
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.  24.02.2017 

(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 27.02.2017 

 (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 прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова 

вартість майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину (тис. 

грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента 

за даними останньої річної фінансової 

звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 24.02.2017 0 0 0 

Зміст інформації: 

24.02.2017 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Лiзингова 

компанiя «Укртранслiзинг» (Протокол №31 вiд 24.02.2017 року) прийнято рiшення про 

надання попередньої згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю про проведення 

деповського ремонту вантажних вагонiв з виробничим пiдроздiлом ремонтного вагонного 

депо Коростень регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця» публiчного акцiонерного 

товариства «Українська залiзниця» (40081221/402). Керуючись пiдпунктом 3 пункту 5 

Глави 1 Роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», 

затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року, iстотнi умови зазначеного 

вище правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, не розкриваються, а у 

вiдповiдних формах вказанi нулi. 

2 24.02.2017 0 0 0    

Зміст інформації: 

24.02.2017 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Лiзингова 

компанiя «Укртранслiзинг» (Протокол №31 вiд 24.02.2017 року) прийнято рiшення про 

погодження вчинення правочину iз заiнтересованiстю з Виробничим пiдроздiлом 

ремонтного вагонного депо Шепетiвка регiональної фiлiї «Пiвденно-Захiдна залiзниця» 

Публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця» (40081221) вiд 30.12.2016 р. 

№ПЗ/ВЧДР-6-165663/НЮ та надати повноваження Генеральному директору Товариства (з 

правом передоручення цих повноважень iншим особам) на пiдписання такого правочину. 

Керуючись пiдпунктом 3 пункту 5 Глави 1 Роздiлу III «Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 

03.12.2013 року, iстотнi умови зазначеного вище правочину, щодо вчинення якого є 

заiнтересованiсть, не розкриваються, а у вiдповiдних формах вказанi нулi. 

 


