
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 

2. Код за ЄДРПОУ 35649564 

3. Місцезнаходження 01030, мiсто Київ, Богдана Хмельницького, 19-21 

4. Міжміський код, телефон та факс 0442200120 0442201625 

5. Електронна поштова адреса info@icu.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

http://temp.icu.ua/osobl_08_04.htm 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Рiшенням Загальних зборiв учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" (протокол №47 вiд 19.03.2014 р.), у зв'язку з 

виробничою необхiднiстю, здiйснено змiни у складi посадових осiб.19.03.2014 року звiльнено 

Стеценка Костянтина Вiкторовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) з посади 

Директора. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; обiймала посаду з 

10.01.2008 року; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, який 

прийняв рiшення про звiльнення: Загальнi збори учасникiв, причина прийняття рiшення: заява 

особи про звiльнення за власним бажанням; пiдстава: протокол Загальних зборiв учасникiв № 47 

вiд 19.03.2014 року. 

Медведєва Олега Євгеновича (згода на розкриття паспортних даних не надана) призначено 

на посаду Директора з 20.03.2014 р. Строк, на який призначено особу - 2 (два) роки. Посадова 

особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа з 28.09.2006 року по 19.03.2014 року займала посаду 

Директора ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА".Орган, який прийняв рiшення: 

Загальнi збори учасникiв, причина прийняття рiшення: вакантнiсть посади; пiдстава: протокол 

Загальних зборiв учасникiв № 47 вiд 19.03.2014 року. 

19.03.2014 року Пасенюка Макара Юрiйовича (згода на розкриття паспортних даних не 

надана) вiдкликано з посади Голови Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа часткою у статутному 

капiталi емiтента не володiє; обiймала посаду з 08.01.2013 року; непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має. Орган, який прийняв рiшення: Загальнi збори учасникiв, 

причина прийняття рiшення: за власним бажанням особи; пiдстава: Протокол Загальних зборiв 

учасникiв № 47 вiд 19.03.2014 року. 

19.03.2014 року Вальчишена Олександра Васильовича (згода на розкриття паспортних даних 

не надана) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який обрано особу – безстроково. Посадова 

особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа з 05.05.2008 року займає посаду Начальника 

аналiтичного управлiння ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА". Орган, який прийняв 

рiшення: Загальнi збори учасникiв, причина прийняття рiшення: вакантна посада; пiдстава: 

Протокол Загальних зборiв учасникiв № 47 вiд 19.03.2014 року. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 



повiдомляє, що у повiдомленнi про виникнення особливої iнформацiї емiтента: вiдомостi про 

змiну складу посадових осiб емiтента, розмiщеному 20.03.2014 р. о 19:48:34 у стрiчцi новин 

загальнодоступної iнформацiйної бази НКЦПФР, 08.04.2014р. емiтентом самостiйно виявлено 

факт розкриття недостовiрної iнформацiї внаслiдок механiчної помилки, а саме не правильно 

вказано строк, на який обрано особу. Правильним слiд вважати: Строк, на який обрано особу – 

згiдно Статуту термiн повноважень членiв Наглядової Ради скаладає 3 (три) роки. У разi, якщо 

пiсля закiнчення термiну повноважень членiв Наглядової Ради Загальними зборами з будь-яких 

причин не ухвалено рiшення про припинення їх повноважень, повноваження членiв чинної 

Наглядової Ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного 

рiшення. 

