
Додаток 14 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне Товариство  «Лiзингова компанiя 

"Укртранслiзинг"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне  акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30674235
1.4. Місцезнаходження емітента 01133  м.Київ вул. Щорса, 32-г, оф. 8
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 284-23-00, 284-23-02
1.6. Електронна поштова адреса емітента office@utl.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 

д/н

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Звільнення виконано на підставі рішення наглядової ради від 12.04.2011р.
Рішення про звільнення прийнято на засіданні наглядової ради 12.04.2011р.
Посадова особа Науменко Петро Петрович (Паспорт: серія МЕ 859090, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті 
Києві 11. 03.2008р.), який займав посаду Генерального директора звільнений. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0,0000757%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на 
посаді один рік.
Рішення про призначення прийнято на засіданні наглядової ради 12.04.2011р.
Призначення  виконано на підставі рішення наглядової ради від 12.04.2011р.
Посадова особа Татарець Петро Васильович (Паспорт: серія АЕ 075272, виданий Софіївським  РВ  УМВС України в 
Дніпропетровській областіі 23.12.1996р.),призначений на  посаду Генерального директора. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0,0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено 
посадову особу невизначений.Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 22.04.2010р. працював на 
посаді директора фінансового ПАТ "Укртранслізинг", з 01.12.2008р. працював на посаді начальника відділу контролінгу 
управління обліку, контролю та звітності структурного підрозділу м. Кривий ріг Гірничорудного дивізіону ТОВ 
"МЕТІНВЕСТ  ХОЛДИНГ".

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор  ____________ Татарець Петро Васильович

М.П.
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