
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.  12.10.2016 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство «Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01133, мiсто Київ, Вулиця Євгена Коновальця, будинок 32-Г, офiс 8 

4. Код за ЄДРПОУ 

30674235 

5. Міжміський код та телефон, факс 

+38 (044) 284-23-00 +38 (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  

 (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 

12.10.2016 обрано 

Голова 

Наглядової 

ради 

Полторацький 

Микола 

Михайлович 

ВС 319125 

24.05.2000 

Iллiчiвським РВ 

Марiупольського 

МУУМВС України в 

Донецькiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Полторацький Микола Михайлович (Паспорт: серiя ВС 319125, виданий Iллiчiвським РВ 

Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй областi 24.05.2000 р.), призначений на 

посаду Голови Наглядової ради 12 жовтня 2016 року на пiдставi протоколу Наглядової ради 

№27 вiд 12 жовтня 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 Наглядовою радою (протокол №27 вiд 12 

жовтня 2016 року). Голова Наглядової ради Полторацький Микола Михайлович є 

представником акцiонера ТОВ «Лемтранс» (частка в статутному капiталi – 49,9584%). Iншi 

посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ 

«Укртранслiзинг»; директор департаменту економiки та фiнансiв Мiнiстерства 

iнфраструктури України; заступник директора департаменту економiки та фiнансiв 

Мiнiстерства iнфраструктури України; головний спецiалiст вiддiлу внутрiшнiх розслiдувань 

Мiнiстерства iнфраструктури України; начальник вiддiлу аналiзу, корпоративної та 

оперативної звiтностi планово-економiчного управлiння ПАТ «Марiупольський 

металургiйний комбiнат iменi Iллiча». 

 


