
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.  20.04.2017 

(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  

 (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 

20.04.2017 
припинено 

повноваження 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Чорнуцький Сергiй 

Петрович 

НС 019579 

27.08.1995 Чорнобаївським РВ УМВС України в 

Черкаськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Чорнуцький Сергiй Петрович (Паспорт: серiя НС 019579, виданий Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 

27.08.1995 року), займав посаду голови Ревiзiйної комiсiї, перебував на посадi з 05 квiтня 2016 року по 20 квiтня 2017 року. Повноваження 

Чорнуцького С.П. достроково припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Укртранслiзинг» (Протокол б/н вiд 20 квiтня 

2017 року). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

20.04.2017 
припинено 

повноваження 

член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Катрич Сергiй 

Андрiйович 

АК 989735 

27.09.2000 Iнгулецьким РВ Криворiзького МУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй обл. 

0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Катрич Сергiй Андрiйович (Паспорт: серiя АК № 989735, виданий Iнгулецьким РВ Криворiзького МУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй обл. 27.09.2000 р.), займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї, перебував на посадi з 22 березня 2016 року по 20 квiтня 2017 

року. Повноваження Катрича С.А. достроково припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Укртранслiзинг» (Протокол 

б/н вiд 20 квiтня 2017 року). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

20.04.2017 обрано 

член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Катрич Сергiй 

Андрiйович 

АК 989735 

27.09.2000 Iнгулецьким РВ Криворiзького МУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй обл. 

0 

Зміст інформації: 



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 

Катрич Сергiй Андрiйович (Паспорт: серiя АК 989735, виданий Iнгулецьким РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

обл. 27.09.2000 р.), обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 20 квiтня 2017 року на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

«Укртранслiзинг» (Протокол б/н вiд 20 квiтня 2017 року). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано посадову особу – 3 роки. Член Ревiзiйної комiсiї Катрич Сергiй Андрiйович 

обраний за пропозицiєю акцiонера ТОВ «Лемтранс» (частка в статутному капiталi – 49,9584%). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 

останнiх п’яти рокiв: ВАТ «Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат: грудень 2006 – вересень 2009 – начальник центру управлiння 

витратами управлiння комбiнату; ТОВ «Лемтранс»: вересень 2009 – вересень 2009 – фiнансовий контролер; вересень 2009 – до теперiшнього 

часу – заступник фiнансового директору з фiнансового контролю. 

20.04.2017 обрано 

член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Леорда Андрiй 

Аркадiйович 

КР 822938 

04.02.2004 Глибоцьким РВ УМВС України в 

Чернiвецькiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Леорда Андрiй Аркадiйович (Паспорт: серiя КР 822938, виданий Глибоцьким РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi 04 лютого 2004 р.), 

обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 20 квiтня 2017 року на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Укртранслiзинг» 

(Протокол б/н вiд 20 квiтня 2017 року). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Строк на який обрано посадову особу – 3 роки. Член Ревiзiйної комiсiї Леорда Андрiй Аркадiйович обраний за пропозицiєю 

акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (частка в статутному капiталi – 47,6691%). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 

04.2007 – 01.2015 – Департамент фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї, заступник начальника вiддiлу зведеного бюджету та iнвестицiй; 

01.2015 – 10.2015 – начальник управлiння справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької 

облдержадмiнiстрацiї;10.2015 – 05.2016 – начальник управлiння внутрiшнього аудиту Луганської вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї; 05.2016 – 

03.2017 – начальник управлiння справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї. 

 


