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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   
06 лютого  2017 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – 
Банк) (протокол № 16) прийняті рішення: 
1. Звільнити з 06.02.2017 р. Акулову Наталію Артемівну  (ненадана згода на розкриття 
паспортних даних) з посади начальника управління фінансового моніторингу, члена 
Правління Банку шляхом переведення її на посаду головного спеціаліста управління 
фінансового моніторингу Банку. Акулова Н.А.  перебувала на  посаді начальника управління 
фінансового моніторингу, члена Правління Банку з 01.11.2016 р. Частка, якою володіє в 
статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 
2. Призначити з 06.02.2017 р. Ківака Олексія Володимировича (ненадана згода на розкриття 
паспортних даних) на посаду начальника управління фінансового моніторингу, члена 
Правління Банку шляхом переведення його з посади заступника начальника управління 
фінансового моніторингу Банку. Ківак О.В. призначений на посаду начальника управління 
фінансового моніторингу, члена Правління Банку на строк до моменту переобрання або 
припинення повноважень. 
Протягом останніх п'яти років обіймав посади: серпень 2009 р. - січень 2016р. - начальник 
управління фінансового моніторингу ПАТ «ЮНЕКС БАНК»;  січень-квітень  2016 р.  
начальник  Служби фінансового моніторингу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»; квітень-листопад 
2016р. начальник управління фінансового моніторингу, член Правління ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», з 01 листопада 2016 року переведений на посаду заступника 
начальника управління фінансового моніторингу Банку.   
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями банку не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
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»  Тіхоміров О.В. 07.02.2017 р. 
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р. 
 

 
 


