М. Пількевич  
 
Секретар комісії        (підпис)      Л.В. Волошина 
 


