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ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 
щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення 

 
I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан 
 
1. Загальна інформація про емітента: 
 
1) Повне найменування 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  
 
2) Скорочене найменування  
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
 
3) Код за ЄДРПОУ 
22868414 
 
4) Місцезнаходження 
Україна, 03062, місто Київ,  проспект Перемоги, 67. 
 
5) Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) 
 (044) 205-37-26, e-mail: offiсe@buc.com.ua. 
 
6) Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію 
емітента 
Емітент   зареєстрований  25.12.1992 р. державним реєстратором Святошинської районної 
у місті Києві державної адміністрації, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців № 1 072 120 0000 002086, зареєстрований 
Національним банком України 25.12.1992 р. за № 138. 
 
7) Предмет і мета діяльності 
Основними напрямами діяльності Емітента є виконання банківських операцій та надання 
банківських послуг згідно з наданою Національним банком України банківською 
ліцензією та здійснення іншої діяльності відповідно до чинного законодавства України. 
Емітент здійснює кредитно-розрахункове, касове та інше банківське обслуговування 
юридичних та фізичних осіб шляхом виконання банківських та інших операцій. 
 
8) Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, 
повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, 
стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці 
роботи: 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові 

 
 
 

Посада у 
Банку 

 
 
 

Освіта, 
кваліфікація 

 
 
 

Виробничий 
стаж 

 
 
 
 

Стаж роботи 
(перебування 
на посаді) у 

Банку 
 

 

Рік 
народження 

Основне місце 
роботи та 

посада 

Доценко 
Борис Борисович 

 
Голова 

Наглядової 
ради 

 

вища економічна, 
Міжнародна 

Кадрова Академія 

13 років 
 1 рік 1975 

ПАТ «Банк 
«Український 

капітал» 
Голова 

Наглядової ради 
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Гаврилюк Володимир 
Юрійович 

 
Член 

Наглядової 
ради 

 

вища технічна, 
Київський інститут 
інженерів цивільної 

авіації 

30 років 
 1 рік 1960 

ПАТ «Банк 
«Український 

капітал» 
Член Наглядової 

ради 

Матвієнко Надія 
Євгенівна 

 
Член 

Наглядової 
ради 

 

вища економічна, 
Нікопольський 
економічний 
університет 

13 років 
 1 рік 1983 

ПП «Бекристон» 
Головний 
бухгалтер 

Масюк 
Яніна 

Петрівна 

 
Член 

Наглядової 
ради 

 

вища економічна та 
вища технічна, 
Полтавський 

університет споживчої 
кооперації, 

Національний 
Технічний Університет 

Нафти і Газу 

10 років 
 1 рік 1983 

ТОВ НВП 
«Укргазінвест» 

Начальник відділу 
реалізації 

природного газу 

Бєлашов 
Сергій 

Володимирович 

 
Член 

Наглядової 
ради 

 

вища економічна, 
Полтавський 

університет споживчої 
кооперації 

31 років 
 1 рік 1967 

ТОВ «Укрінвест 
групп» 

Комерційний 
директор 

Тіхоміров Олександр 
Валентинович 

Голова 
Правління 

вища економічна, 
Київський національний 

економічний 
університет 

20 років 
 

1 рік 1969 ПАТ «Банк 
«Український 

капітал»,  
Голова Правління 

Голуб 
Олег Миколайович Член Правління 

вища економічна, 
Інститут банкірів банку 

"Україна" 

25 років 
 

1 рік 1970 ПАТ «Банк 
«Український 

капітал», 
Заступник Голови 

Правління 

Продан 
Дмитро Олегович Член Правління 

вища економічна 
Київський національний 

економічний 
університет 

26 18  років 1971 
 

ПАТ «Банк 
«Український 

капітал», 
Начальник 
управління 

казначейських 
операцій 

Кобзар 
Сергій 

Іванович 
Член Правління 

вища економічна , 
Харківський державний 

університет 

25 р. 2 місяці 1967 ПАТ «Банк 
«Український 

капітал», 
Заступник Голови 

Правління 

Мартиненко Юрій 
Миколайович 

 

Член Правління 

вища економічна 
Відкритий міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна" 

14 1 рік 1984 
 

ПАТ «Банк 
«Український 

капітал», 
Начальник 
управління 
фінансового 
моніторингу 

 
Ковтун Вікторя 
Володимирівна 

Член Ревізійної 
комісії 

вища економічна, 
Полтавський 

кооперативний інститут 

17 1 рік 1977 ТОВ "НВП 
Компанія 
"Укргазінвест" 

Директор 

Завіруха Ольга 
Петрівна 

Член Ревізійної 
комісії 

вища економічна 
Харьківський Інститут 
Управління відносин 

при КНУ ім. Т.Г. 
Шевченка 

15 1 рік 1980 ПП «Бекристон» 
Директор 

Бєлашова Вікторія 
Сергіївна 

Член Ревізійної 
комісії 

вища економічна 
Київський  Інститут 

Міжнародних відносин 
при КНУ ім. Т.Г. 

Шевченка 

3 0 1989 ТОВ "НВП 
Компанія 

Укргазінвест" 
Головний 
бухгалтер 

 
Хоптар 

Тетяна Леонидівна 

Головний 
бухгалтер 

вища економічна 
Київський державний 

економічний 
університет 

35 7 місяців 1961 ПАТ «Банк 
«Український 

капітал», 
Головний 
бухгалтер 
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Посада корпоративного секретаря – вакантна 
 
9) Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого 
органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за 
останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються 
документи: 

Середня заробітна плата, гривень 
 

 
Посада 

1 квартал 
2015 року 

 

за 2014 рік 

Голова та Члени Правління 
 

79099,99 187080,74 

 
10) Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій: 
 
а) повне найменування 
Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» 
 
б) місцезнаходження 
04071, м. Київ,  вул. Нижній Вал, 17/8 
 
в) код за ЄДРПОУ 
30370711 
 
г) реквізити договору про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата 
укладення) 
Договір про обслуговування емісії цінних паперів № ОВ-761 від 24.10.2013 р. 
 
ґ) номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
- депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів 
Здійснює без ліцензії депозитарну діяльність Центрального депозитарію. 
 
11) Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: 
 
а) повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по 
батькові аудитора 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 
30373906. 
 
б) місцезнаходження або місце проживання 
04112, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3. кв.9 
 
в) реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є 
професійним учасником ринку цінних паперів) 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів реєстраційний номер 89 Серія П № 
000089 (строком дії до 04.11.2015 р.). 
Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які 
мають право на проведення аудиторських перевірок банків № 0000008, видане на підставі 
рішення Комітету з питань аудиту банків від 17.09.2012 р. № 39 (строк дії до 17.09.2017 р.). 
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г) реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №  2091. 
 
12) відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, 
інших об'єднаннях підприємств 
1. Асоціація «Українські фондові торговці». 
Місцезнаходження об’єднання – 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30. 
Емітент є членом Асоціації «Українські Фондові Торговці» з 15.05.2007 р.  
Асоціація «Українські фондові торговці» є відкритим об’єднанням професійних учасників 
фондового ринку, яке засноване на засадах рівноправності, вільного волевиявлення і спільності 
інтересів своїх членів. 
2. Незалежна асоціація банків України. 
Місцезнаходження об’єднання – 03039, Україна, місто Київ, проспект Науки, будинок 6. 
Емітент є членом Незалежної асоціації банків України з 04.11.2011 р. 
Незалежна асоціація банків України є публічною відкритою організацією, яка ставить за мету 
дотримуватись рівноправних та прозорих відносин в межах чесного діалогу. Незалежна 
асоціація банків України – потужний та ефективний представник банківської системи, надійний 
партнер для органів державної влади та управління. 
Члени Асоціації в своїй роботі сприяють розбудові банківської системи, найвищою якістю якої 
визнається її стабільність, що базується на надійності кожної її складової, а успішність кожного 
банку залежить від успішності всієї системи. 
Емітент є оператором міжбанківського валютного ринку, дійсним членом міжнародної 
платіжної системи S.W.I.F.T.  Емітент підключений до системи REUTERS,  за допомогою якої 
може надавати послуги  міжнародних ринків клієнтам у режимі реального часу. Емітент є 
учасником міжнародної платіжної системи Visa International та учасником програми спільної 
мережі банкоматів «Атмосфера». 
 
2. Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента 
 
1) Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про приватне 
розміщення акцій 
Статутний капітал Емітента на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій складає  
85 320 000,00 (вісімдесят п’ять мільйонів триста двадцять тисяч) гривень. 
 
2) Номінальна вартість і загальна кількість акцій 
Номінальна вартість однієї акції становить 1,08 гривень (одна гривня 08 копійок). 
Загальна номінальна вартість акцій 85 320 000,00 (вісімдесят п’ять мільйонів триста двадцять 
тисяч) гривень.  
Загальна кількість акцій 79 000 000 (сімдесят дев’ять мільйонів) штук. 
 
3) Кількість розміщених товариством акцій кожного типу 
79 000 000 (сімдесят дев’ять мільйонів) штук простих акцій. 
 
4) Кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі 
розміщення привілейованих акцій кількох класів) 
Привілейовані акції Емітентом не розміщувались. 
 
5) Кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій 
66 (шістдесят шість) осіб. 
 
6) Інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення 
про розміщення акцій 
Викуплених Емітентом акцій немає. 
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7) Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента  
У власності членів  виконавчого органу Емітента перебуває 1 336 975 (один мільйон триста 
тридцять шість тисяч дев’ятсот сімдесят п’ять) простих акцій Емітента. 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
Посада у Банку 

 

Кількість акцій у власності 

Продан Дмитро Олегович, Член Правління, 
Начальник управління казначейських операцій 

1 336 975 

 
8) Перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та 
кількості акцій кожного власника 
Власників пакетів акцій 10 відсотків і більше статутного капіталу Емітента немає. 
 
3. Інформація про цінні папери емітента: 
 
1) Інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням 
реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні 
свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у 
тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення 
привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування 
 
1. Випуск акцій у кількості 500 штук простих іменних акцій номінальної вартістю 1 гривня 
кожна, на загальну суму 500,00 гривень, зареєстрований Міністерством фінансів України, 
свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 261/І/93, видане 26.11.1993р. 
 
2. Випуск акцій у кількості 19 500 штук простих іменних акцій вартістю 1 гривня кожна, на 
загальну суму 19 500,00 гривень, зареєстрований Міністерством фінансів України, свідоцтво 
про реєстрацію випуску цінних паперів №261/І/94, видане 29.06.1994 р. 
  
3. Випуск акцій у кількості 280 096 штук простих іменних акцій вартістю 1 гривня кожна,  на 
загальну суму 280 096,00 гривень, зареєстрований Міністерством фінансів України, свідоцтво 
про реєстрацію випуску цінних паперів № 244/І/95, видане 30.06.1995 р. Свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних паперів № 261/І/93 від 26.11.1993 р. та № 261/І/94 від 29.06.1994 р. 
втратили чинність. 
 
4. Випуск акцій у кількості 1 699 904 штук простих іменних акцій вартістю 1 гривня кожна, на 
загальну суму 1 699 904,00 гривень, зареєстрований Міністерством фінансів України, свідоцтво 
про реєстрацію випуску цінних паперів № 65/1/96, видане 05.02.1996 р. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску цінних паперів № 244/І/95 від 30.06.1995 р. втратило чинність. 
 
5. Випуск акцій у кількості 4 000 000  штук простих іменних акцій вартістю 1 гривня кожна, на 
загальну суму 4 000 000,00 гривень, зареєстрований Державною комісією цінних паперів і 
фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 28/1/97, видане 
17.01.1997 р.  
 
В зв’язку зі зміною назви Емітента акції старого зразку замінено на акції нового зразку у 
співвідношенні 1:1. Свідоцтво № 65/1/96 від 05.02.1996 р. втратило чинність. 

 
6. Випуск акцій у кількості 2 500 000 штук простих іменних акцій вартістю 1 гривня кожна, на 
загальну суму 2 500 000,00 гривень, зареєстрований Державною комісією цінних паперів і 
фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 274/1/98, видане 
26.05.1998 р. 
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7. Випуск акцій у кількості 12 000 000  штук простих іменних акцій вартістю 1 гривня кожна, на 
загальну суму 12 000 000,00 гривень, зареєстрований Державною комісією цінних паперів і 
фондового  ринку,  свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  цінних паперів № 651/1/99, видане 
22.12.1999 р., форма випуску документарна.  Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів 
№ 28/1/97 від 17.01.1997 р. та № 274/1/98  від  26.05.98 р.  втратили чинність. 
 
8. Випуск акцій у кількості 14 000 000 штук простих іменних акцій вартістю 1 гривня кожна, на 
загальну суму 14 000 000,00 гривень, зареєстрований Державною комісією цінних паперів і 
фондового  ринку, свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  цінних  паперів № 429/1/00, видане 
18.08.2000 р., форма випуску документарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів 
№ 651/1/99 від 22.12.1999 р. втратило чинність. 
 
9. Випуск акцій у кількості 25 000 000 штук простих іменних акцій вартістю 1 гривня кожна, на 
загальну суму 25 000 000,00 гривень, зареєстрований Державною комісією цінних паперів і 
фондового ринку, свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  цінних  паперів  № 603/1/01, видане 
22.12.2001 р., форма випуску документарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів 
№ 429/1/00 від 18.08.2000 р. втратило чинність. 
 
