Висловлюємо Вам свою повагу та повідомляємо, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі
BIN.UA у публікації «Регулятивный капитал украинских банков в июле возрос на 1,45%» від
22.08.2018р. в 13:08 (https://bin.ua/companies/224293-regulyativnyj-kapital-ukrainskix-bankov-viyule.html) щодо зменшення регулятивного капіталу АТ «БАНК СІЧ» (надалі – Банк, іншого банку з
назвою, що містить слово «січ», в Україні немає) на 100,572 млн. грн., не відповідає дійсності.
Вказаного зменшення не відбувалося не тільки у липні 2018 року, як вказано у публікації, а й за весь
період існування АТ «БАНК СІЧ» з травня 2011 року.
У публікації джерелом інформації вказано «Интерфакс-Украина»

з

посиланням

на

сайт

https://interfax.com.ua/. За наданим посиланням ми не знайшли жодного матеріалу, який міг бути
джерелом інформації для публікації, та жодної згадки про зменшення регулятивного капіталу
АТ «БАНК СІЧ». Тож, джерела поданої у публікації інформації залишаються нам невідомими.

Своєю постановою №11 від 15.02.2018р. Правління Національного банку України зобов’язало банки
України публікувати на сторінках власних веб-сайтів інформацію про нормативи та складові
розрахунку регулятивного капіталу, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368, на 01 число
кожного місяця. Тією ж постановою НБУ зобов’язався публікувати цю інформацію на сторінках
офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
Саме ці публікації про регулятивний капітал банків України можуть розглядатися у якості єдиного
офіційного та правдивого джерела інформації.
Починаючи зі звітної дати 01.03.2018р., АТ «БАНК СІЧ» на своєму офіційному веб-сайті за адресою
http://www.sichbank.com.ua/otchetnost/ публікує інформацію, зокрема про нормативи та складові
розрахунку регулятивного капіталу – під рубрикою «Нормативи та складові розрахунку регулятивного
капіталу на __». Так, за даними Банку з веб-сайту регулятивний капітал АТ «БАНК СІЧ» станом на
01.07.2018р. складав 200 132 тис. грн. (або 200,132 млн. грн.), а станом на 01.08.2018р. становив
200 237 тис. грн. (або 200,237 млн. грн.). Таким чином, регулятивний капітал Банку не зменшився
протягом липня 2018 року, як вказано у вашій публікації, а збільшився на 105 тис. грн. (або на 0,105
млн. грн.).
На сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за адресою
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 у розділі «Нормативи
та складові розрахунку регулятивного капіталу» розміщено інформацію про регулятивний капітал
банків України в розрізі окремих банків, зокрема АТ «БАНК СІЧ». За даними, опублікованими на
сторінках Інтернет-представництва НБУ, регулятивний капітал АТ «БАНК СІЧ» станом на 01.08.2018р.
становить 200 237,1 тис. грн., що відповідає інформації з веб-сайту Банку.
Неправдиве твердження щодо зменшення регулятивного капіталу, опубліковане у вищезазначеній
публікації, завдає шкоди репутації АТ «БАНК СІЧ» та може привести до фінансових втрат та збитків у
його діяльності.
Вимагаємо публікації на сторінках BIN.UA, у розділі, в якому була надана неправдива інформація,
вибачень, негайного спростування неправдивої інформації щодо нашого Банку та письмового
повідомлення АТ «БАНК СІЧ» про таке спростування з наданням переконливих доказів. Також
вимагаємо повідомити джерела неправдивої інформації про АТ «БАНК СІЧ», яким ви скористувалися
при написанні публікації, для запобігання розповсюдженню неправдивої інформації про наш Банк.
У протилежному випадку залишаємо за собою право добиватися примусового спростування
неправдивої інформації про наш Банк, а також відшкодування заподіяної моральної та матеріальної
шкоди шляхом звернення до суду відповідно до чинного законодавства України.

