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ПРОТОКОЛ 
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

 
            

03 липня 2015 року м. Київ 
 

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 

03 липня 2015 року 
 
1. Про підсумки голосування по першому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Обрати Лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб. 
Обрати до складу Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Гончарова О.Ю., член 

Лічильної комісії – Ілечко Т.В., секретар Лічильної комісії – Волошина Л.В. 
Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: 

виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку 
денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 
 

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
 
Голосували: 
за – 61 223 088 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у 

Загальних зборах та враховуються при голосуванні; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Обрати Лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб. 
Обрати до складу Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Гончарова О.Ю., член 

Лічильної комісії – Ілечко Т.В., секретар Лічильної комісії – Волошина Л.В. 
Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: 

виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку 
денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 
 

2. Про підсумки голосування по другому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Припинити  03 липня 2015 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ 
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:  Гаврилюка Володимира Юрійовича, Матвієнко Надії 
Євгенівни, Масюк Яніни Петрівни, Бєлашова Сергія Володимировича. 

 
Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
 
Голосували: 
за – 61 223 088 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у 

Загальних зборах та враховуються при голосуванні; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
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Прийнято рішення: 
Припинити  03 липня 2015 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ 
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:  Гаврилюка Володимира Юрійовича, Матвієнко Надії 
Євгенівни, Масюк Яніни Петрівни, Бєлашова Сергія Володимировича. 

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

5 (п’ять) осіб. 
 
Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
 
Голосували: 
за – 61 223 088 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у 

Загальних зборах та враховуються при голосуванні; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у  кількості 

5 (п’ять) осіб. 
 
4. Про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Євдокимова 

Валерія Олександровича, Доценка Бориса Борисовича,  Масюк Яніну Петрівну, Матвієнко 
Надію Євгенівну, Лесика Сергія. 

 
Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
 
Голосували: 
За призначення кандидата Євдокимова Валерія Олександровича подано 61 223 088 

голосів, які враховуються при голосуванні; 
За призначення кандидата Доценка Бориса Борисовича подано 61 223 088  голосів, які 

враховуються при голосуванні; 
За призначення кандидата Масюк Яніну Петрівну подано 61 223 088  голосів, які 

враховуються при голосуванні: 
За призначення кандидата Матвієнко Надію Євгенівну подано 61 223 088  голосів, які 

враховуються при голосуванні; 
За призначення кандидата Лесика Сергія подано 61 223 088  голосів, які враховуються при 

голосуванні. 
 
Обраними до складу Наглядової ради банку шляхом кумулятивного голосування 

вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з 
іншими кандидатами. 

 
Прийнято рішення: 
Обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: 
- Євдокимова Валерія Олександровича; 
- Доценка Бориса Борисовича;  
-  Масюк Яніну Петрівну; 
- Матвієнко Надію Євгенівну; 
- Лесика Сергія. 
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Винесено на голосування:  
Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка 

Бориса Борисовича.  
Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
 
Голосували: 

за – 61 223 088 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у 
Загальних зборах та враховуються при голосуванні; 

проти – немає; 
утримались – немає. 

 
Прийнято рішення: 
Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка 

Бориса Борисовича.  
 
5. Про підсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Визначити, що Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

виконує свої обов’язки на платній основі. З Головою Наглядової ради укладається трудовий 
договір.  

Визначити, 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 Нагля- 
дової 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. 
 
Голосували: 
за – 61 223 088 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у 

Загальних зборах та враховуються при голосуванні; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Визначити, що Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

виконує свої обов’язки на платній основі. З Головою Наглядової ради укладається трудовий 
договір.  

Визначити, 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.   
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Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Нагля- 
дової 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». 

 
Підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного оголошені на Загальних зборах. 
 
Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

вважається прийнятим з моменту підписання цього Протоколу про підсумки голосування. 
 
 
 
Підпис Лічильної комісії: 
 
 
Голова комісії      _____________________________  О.Ю. Гончарова  
 
 
Член комісії         _____________________________  Т.В. Ілечко  
 
 
Секретар комісії  _____________________________  Л.В. Волошина  
 