10. Випуск акцій у кількості 30 000 000 штук простих іменних акцій вартістю 1 гривня кожна, 
на загальну суму 30 000 000,00 гривень, зареєстрований Державною комісією цінних паперів і 
фондового ринку, свідоцтво  про  реєстрацію  випуску   цінних  паперів № 398/1/03, видане 
21.08.2003 р., форма випуску документарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів 
№ 603/1/01 від 22.12.2001 р. 
 
11. Випуск акцій у кількості 40 000 000 штук простих іменних акцій вартістю 1 гривня кожна, 
на загальну суму 40 000 000,00 гривень, зареєстрований Державною комісією цінних паперів і 
фондового ринку,  свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  цінних  паперів № 675/1/04, видане 
12.11.2004 р., форма випуску документарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів 
№ 398/1/03 від 21.08.2003 р. втратило чинність. 
 
12. Випуск акцій у кількості 60 000 000 штук простих іменних акцій вартістю 1 гривня кожна, 
на загальну суму 60 000 000,00 гривень, зареєстрований Державною комісією цінних паперів  і  
фондового  ринку ,  свідоцтво  про реєстрацію випуску цінних паперів № 92/1/07, видане 
27.02.2007 р., форма випуску документарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів 
№ 675/1/04 від 12.11.2004 р. втратило чинність. 
В зв’язку з переведенням документарної форми існування акцій у бездокументарну форму 
існування  свідоцтво № 92/1/07 від 27.02.2007 р. на загальну суму випуску 60 000 000,00 грн.  
було замінено на свідоцтво № 803/1/10  від 22.09.2010 р.  

 
13. Збільшення номінальної вартості 60 000 000 штук простих іменних акцій до 1 гривні  08 
копійок кожна, на загальну суму 64 800 000,00 гривень, свідоцтво про реєстрацію випуску 
цінних паперів № 384/1/11 від 15.07.2011 р., форма випуску та форма існування 
бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 803/1/10 від 22.09.2010 
р. втратило чинність. 
 
14. Випуск акцій у кількості 79 000 000 штук простих іменних акцій вартістю 1 гривня 08 
копійок кожна, на загальну суму 85 320 000,00 гривень, зареєстрований Національною комісією 
цінних паперів і фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 433/1/11 
від 30.08.2011 р., видане 07.02.2012 р., форма випуску та форма існування бездокументарна. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №384/1/11 від 15.07.2011 р. втратило 
чинність. 
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2) Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів 
свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду 
облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, 
форми випуску, форми існування 
Випуск облігацій не здійснювався. 
 
3) Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів 
свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні 
свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, 
форми випуску, форми існування 
Інші цінні папери не розміщувались. 
 
1.3.4. Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери 
емітента (у разі здійснення таких операцій) 
Цінні папери Емітента не продавались і не продаються на біржах або позабіржових 
торговельно-інформаційних системах. 
 
4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан 
 
1) Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував 
кварталу, в якому подаються документи) 
141 особа.  
 
2) Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із 
зазначенням терміну закінчення їх дії 
Банківська ліцензія № 26 від 01.11.2011 р., видана Національним банком України; строк дії 
необмежений. 
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 26 від 01.11.2011 р., видана 
Національним банком України; строк дії необмежений. 
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів - дилерська діяльність серія АЕ  № 185094 від  12.10.2012 р., 
строк дії необмежений. 
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів - брокерська діяльність серія АЕ  № 185093 від  12.10.2012 
р., строк дії необмежений. 
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів - андеррайтинг серія АЕ  № 185095  від  12.10.2012 р., строк 
дії необмежений. 
 
3) Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у 
якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме 
дані про: 
 
а) обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) Емітент 
Емітент здійснює діяльність як універсальний банк.  
На підставі Банківської ліцензії від 01.11.2011 р. № 26 Емітент має право надавати банківські та 
інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, 
передбачену чинним законодавством.  
Емітент має право здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг, до 
яких належать:  
1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола 
юридичних і фізичних осіб;  
2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у 
банківських металах;  
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3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та 
банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.  
Емітент здійснює операції, які розглядаються як кредитні, а також:  
1) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;  
2) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх 
виконання у грошовій формі;  
3) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи 
надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів 
(факторинг);  
4) лізинг. 
Емітент має право на підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій 
здійснювати такі операції:  
1) неторговельні операції з валютними цінностями;  
2) операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на 
інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;  
3) операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в 
пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських 
договорів з юридичними особами-резидентами;  
4) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-
нерезидентів у грошовій одиниці України;  
5) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;  
6) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;  
7) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті 
та здійснення операцій за ними;  
8) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та 
здійснення операцій за ними;  
9) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;  
10) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;  
11) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з 
готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і 
пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів); 
12) торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 
13) залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України; 
14) залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках; 
15) торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 
16) торгівля банківськими металами на міжнародних ринках; 
17) валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі 
статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» та не зазначені в підпунктах 1-16 цього пункту; 
18) валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі 
статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» та не зазначені в підпунктах 1-16 цього пункту. 
Емітент має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі 
шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. 
Перелік фінансових послуг, що банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом 
укладення агентських договорів, встановлюється Національним банком України.  
Емітент, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:  
1) інвестицій; 
2) випуску власних цінних паперів;  
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;  
4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського 
сейфа;  
5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;  
6) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);  
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7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових 
послуг.  
Емітент має право здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів за наявності 
відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а 
саме: 
1) брокерська діяльність;  
2) дилерська діяльність;  
3) андерайтинг. 
Емітент має право здійснювати оцінку майна відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», спрямовану на проведення 
банківських операцій, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність». 
Емітент здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, 
а за наявності відповідної ліцензії Національного банку України - в іноземній валюті. 
Емітент має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та 
інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.  
Обсяг основних банківських операцій Емітента за 1-кв. 2015 р. (станом на 31.03.2015 р.) 
складає: 
 

Послуги з вкладами юридичних 
  

клієнти/  
тис. грн. 

 

23/  
11627,06 

 

Послуги з вкладами приватних осіб 
 
 
 

клієнти/  
тис. грн.  

(іноземна валюта) 
 

98 
26 364 039,43 

 
220 030,30 
102625,20 

 
Послуги з надання кредиту 

 
 

клієнти/  
тис. грн. 

 

83/ 
374846,20 

 
Операції з платіжними картками 

 
 

кількість/  
тис. грн. 

 

13857/ 
13737,68 

 
Операції з цінними паперами 

 
кількість/  
тис. грн. 

