
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       Олiйник В. М. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
19.05.2014 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

"Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "Лiко-

холдiнг" 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Місцезнаходження 

03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 88 

4. Код за ЄДРПОУ 

16307284 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044 206 01 41 044 206 01 42 

6. Електронна поштова адреса 

liko_invest@ukr.net 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  

 (дата) 

2. Повідомлення - Вiдомостi НКЦПФР  

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 

http://liko-holding.com.ua/uk/page/1/zagalna-

informatsija 

в мережі 

Інтернет 
 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення 

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 

19.05.2014 
припинено 

повноваження 

Генеральний 

директор 
Куделя Валерiй Iванович 

СК 825690 

Iрпiнським РУ ГУ МВС України в Київськiй областi 
1.5 

Зміст інформації: 

Генеральний директор Куделя В. I. припинив свої повноваження у зв'язку iз смертю. Часткою в статутному капiталi ТОВ 

" ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" володiв у розмiрi 1,5%. 

Куделя Валерiй Iванович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав. Строк перебування на посадi - з 02.08.1994 по 

19.05.2014 р. 

Замiсть Куделi Валерiя Iвановича на посаду Генерального директора згiдно Протоколу Загальних зборiв учасникiв ТОВ "ТМО "ЛIКО-

ХОЛДIНГ" № 7 вiд 19.05.2014 р.було призначено Олiйника Володимира Михайловича. 

19.05.2014 обрано 
Генеральний 

директор 

Олiйник Володимир 

Михайлович 

ТТ 143140 

Голосiївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами учасникiв ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" (Протокол № 7 вiд 19.05.2014 р.) у зв'язку iз необхiднiстю було обрано 

Генеральним директором Товариства Олiйника В. М. Змiст рiшення: "Обрати Генеральним директором ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" 

Олiйника В. М. та доручити приступити до виконання посадових обов'язкiв Генерального директора з 20.05.2014 р. в межах повноважень, 

визначених Статутом Товариства з правом пiдпису усiх докементiв, в тому числi, але не обмежуючись, фiнансових, договiрних, 

адмiнiстративних, управлiнських, господарських, судових та будь-яких iнших." 

Олiйник Володимир Михайлович (серiя паспорта - ТТ, номер паспорта - 143140 , орган, яким було видано паспорт- Голосiївським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi), часткою в статутному капiталi ТОВ " ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" не володiє. 

Олiйник Володимир Михайлович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 11.11.2009 по 01.04.2011 рр. займав посаду 

Генерального дирктора з фiнансових питань на пiдприємствi ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". 01.04.2011 Олiйник Володимир Михайлович був 

прийнятий на посаду Директора з Фiнансових питань на пiдприємствi ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 19.05.2014 р. було обрано на посаду 



Дата 

прийняття 

рішення 

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 

Генерального директора ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". 

19.05.2014 
припинено 

повноваження 

Директор з 

фiнансових 

питань 

Олiйник Володимир 

Михайлович 

ТТ 143140 

Голосiївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами учасникiв ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" (Протокол № 7 вiд 19.05.2014 р.) у зв'язку iз необхiднiстю було обрано 

Генеральним директором Товариства Олiйника В. М. Змiст рiшення: "Обрати Генеральним директором ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" 

Олiйника В. М. та доручити приступити до виконання посадових обов'язкiв Генерального директора з 20.05.2014 р. в межах повноважень, 

визначених Статутом Товариства з правом пiдпису усiх докементiв, в тому числi, але не обмежуючись, фiнансових, договiрних, 

адмiнiстративних, управлiнських, господарських, судових та будь-яких iнших." 

Олiйник Володимир Михайлович (серiя паспорта - ТТ, номер паспорта - 143140 , орган, яким було видано паспорт- Голосiївським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi), часткою в статутному капiталi ТОВ " ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" не володiє. 

Олiйник Володимир Михайлович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 11.11.2009 по 01.04.2011 рр. займав посаду 

Генерального дирктора з фiнансових питань на пiдприємствi ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". 01.04.2011 Олiйник Володимир Михайлович був 

прийнятий на посаду Директора з Фiнансових питань на пiдприємствi ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 19.05.2014 р. було обрано на посаду 

Генерального директора ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". 

Замiсть Олiйника В. М. на посаду Директора з фiнансових питань нiкого не було призначено. 

 