У зв’язку iз вищевикладеним, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

КАПIТАЛ УКРАЇНА" надає нову редакцiю повiдомлення з особливою iнформацiєю наступного 

змiсту: Рiшенням Загальних зборiв учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" (протокол №47 вiд 19.03.2014 р.), у зв'язку з 

виробничою необхiднiстю, здiйснено змiни у складi посадових осiб. 19.03.2014 року Гонтареву 

Валерiю Олексiївну (згода на розкриття паспортних даних не надана) обрано Членом Наглядової 

Ради. Строк, на який обрано особу – згiдно Статуту термiн повноважень членiв Наглядової Ради 

скаладає 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення термiну повноважень членiв Наглядової Ради 

Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення їх повноважень, 

повноваження членiв чинної Наглядової Ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними 

зборами вiдповiдного рiшення. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа з 03.12.2007 

року займає посаду Голови Iнвестицiйної Ради Директорiв ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

КАПIТАЛ УКРАЇНА". Орган, який прийняв рiшення: Загальнi збори учасникiв, причина 

прийняття рiшення: вакантна посада; пiдстава: Протокол Загальних зборiв учасникiв № 47 вiд 

19.03.2014 року. 

У зв’язку iз вищевикладеним, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" надає нову редакцiю повiдомлення з особливою 

iнформацiєю наступного змiсту: Рiшенням Загальних зборiв учасникiв товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" (протокол №47 вiд 19.03.2014 р.), у 

зв'язку з виробничою необхiднiстю, здiйснено змiни у складi посадових осiб. 19.03.2014 року 

Стеценка Костянтина Вiкторовоча (згода на розкриття паспортних даних не надана) обрано 

членом Наглядової Ради. Строк, на який обрано особу – згiдно Статуту термiн повноважень членiв 

Наглядової Ради скаладає 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення термiну повноважень членiв 

Наглядової Ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення їх 

повноважень, повноваження членiв чинної Наглядової Ради продовжуються до моменту ухвалення 

Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Посадова особа часткою у статутному капiталi 

емiтента не володiє; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова 

особа з 10.01.2008 року по 19.03.2013 року займала посаду Директора ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

КАПIТАЛ УКРАЇНА". Орган, який прийняв рiшення: Загальнi збори учасникiв, причина 

прийняття рiшення: вакантна посада; пiдстава: Протокол Загальних зборiв учасникiв № 47 вiд 

19.03.2014 року. 

У зв’язку iз вищевикладеним, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" надає нову редакцiю повiдомлення з особливою 

iнформацiєю наступного змiсту:Рiшенням Загальних зборiв учасникiв товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" (протокол №47 вiд 19.03.2014 р.), у 

зв'язку з виробничою необхiднiстю, здiйснено змiни у складi посадових осiб. 19.03.2014 року 

Пасенюка Макара Юрiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) обрано членом 

Наглядової Ради. Строк, на який обрано особу – згiдно Статуту термiн повноважень членiв 

Наглядової Ради скаладає 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення термiну повноважень членiв 

Наглядової Ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення їх 

повноважень, повноваження членiв чинної Наглядової Ради продовжуються до моменту ухвалення 



Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Посадова особа часткою у статутному капiталi 

емiтента не володiє; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 

особа з 01.03.2006 року по 03.07.2009 року займала посаду начальника вiддiлу банкiвських послуг 

Акцiонерного банку "IНГ Банк Україна", з 06.07.2009 року займає посаду Керуючого Директора 

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА". Орган, який прийняв рiшення: Загальнi збори 

учасникiв, причина прийняття рiшення: вакантна посада; пiдстава: Протокол Загальних зборiв 

учасникiв № 47 вiд 19.03.2014 року. 

Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (протокол № 4 вiд 19.03.2014 р.), у зв'язку з 

виробничою необхiднiстю, Вальчишена Олександра Васильовича (згода на розкриття паспортних 

даних не надана) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який обрано особу – безстроково. 

Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа з 05.05.2008 року займає посаду Начальника 

аналiтичного управлiння ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА". Орган, який прийняв 

рiшення – Ревiзiйна комiсiя, причина прийняття рiшення: вакантна посада; пiдстава: Протокол 

Ревiзiйної комiсiї № 4 вiд 19.03.2014 року. 

III. Підпис 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Медведєв Олег Євгенович 

Директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

08.04.2014 

(дата) 

 

 


