
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента – державне публічне акціонерне товариство 

«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг». 

2. Код за ЄДРПОУ – 30401456. 

3. Місцезнаходження – 01601, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова, 16 а. 

4. Міжміський код, телефон та факс – (044) 254-30-10, 289-30-38. 

5. Електронна поштова адреса – lizing@emitent.net.ua. 

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

розкриття інформації – http://www.ukragroleasing.com.ua. 

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

 

II. Текст повідомлення 

 

На пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2014 року № 660-р 

звiльнено Дергалюк Людмилу Степанiвну (паспорт СН 677610, виданий Ватутінським РУГУ 

МВС України 25.12.1997) вiд обов'язкiв члена правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї 

"Украгролiзинг". Часткою в статутному капiталi Компанiї не володiє. Посади, якi обiймав 

протягом останнiх п'яти рокiв: директор Департаменту лiзингу Національної акціонерної 

компанії "Украгролiзинг"; переведена на заступника директора Департаменту лiзингу 

Національної акціонерної компанії "Украгролiзинг"; заступник начальника вiддiлу лiзингу 

пiвденного регіону Департаменту лiзингу Національної акціонерної компанії "Украгролiзинг". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

На пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2014 року № 661-р 

звiльнено Пальонка Вiталiя Iвановича (паспорт СК 403442, виданий Міським вiддiлом № 1 

Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi 17.12.1996) вiд обов'язкiв члена 

правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Украгролiзинг". Часткою в статутному капiталi 

Компанiї не володiє. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор Департаменту 

технiчної полiтики Національної акціонерної компанії "Украгролiзинг"; директор Департаменту 

технiчного розвитку та корпоративних прав Національної акціонерної компанії 

"Украгролiзинг"; директор Департаменту технiчного розвитку; заступник директора 

Департаменту технiчного розвитку; заступник директора Департаменту монiторингу ринку 

технiки та роботи з постачальниками; заступник директора Департаменту технiчної полiтики. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

III. Підпис 

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

2. Генеральний директор _____________ О.П. Ковальчук 
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

 М.П. 01.08.2014 
  (дата) 

 


