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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   
19 серпня 2016 року за наказом Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
(надалі – банк) № 143-к звільнено 19.08.2016 р. з посади головного бухгалтера банку Хоптар 
Тетяну Леонідівну (ненадана згода на розкриття паспортних даних) за власним бажанням.    
Хоптар Т.Л. була прийнята на посаду головного бухгалтера  19.11.2014 р.  Частка, якою володіє 
в статутному капіталі емітента - 0%, акціями банку не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. 
19 серпня 2016 року за наказом Голови Правління банку № 144-к прийнято рішення призначити 
на посаду виконуючого обов’язки головного бухгалтера з 22.08.2016 р. шляхом переведення з 
посади начальника відділу статистичної звітності управління бухгалтерського обліку та 
статистичної звітності банку Шиденко Майю Михайлівну (ненадана згода на розкриття 
паспортних даних),   яка заступить на посаду після надання письмової згоди на це Національним 
банком України відповідно до чинного законодавства України. Строк, на який призначено особу - 
до моменту складення повноважень або звільнення. Шиденко М.М. протягом останніх п'яти 
років обіймала наступні посади: 25.02.2009-10.10.2013 - начальник управління зведеної 
звітності та методології управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»; 
11.10.2013-08.08.2014 - начальник відділу звітності управління обліку банківський операцій та 
звітності ПАТ «КСГ БАНК»;  з 01.09.2014 по теперішній час - начальник відділу статистичної 
звітності управління бухгалтерського обліку та статистичної звітності ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, 
акціями банку не володіє. 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   22.08.2016 р. 
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р. 
 
 


