
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ДИРЕКТОР 
      

ТАТАРЕЦЬ ПЕТРО 

ВАСИЛЬОВИЧ 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
25.04.2016 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРТРАНСЛIЗИНГ" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01133, МIСТО КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, БУД. 32-Г, ОФIС 8 

4. Код за ЄДРПОУ 

30674235 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 284-23-00 (044) 284-23-00 

6. Електронна поштова адреса 

office@utl.com.ua 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

05.04.2016 обрано 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Чорнуцький Сергiй 

Петрович 

НС 019579 

27.08.1995 Чорнобаєвським РВ УМВС України в 

Черкаськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Чорнуцький Сергiй Петрович (Паспорт: серiя НС 019579, виданий Чорнобаєвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 27.08.1995 

року), обраний на посаду голови Ревiзiйної комiсiї з 05 квiтня 2016 року на пiдставi Протоколу Ревiзiйної комiсiї №01/16 вiд 05 квiтня 2016 

року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який 

призначено посадову особу – 3 роки. Рiшення прийнято Ревiзiйною комiсiєю (протокол Ревiзiйної комiсiї №01/16 вiд 05 квiтня 2016 року). 

Голова Ревiзiйної комiсiї Чорнуцький Сергiй Петрович є представником акцiонера ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" (частка в статутному капiталi – 

47,6691%). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: директор Департаменту органiзацiйної роботи; начальник 

Управлiння гармонiзацiї державного внутрiшнього фiнансового контролю; директор Департаменту стратегiчного планування, взаємодiї зi 

ЗМI, та зв’язкiв з громадкiстю; заступник начальника Департаменту внутрiшнього контролю Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту 

України, ПАТ "Укрзалiзниця"; аспiрант Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України; начальник Департаменту 

аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця". 

 


