
Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  емітента 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

  Товариство з обмеженою відповідальністю «ВіЕйБі Лізинг» (код ЄДРПОУ – 
33880354, місцезнаходження – 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, літера «Б» тел. 
(044)  359 03 99,  електронна поштова адреса -  office@vableasing.com.ua ,  адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інформації - 
www.vableasing.com.ua, а  надалі - Товариство. 

23.03.2016 року Загальними Зборами Учасників Товариства (протокол №2 від 23.03.2016р.) 
прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:  

- виключити (відкликати) з посади Голови Наглядової Ради Товариства Славкіну Марину 
Анатоліївну (паспорт СА № 808172, виданий 16.07.1998р. Шевченківським РВ УМВС України 
в Запорізькій обл), яка перебувала на зазначеній посаді з 20.01.2015р. Часткою в статутному 
капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не 
має. Новою редакцією Статуту Товариства не передбачено створення Наглядової Ради 
Товариства;  

- виключити (відкликати) зі складу  членів Наглядової Ради Товариства Цицівко 
Вікторію Олександрівну (паспорт СН № 005515, виданий 07.07.1995р.Подільским РУГУ МВС 
України в  м. Києві), яка  перебувала на зазначеній посаді з 19.01.2015р. Часткою в статутному 
капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не 
має. Новою редакцією Статуту Товариства не передбачено створення Наглядової Ради 
Товариства;  

- виключити (відкликати)  зі складу членів Наглядової Ради Товариства Данилу Павла 
Йосиповича (паспорт СО № 141903, виданий 14.07.1999р. Харківським РУГУ МВС України в  
м. Києві), який перебував на зазначеній посаді з 19.01.2015р. Часткою в статутному капіталі 
Товариства не володіє, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. 
Новою редакцією Статуту Товариства не передбачено створення Наглядової Ради Товариства; 

- виключити (відкликати)  зі складу членів Наглядової Ради Товариства Луценко Юрія 
Володимировича (паспорт СЮ № 044143, виданий 10.07.2007р. Ленінським РВ УМВС 
України в  Запорізькій області), який перебував на зазначеній посаді з 19.01.2015р. Часткою в 
статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не має. Новою редакцією Статуту Товариства не передбачено створення Наглядової 
Ради Товариства; 

- виключити (відкликати)  зі складу членів Наглядової Ради Товариства Личова Івана 
Івановича (паспорт СО № 310102, виданий 21.12.1999р. Ватутинським РУГУ МВС України в  
м. Києві), який перебував на зазначеній посаді з 07.04.2015р. Часткою в статутному капіталі 
Товариства не володіє, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. 
Новою редакцією Статуту Товариства не передбачено створення Наглядової Ради Товариства; 

Зміни у складі посадових осіб Товариства пов’язані  із зміною учасника Товариства,  
який володіє 100% часток  його статутного капіталу.   

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 
Генеральний директор                                                                          Л.С. Золотарьова 