14/ 
336498,87 

Казначейські операції 
 
 

Forex/ 
Depo  

 

Forex  401/ 
Depo 459 

 
б) ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент 
Емітент є банком, який на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські 
послуги та відомості про якого внесені до Державного реєстру банків. 
Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а 
також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до чинного 
законодавства України. 
Емітент надає банківські послуги юридичним та фізичним особам. Емітент здійснює банківські 
та валютні операції на підставі банківської ліцензії та Генеральної ліцензії на здійснення 
валютних операцій. 
Основними принципами діяльності Емітента є забезпечення високого рівня послуг по 
комплексному обслуговуванню клієнтів з врахуванням наступного: 
- надання широко спектру послуг при оптимальному співвідношенні ризику та прибутку; 
- впровадження комплексної системи управління ризиками, зниження ризику при здійсненні 
кредитних операцій;    
- забезпечення надійності проведення розрахунків. 
- забезпечення ефективного управління процесів банку; 
- дотримання вимог регулюючих органів, законодавства України, вимог акціонерів та 
партнерів, вимогам ринку та поточної ситуації; 
- вдосконалення системи управління ресурсами банку; 
- автоматизація системи обслуговування клієнтів та управління банку. 
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Тенденцiєю розвитку банкiвської системи України є її унiверсалiзацiя, постiйне поширення 
асортименту i якостi послуг. Банкам притаманна швидка адаптацiя до економiчної ситуацiї, 
наявнiсть добре пiдготовленого персоналу. Протягом останніх років спостерiгається чiтка 
тенденцiя до збiльшення власного капiталу шляхом збiльшення статутного капiталу банкiв. 
 
в) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента 
Емітент забезпечує збільшення обсягів доходності активів та оптимізація їх структури шляхом 
оптимального розміщення сформованої ресурсної бази між різними видами активних операцій з 
врахуванням їх доходності та вартості ресурсів. Емітент підтримує оптимальне співвідношення 
між такими основними напрямками діяльності в галузі розміщення ресурсів:  
- кредитування юридичних осіб, інвестиції та вкладення в цінні папери юридичних осіб – 
головні напрямки розміщення ресурсів;  
- кредитування фізичних осіб, як перспективний сегмент ринку;  
- міжбанківські кредити та депозити, операції з позабанківськими інструментами (гарантіями, 
акцептами, авалем векселів). 
 
г) стратегію досліджень та розробок 
Емітент не займається дослідженнями та розробками. 
 
4) Відомості про філії та представництва емітента 
Філій та представництв у Емітента немає. 
 
5) Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)) 
Емітент є банком. 
Грошові зобов’язання Емітента станом на 31.03.2015 р. складають 453650 тис. грн. 
 
6) Можливі фактори ризику в діяльності емітента 
Ризик ліквідності. Політика Емітенту щодо ризику ліквідності полягає в недопущенні дефіциту 
ліквідності, диверсифікації ресурсної бази та активних вкладень за термінами погашення та 
валютами, подальшому нарощуванню строкових ресурсів. Емітент на регулярній основі 
здійснює аналіз стану міжбанківського ринку України, структури і динаміки балансу банку, 
ресурсної бази, дотримання банком нормативів ліквідності та обов’язкового резервування, GEP-
аналіз.  
Кредитний ризик. Управління кредитним ризиком Емітента здійснюється за індивідуальними 
кредитними проектами та за кредитним портфелем Емітента в цілому - шляхом встановлення 
вимог на основі внутрішніх методик щодо оцінки фінансового стану позичальників, а також 
методики оцінки фінансового стану комерційних банків, та обмежень/лімітів на проведення 
кредитних операцій, постійного моніторингу платоспроможності позичальників. Щомісячно 
здійснюється оцінка розміру, якості та структури кредитного портфелю. Цей ризик 
мінімізується Банком за рахунок диверсифікації кредитного портфеля за розміром кредитів, 
клієнтами, підвищення якості кредитного портфеля, вимог до ліквідності застави, створення 
резервів та підтримки адекватного рівня власного капіталу.  
Процентний ризик. Політика Емітента щодо процентного ризику полягає в застосуванні 
єдиного по системі Емітента в цілому принципу ціноутворення за активними та пасивними 
операціями, утриманні процентного ризику в прийнятних межах.  
Валютний ризик. Управління валютним ризиком здійснюється шляхом оцінки дотримання 
нормативів та лімітів валютної позиції, встановлених Національним банком України; 
встановлення та контролю внутрішніх лімітів валютної позиції по Емітенту в цілому та в розрізі 
структурних підрозділів; аналізу тенденцій та ситуації на валютному ринку України; аналізу 
структури балансових та позабалансових статей за валютами, а також продуктів та операцій, що 
впливають на валютну позицію; розрахунку та оцінки ризику можливих втрат від переоцінки 
валютних позицій у зв’язку із змінами валютного курсу. 
Ринковий ризик. Управління ринковим ризиком здійснюється шляхом аналізу тенденцій на 
валютних ринках, ситуації на фондовому ринку України, зміни процентних ставок на грошово-
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кредитному ринку України; визначення справедливої вартості цінних паперів; встановлення 
лімітів на контрагентів-учасників торгових операцій. 
Операційно - технологічний ризик. Управління операційно - технологічним ризиком 
здійснюється шляхом: удосконалення системи внутрішніх процедур та порядків; розподілу 
повноважень працівників; проведення аудиту і внутрішнього контролю за дотриманням 
нормативних вимог; підвищення кваліфікації персоналу; впровадження лише ліцензійного 
програмного забезпечення, що сприяє  надійності, контрольованості та безперервності роботи 
інформаційних технологій і процесів оброблення інформації; дублювання інформації на 
випадок технологічних збоїв.  
Емітентом для забезпечення якісного управління ризиками створені постійно діючі комітети: 
Кредитний комітет, який щомісячно оцінює якість активів Емітента та готує пропозиції щодо 
формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення; Комітет управління 
активами та пасивами, який щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибутковість активів 
і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розглядає питання відповідності 
строковості активів та пасивів та надає відповідним структурним підрозділам Емітента 
рекомендації щодо усунення розбіжностей у часі, що виникають, та Тарифний комітет, який 
щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності 
діючих тарифів, відповідає за політику Емітента з питань операційних доходів. Система 
управління ризиками Емітенту побудована у відповідності до Методичних рекомендацій щодо 
організації та функціонування системи ризик-менеджменту в банках України.  
 
 
 
7) Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки 
Емітент розраховує на зростання обсягів банківських операцій з приймання вкладів (депозитів) 
від юридичних і фізичних осіб в 2015 році до 655100 тис. грн. 
Емітент планує розмістити залучені коштів в 2015 році у обсязі до 655100 тис. грн. 
Емітент планує розширяти перелік банківських продуктів, здійснювати розробку нових 
операцій та послуг, які відповідають потребам клієнтів. Емітент здійснює пошук нових методів 
банківського обслуговування, що дозволяють знизити нераціональні операційні витрати при 
умові збереження можливості кожного клієнта отримати необхідні банківські послуги.  
 
8) Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками 
статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства 
Емітент не володіє акціями (частками, паями) в інших юридичних особах. 
 
9) Відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про 
нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію) 
Емітент здійснює виплату дивідендів акціонерам з розрахунку на одну належну акціонеру 
акцію. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається 
загальними зборами акціонерів. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір 
дивідендів. Емітент виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.  
Емітенту забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал у будь-якій формі, якщо 
така виплата чи розподіл призведе до порушення нормативу адекватності регулятивного 
капіталу банку. Емітент не має право також приймати рішення про виплату дивідендів та 
здійснювати виплату дивідендів за простими акціями в інших випадках, передбачених чинним 
законодавством. 
Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого 
прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів, у строк, що не 
перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, 
відповідно до закону.  
З 2008 року дивіденди акціонерам Емітента не нараховувалися та не виплачувалися. 
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10) Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до 
товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, 
протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій 
Щодо Емітента протягом трьох років, що передують року здійснення розміщення акцій не було 
порушено провадження у справі про банкрутство та не застосовувалися  заходи  із  санації.  
 
11) Баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у 
якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії 

 
Звіт про фінансовий стан ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  

за 1 квартал 2015 року                                                                                                                                                                              
 (тис. грн.) 

Найменування статті 
 

Звітний 
період 

Попередні
й період 

1 2 3 
АКТИВИ 
Грошові кошти та їх еквіваленти 70 430 20 815 
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 0 0 
Торгові цінні папери 71 555 57 469 
Кошти в інших банках, у т. ч.: 126 679 45 095 
   в іноземній валюті  61 633 45 095 
   резерви під знецінення коштів в інших банках 0 0 
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: 182 392 189 188 
   кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.: 146 014 150 656 
      в іноземній валюті  17 332 13 514 
      резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів (9 804) (7 128) 
   кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.: 36 378 38 532 
      в іноземній валюті  18 817 21 136 
      резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів (32 967) (27 831) 
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.: 0 18 154 
   резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

0 0 

Інвестиційна  нерухомість 59 500 59 500 
Дебіторська  заборгованість  щодо  поточного податку на 
прибуток 

61 18 

Відстрочений  податковий  актив 2 029 2 029 
Основні засоби та нематеріальні активи 35 948 36 348 
Інші фінансові активи, у т. ч.: 2 980 2 327 
   резерви під інші фінансові активи (3) (5) 
Інші активи, у т. ч.:          1 211              1 253  
   резерви під інші активи (87) (72) 
Необоротні  активи,  утримувані  для  продажу,  та  активи  
групи  вибуття  

6 623 6 623 

Усього активів, у т. ч.: 559 408 438 819  
   в іноземній валюті 233 483 135 657 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Кошти банків, у т. ч.: 111 367 69 802 
   в іноземній валюті 36 594 4 061 
Кошти клієнтів, у т. ч.: 312 228 247 676 
   кошти юридичних осіб, у т. ч.: 112 920 93 175 
      в іноземній валюті 28 222 18 807 
      кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: 110 752 90 899 
         в іноземній валюті 26 433 17 460 



13 
 

   кошти фізичних осіб, у т. ч.: 199 307 154 501 
      в іноземній валюті 179 733 129 603 
      кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: 11 533 9 021 
         в іноземній валюті 9 249 6 380 
Зобов`язання щодо поточного податку на прибуток 0 1 
Інші фінансові зобов'язання 5 020 4 264 
Інші зобов'язання 1 927 1 481 
Субординований  борг 23 108 5 033 
Усього зобов'язань, у т. ч.:  453 650 328 257 
   в іноземній валюті 246 324 153 202 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
Статутний капітал  85 320 85 320 
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11 003 15 654 
Резервні та інші фонди банку 7 940 7 940 
Резерви переоцінки 1 495 1 648 
Усього власного капіталу 105 758 110 562 
Усього зобов'язань та власного капіталу 559 408 438 819 

 
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
за  1  квартал  2015 року 

 (тис. грн.) 
Звітний період Попередній період Найменування статті 

за 
поточний 

квартал на 
31.03.2015 

 

за поточний 
квартал 

наростаючим 
підсумком з 

початку року 
на 31.03.2015 

за відповідний 
квартал 

попереднього 
року 

 

за відповідний 
квартал 

попереднього 
року 

наростаючим 
підсумком з 

початку року 
1 2 3 4 5 

Процентні доходи  15 874 15 874 5 606 5 606 
Процентні витрати  (10 165) (10 165) (4 317) (4 317) 
Чистий процентний дохід/(Чисті 
процентні витрати) 

5 709 5 709 1 289 1 289 

Комісійні доходи 1 637 1 637 1 329 1 329 
Комісійні витрати  (241) (241) (202) (202) 
Результат від операцій з цінними 
паперами в торговому портфелі 
банку  

2 404 2 404 39  39  

Результат від операцій з 
хеджування справедливої вартості 

0 0 0 0 

Результат від переоцінки інших 
фінансових інструментів, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату 
переоцінки через прибутки або 
збитки 

(1 320) (1 320) 0 0 

Результат від продажу цінних 
паперів у портфелі банку на продаж  

11 999 11 999 0 0 

Результат від операцій з іноземною 
валютою 

1 195 1 195 10 011 10 011 

Результат від переоцінки іноземної 
валюти 

(1 662) (1 662) (4 137) (4 137) 
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Результат від переоцінки об'єктів 
інвестиційної нерухомості 

0 0 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають 
під час первісного визнання 
фінансових активів за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж 
ринкова 

0 0 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають 
під час первісного визнання 
фінансових зобов'язань за 
процентною ставкою, вищою або 
нижчою, ніж ринкова 

0 0 0 0 

Відрахування до резерву під 
знецінення кредитів та коштів в 
інших банках  

(17 338) (17 338) (6 152) (6 152) 

Відрахування до резерву під 
знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових 
активів 

(14) (14) 6 6 

Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

0 0 0 0 

Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення 

0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 
зобов'язаннями 

0 0 0 0 

Інші операційні доходи 506 506 461 461 
Адміністративні та інші операційні 
витрати 

(7 539) (7 539) (6 420) (6 420) 

Частка в прибутку/(збитку) 
асоційованих компаній 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до 
оподаткування 

(4 664) (4 664) (3 776) (3 776) 

Витрати на податок на прибуток 12 12 0 0 
Прибуток/(збиток) від діяльності, 
що триває 

(4 652 ) (4 652 ) (3776) (3776) 

Прибуток/(збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) (4 652) (4 652) (3 776) (1 034) 
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:     
Переоцінка цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

(152) (152) 0 0 

Переоцінка основних засобів та 
нематеріальних активів 

0 0 0 0 

Результат переоцінки за операціями 
з хеджування грошових потоків 

0 0 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку 
асоційованої компанії 

0 0 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з 
іншим сукупним доходом 

0 0 0 0 

Інший сукупний дохід після 
оподаткування 

(152) (152) 0 0 

Усього сукупного доходу (4 804) (4 804) (3 776) (3 776) 
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Прибуток/(збиток) на акцію від 
діяльності, що триває: 

    

чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

(0,06) (0,06) (0,05) (0,05) 

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 

(0,06) (0,06) (0,05) (0,05) 

  
Прибуток/(збиток) на акцію від 
припиненої діяльності: 

    

чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

0 0 0 0 

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 

0 0 0 0 

  
Прибуток/(збиток) на акцію за 
квартал: 

    

чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію  

(0,06) (0,06) (0,05) (0,05) 

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 

(0,06) (0,06) (0,05) (0,05) 

 
12) Баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, в якому 
подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії 
 

Звіт про фінансовий стан ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
на 31 грудня 2014 р. 

