
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство «Лiзингова 
компанiя «Укртранслiзинг» 

2. Код за ЄДРПОУ 30674235 

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

4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 284-23-00 +38 (044) 284-23-00 

5. Електронна поштова адреса office@utl.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

  

II. Текст повідомлення 
Посадова особа Полторацький Микола Михайлович (Паспорт: серiя ВС 319125, виданий 
Iллiчiвським РВ Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй областi 24.05.2000 р.), який займав 
посаду Голови Наглядової ради, повноваження якого достроково припинено за рiшенням 
позачергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Лiзингова компанiя 
«Укртранслiзинг». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 22 березня 2016 
року по 03 жовтня 2016 року. Повноваження припиненi достроково на пiдставi Протоколу 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 жовтня 2016 року. 

Посадова особа Марковцев Юрiй Юрiйович (Паспорт: серiя АЕ 513732, виданий Довгинцiвським 
РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 28.03.1997 р.), який займав посаду 
члена Наглядової ради, повноваження якого достроково припинено за рiшенням позачергових 
Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг». 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 22 березня 2016 року по 03 
жовтня 2016 року. Повноваження припиненi достроково на пiдставi Протоколу позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 жовтня 2016 року. 

Посадова особа Дiденко Вячеслав Анатолiйович (Паспорт: серiя МК 291892, виданий 
Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 18.09.1996 року), який займав посаду 
члена Наглядової ради, повноваження якого достроково припинено за рiшенням позачергових 
Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг». 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 22 березня 2016 року по 03 
жовтня 2016 року. Повноваження припиненi достроково на пiдставi Протоколу позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 жовтня 2016 року. 

Посадова особа Федорко Iван Петрович (Паспорт: серiя МА 173944, виданий Конотопським МВУ 
УМВС України в Сумськiй областi 11.10.1996 року), який займав посаду члена Наглядової ради, 
повноваження якого достроково припинено за рiшенням позачергових Загальних зборiв 
Приватного акцiонерного товариства «Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг». Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посадi з 22 березня 2016 року по 03 жовтня 2016 року. 
Повноваження припиненi достроково на пiдставi Протоколу позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 03 жовтня 2016 року. 

Посадова особа Бобрик Володимир Iванович (Паспорт: серiя СН 864068, виданий Мiнським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi 14.07.1998 року), який займав посаду члена Наглядової ради, 



повноваження якого достроково припинено за рiшенням позачергових Загальних зборiв 
Приватного акцiонерного товариства «Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг». Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посадi з 22 березня 2016 року по 03 жовтня 2016 року. 
Повноваження припиненi достроково на пiдставi Протоколу позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 03 жовтня 2016 року. 

Полторацький Микола Михайлович (Паспорт: серiя ВС 319125, виданий Iллiчiвським РВ 
Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй областi 24.05.2000 р.), призначений на посаду 
члена Наглядової ради з 03 жовтня 2016 року на пiдставi Протоколу позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 03 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 позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
(протокол вiд 03 жовтня 2016 року). Член 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». 

Марковцев Юрiй Юрiйович (Паспорт: серiя АЕ 513732, виданий Довгинцiвським РВ Криворiзького 
МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 28.03.1997 р.), призначений на посаду члена 
Наглядової ради з 03 жовтня 2016 року на пiдставi Протоколу позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 03 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 позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
(протокол вiд 03 жовтня 2016 року). Член Наглядової ради Марковцев Юрiй Юрiйович 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»; 
перший заступник директора, в.о. директора пiдприємства ДП «УДЦТС «Лiски»; в.о. генерального 
директора, генеральний директор пiдприємства ДП « НВКГ» «Зоря» - «Машпроект»; фiнансовий 
директор ПАТ «КЗРК». 

Дiденко Вячеслав Анатолiйович (Паспорт: серiя МК 291892, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi 18.09.1996 року), призначений на посаду члена Наглядової ради з 03 
жовтня 2016 року на пiдставi Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 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 
позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 03 жовтня 2016 року). Член 
Наглядової ради Дiденко Вячеслав Анатолiйович є представником акцiонера Корпорацiї "МПС" 
(частка в статутному капiталi – 2,3267%). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг»; заступник директора з правових питань 
ТОВ «Iнститут стратегiчних дослiджень». 

Бобрик Володимир Iванович (Паспорт: серiя СН 864068, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi 14.07.1998 року), призначений на посаду члена Наглядової ради з 03 жовтня 2016 року на 
пiдставi Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 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 
позачерговими загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 03 жовтня 2016 року). Член 
Наглядової ради Бобрик Володимир Iванович є представником акцiонера ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" 
(частка в статутному капiталi – 47,6691%). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: завiдуючий вiддiлом, провiдний науковий спiвробiтник НДI приватного права i 
пiдприємництва iм. академiка Ф.Г. Бурчака НАПрН України; заступник начальника Департаменту 
реформування та корпоративного розвитку, начальник Департаменту корпоративного управлiння 
ПАТ «Укрзалiзниця»; член Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг"; член Наглядової ради ПрАТ 
"Львiвський локомотиворемонтний завод"; член Наглядової ради ПрАТ "Гнiванський завод 
спецзалiзобетону"; член Наглядової ради ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод"; член 
Наглядової ради "Запорiзький електровозоремонтний завод"; член Наглядової ради ПрАТ 



"Днiпропетровський тепловозоремонтний завод"; ПрАТ "Коростенський завод залiзобетонних 
шпал". 

Меркулов Юрiй Анатолiйович (Паспорт: серiя АК № 679558, виданий Самарським РВДМУУМВС 
України в Днiпропетровськiй областi 21 жовтня 1999 року), призначений на посаду члена 
Наглядової ради з 03 жовтня 2016 року на пiдставi Протоколу позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 03 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 позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
(протокол вiд 03 жовтня 2016 року). Член Наглядової ради Меркулов Юрiй Анатолiйович є 
представником акцiонера ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" (частка в статутному капiталi – 47,6691%). Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник начальника 
Головного комерцiйного управлiння, начальник Головного комерцiйного управлiння Державної 
адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України; начальник Департаменту комерцiйної роботи, в.о. 
директора з вантажних перевезень i логiстики ПАТ «Укрзалiзниця». 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади       Татарець Петро Васильович 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  

2016.10.03 

(дата) 

 


