
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.  

 

Голова Правлiння       Лiсайчук Михайло Юрiйович 

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

28.04.2017   М.П.  

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ЛИБIДСЬКИЙ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

03039, м. Київ, Миколи Грiнченка, 18 

4. Код за ЄДРПОУ 

32768518 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 300-11-40 (044) 300-10-40 

6. Електронна поштова адреса 

vlad@ineko.com 

 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 84 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 05.05.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

http://motor-city.com.ua в мережі Інтернет 05.05.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

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 

28.04.2017 
припинено 

повноваження 
Ревiзор Сипко Наталя Леонiдiвна 

АК 183068 
05.05.1998 Саксаганський РВ Криворiзького МУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй обл. 
0 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв 28.04.2017 р. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi закiнчення термiну дiї повноважень. 
Посадова особа Сипко Наталя Леонiдiвна (паспорт: серiя АК номер 183068 виданий 05.05.1998 р. Саксаганський РВ Криворiзького МУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл.), яка займала посаду Ревiзора, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014 р.  

28.04.2017 призначено Ревiзор Сипко Наталя Леонiдiвна 
АК 183068 

05.05.1998 Саксаганький РВ Криворiзького МУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл. 

0 

Зміст інформації: 

Рiшення про призначення прийнято Загальними зборами 28.04.2017 р.  
Призначення посадової особи виконано на пiдставi Статуту. 
Посадова особа Сипко Наталя Леонiдiвна (паспорт: серiя АК номер 183068 виданий 05.05.1998 р. Саксаганький РВ Криворiзького МУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл.), призначена на посаду Ревiзора. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. 



Дата 
вчинення 

дії 

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 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник Вiце-президента - Генерального директора ТОВ IГ "IНЕКО. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 (нуль) акцiй.  

 