(тис. грн.) 
Найменування статті 2014  рік 2013  рік 

1 2 3 
АКТИВИ   
Грошові кошти та їх еквіваленти  20815 15108 
Кошти обов`язкових резервів банку в Національному банку 
України 

0 2781 

Торгові цінні папери  57469 0 
Кошти в інших банках  45095 131 
Кредити та заборгованість клієнтів  189188 157265 
Цінні папери в портфелі банку на продаж  18154 18154 
Інвестиційна нерухомість  59500 31810 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток 

18 18 

Відстрочений податковий актив 2029 427 
Основні засоби та нематеріальні активи  36348 59883 
Інші фінансові активи  2327 14732 
Інші активи  1253 1127 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 
групи вибуття 

6623 6836 

Усього активів  438819 308272 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   
Кошти банків  69802 36372 
Кошти клієнтів  247676 134179 
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Зобов`язання щодо поточного податку на прибуток 1 0 
Інші фінансові зобов'язання  4264 14399 
Інші зобов'язання  1481 1080 
Субординований борг 5033 0 
Усього зобов'язань   328257 186030 
Статутний капітал   85320 85320 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  15654 28829 
Резервні та інші фонди банку  7940 7940 
Резерви переоцінки  1648 153 
Усього власного капіталу   110562 122242 
Усього зобов`язань та власного капіталу 438819 308272 

 
Звіт про прибутки і збитки ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

за 2014 рік 
                                                                                                              (тис. грн.) 

Найменування статті 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 
Процентні доходи  47634 29735 
Процентні витрати  (28002) (18261) 
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 19632 11474 
Комісійні доходи 10977 7757 
Комісійні витрати  (2131) (1300) 
Результат від операцій з цінними паперами в торговому 
портфелі банку  

       640 1373 

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, 
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки через прибутки або збитки 

2867 (2945) 

Результат від операцій з іноземною валютою 18143 10384 
Результат від переоцінки іноземної валюти (9855) (4343) 
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів 
в інших банках  

(24418) (245) 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів 

(19) 835 

Інші операційні доходи 1665 1741 
Адміністративні та інші операційні витрати (32492) (25819) 
Прибуток/(збиток) до оподаткування (14991) (1088) 
Витрати на податок на прибуток 1816 325 
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває (13175) (763) 
Прибуток/(збиток) за рік (13175) (763) 
Інший сукупний дохід:   
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 28 
Дооцінка інвестиційної нерухомості до справедливої 
вартості в момент визнання.  

1495 0 

Інший сукупний дохід за рік 1495 28 
Усього сукупного доходу за рік (11680) (735) 
Прибуток/(збиток) на акцію:   
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік (0,17) (0,01) 
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію за рік 

(0,17) (0,01) 
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II. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення 
 
 
1. Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства, яким оформлені 
рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення 
додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій 
Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Емітента шляхом розміщення додаткових 
акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій прийняте загальними 
зборами акціонерів від 27 квітня 2015 р., протокол № 1 .  
 
 
2. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства, та кількість голосів 
акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій 

Всього для участі у Загальних зборах зареєструвалось 26 (двадцять шість) акціонерів (їх 
уповноважених представників), яким належить 74 230 634 (сімдесят чотири мільйони двісті 
тридцять тисяч шістсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій банку, з них: 4 (чотири) 
акціонери (їх уповноважені представники), яким належить 425 899 (чотириста двадцять п’ять 
тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять)  простих іменних акцій, які не враховуються при визначенні 
кворуму та при голосуванні відповідно до п. 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення 
Закону України «Про депозитарну систему України»; 22(двадцять два) акціонери(їх 
уповноважені представники), яким належить 73 804 735 (сімдесят три мільйони вісімсот чотири 
тисячі сімсот тридцять п’ять) акцій (голосів), що складає 95,28% загальної кількості голосів 
акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні. 
Голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій 65 173 089 (шістдесят п’ять 
мільйонів сто сімдесят три тисячі вісімдесят дев’ять) штук голосуючих акцій, що складає 
88,30%  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі  у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій. 
 
 
3. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити 
20 000 088,00 (двадцять мільйонів вісімдесят вісім) гривень  
 
 
4. Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій 
у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства 
Емітент зобов’язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх 
оплати, для покриття збитків Емітента. 
 
 
5. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні 
обсяги та напрями використання) 

Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, будуть використані з метою 
формування основного капіталу Товариства як банківської установи.  

Сума 20 000 088,00 (двадцять мільйонів вісімдесят вісім) гривень буде використана у 
повному обсязі – 100%  на   збільшення обсягів кредитних операцій. 
 
6. Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити 
18 518 600 (вісімнадцять мільйонів п’ятсот вісімнадцять тисяч шістсот) штук простих акцій.  
 
7. Номінальна вартість акції 
1,08 (одна гривня вісім копійок) гривень. 
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8. Ринкова вартість акції 
Ринкова вартість  акцій  Емітента  затверджена  рішенням  Наглядової ради Емітента від 
24.03.2015 р, протокол № 8, в сумі 85 320 000,00 (вісімдесят п’ять мільйонів триста двадцять 
тисяч гривень 00 копійок) гривень за пакет акцій у кількості 79 000 000 (сімдесят дев’ять 
мільйонів) штук та 1,08 (одна гривня вісім копійок) гривень за одну акцію, станом на день, що 
передує дню опублікування повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, які 
призначені на 27.04.2015 р., тобто станом на 24.03.2015 р., відповідно до «Звіту про оцінку 
майна», складеного суб’єктом оціночної діяльності Качинською І.В., ідентифікаційний код 
2645614708, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 16237/14 від 04.04.2014 р., Свідоцтво 
Фонду державного майна України про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 3642 від 
14.05.2005 р. 
 
9. Ціна розміщення акцій 
1,08 (одна гривня вісім копійок) гривень. 
 
10. Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити 
Кожною простою акцією Емітента її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, 
включаючи права на:  
- брати участь в управлінні Емітентом в порядку, передбаченому чинним законодавством, 
Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів; 
- брати участь у загальних зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника; 
- обирати та бути обраними до органів управління Емітента; 
- отримувати у вигляді дивідендів частину прибутку від діяльності Емітента; 
- отримувати інформацію про господарську діяльність Емітента в порядку, встановленому 
Статутом; 
- отримувати від органів управління Емітента необхідні інформацію та документи з усіх питань, 
включених до порядку денного загальних зборів акціонерів; 
- продавати, передавати, дарувати, іншим чином відчужувати акції Емітента, що їм належать, в 
порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом; 
- у випадку ліквідації Емітента отримати частину майна або його вартості пропорційно частці 
належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. 
Акціонери - власники простих акцій мають переважне право на придбання акцій в процесі 
приватного розміщення акцій Емітента пропорційно частці належних їм простих акцій у 
загальній кількості простих акцій.  
Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, 
рішеннями Загальних зборів Акціонерів. 
Одна проста акція Емітента надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на 
загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери 
Емітента можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Емітента. 
 
11. Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій 
додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного 
розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством) 
Переважним правом кожного акціонера є право придбати акції, що розміщуються, пропорційно 
частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 27.04.2015 
року. 
Переважне право реалізують особи, що є акціонерами Емітента на 27 квітня 2015 року, що є 
датою прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення 
акцій. 
Повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного 
права на придбання акцій надані Голові Правління Емітента. 
Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання переважного 
права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається. 
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12. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової 
емісії 
1) строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій 
Переважне право акціонерів Емітента на придбання акцій, що додатково розміщуються, 
реалізується протягом наступного строку: з 17.08.2015 року по 08.09.2015 року включно.  
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають Емітенту у 
встановлений строк письмові заяви про придбання акцій та перераховують кошти в сумі, яка 
дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються.  
Заява та перераховані кошти приймаються Емітентом з 17.08.2015 року по 08.09.2015 року 
включно. 
Заяви акціонерів про придбання акцій в порядку реалізації переважного права на придбання 
акцій подаються на ім’я Голови Правління Емітента у встановлені строки у довільній письмовій 
формі і мають містити: прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи/повне найменування 
юридичної особи; адресу місця реєстрації фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи; 
поштову адресу; паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків 
фізичної особи/код за ЄДРПОУ юридичної особи; кількість простих акцій Емітента, належних 
акціонеру станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (27 квітня 
2015 року); кількість і номінальну вартість акцій (зазначені цифрами та словами), які має намір 
придбати акціонер; реквізити рахунку у цінних паперах із зазначенням назви та коду 
міждепозитарного обліку депозитарної установи, в якій відкритий такий рахунок у цінних 
паперах; банківські реквізити акціонера. Заява від імені акціонера - фізичної особи підписується 
нею або її уповноваженим представником в присутності працівника Емітента. Заява від імені 
акціонера - юридичної особи підписується її керівником або уповноваженою ним особою та 
скріплюється печаткою юридичної особи. 
Заяви подаються акціонером - фізичною особою особисто, акціонером - юридичною особою – 
через її уповноваженого представника.  
Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або особисто за місцезнаходженням 
Емітента. Датою подання заяви рекомендованим листом є дата отримання листа Емітентом. 
Якщо заяви подаються особисто, вони приймаються канцелярією Емітента з 9.00 до 16.00 з 
понеділка по п’ятницю без перерви на обід за місцем розташування головного офісу Емітента за  
адресою 03062, місто Київ, проспект Перемоги, 67. Реєстрація заяв здійснюється в день їх 
надходження. Під час реєстрації заяв фіксується дата та час їх надходження та реєстрації. 
Акціонери, які вносять кошти до статутного капіталу Емітента в розмірі одного і більше 
відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, разом із заявами на придбання 
акцій подають Емітенту документи відповідно до вимог Положення до про порядок реєстрації 
та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого Постановою 
Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306, що дають змогу зробити 
висновок про фінансовий стан учасників банку. 
Емітент має право відмовити в укладенні договору купівлі-продажу акцій у разі неподання 
заявником зазначених документів та у разі відсутності у акціонера власних коштів для 
здійснення внесків до статутного капіталу банку шляхом сплати акцій. Акціонери, які мають 
намір набути істотну участь у Емітенті, зобов’язані попередньо отримати письмовий дозвіл 
Національного банку України.    
 
2) строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що 
придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на 
який перераховуються кошти в оплату за акції 
Перераховані кошти приймаються Емітентом з 17.08.2015 року по 08.09.2015 року включно. 
Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті. Оплата здійснюється на 
рахунок Емітента № 500450000100 в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371, 
код ЄДРПОУ 22868414. 
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У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав письмову заяву про придбання 
акцій, але не здійснив повного розрахунку за акції, що ним придбаваються, вважається, що 
акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій. 
 
3) строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної 
кількості акцій 
Емітент в особі Голови Правління на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про 
придбання акцій в порядку реалізації переважного права на придбання акцій та коштів у сумі 
вартості акцій, що ними придбаваються, видає акціонерам письмові зобов'язання про продаж 
відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів 
Емітентом, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення. 
Письмові зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій надсилаються на поштові адреси 
акціонерів, зазначені в заявах акціонерів про придбання акцій, рекомендованими листами або 
вручаються акціонеру (його уповноваженому представнику) під розписку. 
 
13. Порядок розміщення акцій та їх оплати 
1) дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій 
Дата початку та закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій: з 09.09.2015 року по 15.09.2015 року включно.  
Дата початку та закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій: з 16.09.2015 року по 24.09.2015 року включно. 
 
2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено 
договори з першими власниками та акції повністю оплачено) 
У разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції 
повністю оплачено, Наглядова рада Емітента приймає рішення про дострокове закінчення 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, 
затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій, але не 
раніше першого дня другого етапу.  
 
3) порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких 
акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та 
перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій 
На першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій Емітентом укладаються з акціонерами договори купівлі-продажу акцій, щодо 
яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та 
перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій. При цьому, якщо 
фактично сплачена сума коштів за акції не дає можливості придбати цілу кількість акцій, 
округлення кількості акції, які придбаває акціонер, здійснюється в меншу сторону, а надлишок 
перерахованих коштів повертається. 
 
4) строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік 
яких затверджено загальними зборами акціонерів, а також строк та порядок укладання 
договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій) 
У приватному розміщенні акцій мають право брати участь особи, перелік яких затверджено 
загальними зборами акціонерів: 
1. Особи, що є акціонерами Товариства станом на 27 квітня 2015 року; 
2. Інвестори: 
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1) Alessandro Benedetti (паспорт №YA4010597 виданий 07.09.2012 року, громадянство 
Італійська Республіка);  
2) Clive Sinclair Poulton (паспорт LB0049247 виданий 04.05.2010 року, громадянство Республіка 
Ірландія);  
3) EFS European Financial Services AG, (реєстаційний номер: CHE-103.111.027, 
місцезнаходження: Untermüli 7, 6304 Zug, Швейцарія);   
4) Oxford Capital Limited (реєстраційний номер: 03586532, місцезнаходження: 7/8 Eghams Court, 
Boston Drive, Bourne End Bucks, SL8 5YS, Великобританія);  
5) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА 
(ідентифікаційний код 30731308, місцезнаходження: Полтавська область, Новосанжарський 
район, село Соколова Балка, вул. Перемоги, б. 27В). 
З дати, наступної за датою закінчення першого етапу, на вимогу учасників розміщення, перелік 
яких затверджений загальними зборами акціонерів, Емітент повинен надати інформацію про 
кількість акцій, які реалізовані протягом строку реалізації переважного права акціонерів на 
придбання акцій. 
На другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій здійснюється розміщення серед учасників розміщення акцій, що залишилися не 
розміщеними на першому етапі.  
Учасник розміщення, який має намір придбати акції на другому етапі, подає Емітенту письмову 
заяву про придбання акцій. Заява приймається Емітентом протягом строку, встановленого для 
проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій з 16.09.2015 року по 24.09.2015 року включно.   
Заяви учасників розміщення про придбання акцій подаються на ім’я Голови Правління Емітента 
у встановлені строки у довільній письмовій формі і мають містити: прізвище, ім’я, по-батькові 
фізичної особи/повне найменування юридичної особи; адресу місця реєстрації фізичної 
особи/місцезнаходження юридичної особи; поштову адресу; паспортні дані та реєстраційний 
номер облікової картки платника податків фізичної особи/код за ЄДРПОУ юридичної особи; 
кількість простих акцій Емітента, належних заявнику станом на дату прийняття рішення про 
збільшення статутного капіталу (27 квітня 2015 року); кількість і номінальну вартість акцій 
(зазначені цифрами та словами), які має намір придбати заявник; реквізити рахунку у цінних 
паперах із зазначенням назви та коду міждепозитарного обліку депозитарної установи, в якій 
відкритий такий рахунок у цінних паперах; банківські реквізити заявника. Заява від імені 
учасника розміщення - фізичної особи підписується нею або її уповноваженим представником в 
присутності працівника Емітента. Заява від імені учасника розміщення - юридичної особи 
підписується її керівником або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою 
юридичної особи. 
Заяви подаються учасником розміщення - фізичною особою особисто, учасником розміщення - 
юридичною особою – через її уповноваженого представника.  
Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або особисто за місцезнаходженням 
Емітента. Датою подання заяви рекомендованим листом є дата отримання листа Емітентом. 
Якщо заяви подаються особисто, вони приймаються канцелярією Емітента з 9.00 до 16.00 з 
понеділка по п’ятницю без перерви на обід за місцем розташування головного офісу Емітента за  
адресою 03062, місто Київ, проспект Перемоги, 67. Реєстрація заяв здійснюється в день їх 
надходження. Під час реєстрації заяв фіксується дата та час їх надходження та реєстрації. 
Заяви учасників розміщення задовольняються Емітентом в порядку черговості їх надходження. 
Учасники розміщення, які вносять кошти до статутного капіталу Емітента в розмірі одного і 
більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, разом із заявами на 
придбання акцій подають Емітенту документи відповідно до вимог Положення до про порядок 
реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого 
Постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306, що дають змогу 
зробити висновок про фінансовий стан учасників банку, а також здійснити ідентифікацію нових 
учасників банку. 
Емітент має право відмовити в укладенні договору купівлі-продажу акцій у разі неподання 
заявником зазначених документів та у разі відсутності у заявника власних коштів для 



22 
 

здійснення внесків до статутного капіталу банку шляхом сплати акцій. Юридичні чи фізичні 
особи, які мають намір набути істотну участь у Емітенті, зобов’язані попередньо отримати 
письмовий дозвіл Національного банку України.    
Договори купівлі-продажу акцій на другому етапі укладаються Емітентом з учасниками 
розміщення протягом 2 (двох) робочих днів із дня надходження відповідних заяв про придбання 
акцій, але не пізніше закінчення другого етапу.  
Акції, придбані на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій, мають бути повністю оплачені до 24.09.2015 року включно. 
У разі невиконання учасником розміщення умов договору купівлі-продажу акцій щодо оплати 
вартості акцій, вважається розміщеною тільки та кількість акцій, вартість яких фактично 
сплачена учасником розміщення у строк, встановлений договором купівлі-продажу акцій та 
умовами розміщення.  
 
5) адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій: 
Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій 
здійснюється за місцем розташування головного офісу Емітента за адресою 03062, місто Київ, 
проспект Перемоги, 67.  
 
6) відомості про андеррайтера 
Емітент не користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій цього випуску. 
 
7) відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова 
вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів 
торгів на такій фондовій біржі 
Акції Емітента не перебувають в обігу на фондових біржах. 
 
8) строк, порядок та форма оплати акцій 
Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті.  
Акції, придбані на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій, мають бути повністю оплачені до 24.09.2015 року включно. 
 
9) у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного 
рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції 
Оплата акцій здійснюється на рахунок Емітента № 500450000100 в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ», МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414. 
 
10) порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують 
оплату акцій 
Емітент в особі Голови Правління на підставі укладених договорів купівлі-продажу акцій та 
коштів у сумі вартості акцій видає учасникам розміщення письмове підтвердження про оплату 
акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Емітентом. 
Письмове підтвердження про оплату акцій надсилаються на поштові адреси учасників 
розміщення, зазначені в договорах про придбання акцій, рекомендованими листами або 
вручаються учаснику розміщення (його уповноваженому представнику) під розписку. 
 
11) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення (якщо на запланований обсяг акцій 
укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено) 
У разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції 
повністю оплачено, Наглядова рада Емітента приймає рішення про дострокове закінчення 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, 
затверджує результати укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення, 
затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.  



12) дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі
У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі та на запланований обсяг акцій не 
укладені договори з першими власниками, Наглядова рада Емітента затверджує результати 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результати 
розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій у фактично розміщеному та 
оплаченому обсязі.
Перевищення запланованого рівня приватного розміщення акцій не допускається.

13) строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про 
відмову від розміщення акцій

У разі прийняття Наглядовою радою Емітента рішення про відмову від розміщення акцій 
Емітент повертає учасникам розміщення внески, внесені ними в оплату за акції, протягом 10 
робочих днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від розміщення.

14) строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у 
встановлені строки результатів розміщення акцій

У разі незатвердження Наглядовою радою Емітента у встановлені строки результатів 
укладання договорів з першими власниками, результатів розміщення акцій, звіту про 
результати розміщення Емітент повертає учасникам розміщення внески, внесені ними в оплату 
за акції, протягом 3 (трьох) місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів 
розміщення акцій.

Від Емітента:

Голова Правління
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