
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента  

Емітент – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
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Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: www.ukrcapital.com.ua/index.php/ 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   

19 лютого  2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – Банк) 

(протокол № 14) прийняті рішення: 

1. Звільнити з 20.02.2018 р. Ківака Олексія Володимировича (не надано згоду на розкриття 

паспортних даних) з посади начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління 

Банку шляхом переведення його на посаду заступника начальника управління фінансового 

моніторингу Банку. Ківак О.В. перебував на  посаді начальника управління фінансового 

моніторингу, члена Правління Банку з 06.02.2017 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 20.02.2018 р. Романюк Оксану Андріївну (не надано згоду на розкриття 

паспортних даних) на посаду начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління 

Банку. Романюк О.А. призначена на посаду начальника Управління фінансового моніторингу, 

члена Правління Банку на строк до моменту переобрання або припинення повноважень. 

Протягом останніх п'яти років обіймала наступні  посади: з 18.07.2011 р. по 01.09.2014 р. 

начальник відділу фінансового моніторингу АТ «ЄВРОГАЗБАНК»; з 02.09.2014 р. по 24.06.2015 

р. начальник відділу фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу ПАТ 

«АКБ «КИЇВ»; з 27.07.2015 р. по 30.11.2016 р. головний спеціаліст Управління фінансового 

моніторингу ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; з 01.12.2016 р. по 15.02.2017 р. радник Голови правління з 

питань фінансового моніторингу ПАТ «БАНК «ТРАСТ»; з 23.03.2017 р. по 19.02.2018 р. 

директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу та контролю ПАТ «КРЕДИТ 

ОПТИМА БАНК» (надалі  перейменований на ПАТ «ФК «АВЕРС №1»). 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.  20.02.2018 р. 

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р. 
 

 

 

mailto::%20office@buc.com.ua

