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)

15.12.2016

М.П.

(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)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.12.2016

припинено
повноваження

член
Наглядової
ради

Бобрик Володимир
Iванович

СН 864068
14.07.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:
Посадова особа Бобрик Володимир Iванович (Паспорт: серiя СН 864068, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14.07.1998
року) займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" та був обраний представником акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" у складi
Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг". Повноваження Бобрика В.I. припинено у зв'язку iз повiдомленням ПАТ "Укрзалiзниця" вiд
14.12.2016 р. №Ц/1-3/6753-16 (вх. ПрАТ "Укртранслiзинг" №317 вiд 15.12.2016 р.) про замiну представника у складi Наглядової ради ПрАТ
"Укртранслiзинг" на пiдставi рiшення правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" вiд 06.12.2016 р. (протокол №81). Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Бобрик В.I. перебував на посадi члена Наглядової ради
ПрАТ "Укртранслiзинг" з 03 жовтня 2016 року по 15 грудня 2016 року.
15.12.2016

призначено

член
Наглядової
ради

Кулик Iван Федорович

СВ 852206
06.12.2003 Запорiзьким РВ УМВС України в
Запорiзькiй обл.

0

Зміст інформації:
Кулик Iван Федорович (Паспорт: серiя СВ 852206, виданий Запорiзьким РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 06.12.2003 року),
призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" з 15 грудня 2016 року на пiдставi повiдомлення ПАТ "Укрзалiзниця"
вiд 14.12.2016 р. №Ц/1-3/6753-16 (вх. ПрАТ "Укртранслiзинг" №317 вiд 15.12.2016 р.) про замiну представника у складi Наглядової ради
ПрАТ "Укртранслiзинг" на пiдставi рiшення правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" вiд 06.12.2016 р. (протокол №81). Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Кулик Iван Федорович призначений на посаду члена
Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" на строк до дати прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ
"Укртранслiзинг" рiшення про припинення його повноважень або до дати отримання вiд ПАТ "Укрзалiзниця" iнформацiї про його замiну у

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

складi Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг". Член Наглядової ради Кулик Iван Федорович є представником акцiонера ПАТ
"Укрзалiзниця" (частка в статутному капiталi – 47,6691%). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з травня 2011 р.
по березень 2012 р. - Директор ТОВ "Торговий дiм "Стар Гласс Україна"; з березня 2012 р. по травень 2014 р. - Iнженер 2 категорiї, iнженерпрограмiст 2 категорiї вiддiлу з експлуатацiї АСУ пасажирських перевезень, начальник вiддiлу експлуатацiйних систем електронного продажу
квиткiв ДП "Головний iнформацiйно-обчислювальний центр Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України"; з травня 2014 р. по
серпень 2014 р. - Начальник Головного управлiння iнформацiйних технологiй Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України; з
серпня 2014 р. по серпень 2015 р. – начальник Департаменту iнформацiйних технологiй; з жовтня 2015 по т.ч. - Навчання в аспiрантурi в
Державному економiко-технологiчному унiверситетi транспорту; з 14.06.2016 р. по т.ч. - Помiчник члена правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (за
сумiсництвом).

