
Титульний аркуш Повідомлення 

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       Куделя В. I. 

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

  М.П.  
06.09.2013 

(дата) 

 

Особлива інформація емітента 

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

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

холдiнг" 

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

16307284 

1.4 Місцезнаходження емітента 

03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 88 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 

044 206 01 41 044 206 01 42 

1.6 Електронна поштова адреса емітента 

liko_invest@ukr.net 

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 06.09.2013 

 (дата) 

2.2. Повідомлення 168 Вiдомостi ДКЦПФР 09.09.2013 

опубліковано у 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

2.3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 

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

informatsija 

в мережі 

Інтернет 
06.09.2013 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни (призначено або 

звільнено) 
Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.07.2010 звільнено 
Фiнансовий 

директор 
Якубець Валентина Василiвна 

CH 006452 

30.06.1995 Московським Р ГУ МВС України в мiстi Києвi 
0.00000 

Зміст інформації: 

Генеральний директор ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" 30.07.2010 року у зв'язку iз поданою заявою Якубець В. В. прийняв рiшення (наказ №19-К вiд 30.07.2010 року) про 

звiльнення Якубець Валентини Василiвни з посади фiнансового директора за власним бажанням. 

Якубець Валентина Василiвна (серiя паспорта - СН, номер паспорта - 006452, дата видачi -30 червня 1995 року, орган, яким було видано паспорт- Московським Р ГУ МВС 

України в мiстi Києвi) звiльнена з посади Фiнансового Директора ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ", часткою в статутному капiталi ТОВ " ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" не володiє. 

Якубець Валентина Василiвна звiльнена за власним бажанням з посади Фiнансовий Директор ТОВ " ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi фiнансового директора: 16.02.1999 р. - 30.07.2010 р. 

Замiсть Якубець Валентини Василiвни на посаду фiнансового директора нiкого не було призначено. 

 


