
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  

 

Директор       Хабiн Роман Рiнатович 

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

  М.П. 
 

29.03.2019 

(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 "Iнвест-Будресурс" 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Місцезнаходження 

01015, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 38 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

33599166 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 528-04-19 (044) 528-04-19 

6. Електронна поштова адреса 

mav@development-ua.com 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.03.2019 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* - - 
 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

www.invest-
budresurs.informs.net.ua 

в мережі 
Інтернет 

29.03.2019 

 
(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 або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29.03.2019 
припинено 
повноваження 

Голова 
Ревiзiйної 
комiсiї  

Пашковська Iрина 
Дмитрiвна 

33599166 0.00 

Зміст інформації: 

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 29/03-19 РК 
вiд 29.03.2019 р. та заявою вiд 29.03.2019 р.Пашковська Iрина Дмитрiвна, Голова Ревiзiйної комiсiї припиняє за власним бажанням виконання 
повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї з 29.03.2019 р. Перебувала на посадi 3 рокiв 0 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 
корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. 

22.04.2016 обрано 
Голова 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Перчак Сергiй Васильович 33599166 0.00 

Зміст інформації: 

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 29/03-19 РК 
вiд 29.03.2019 р. обрали Голову Ревiзiйної комiсiї Перчака Сергiя Васильовича, з 29.03.2019 р. по 28.03.2022 р. Займає посаду Генеральний 
директор ПрАТ «Квiти України», основне мiсце роботи та Директор ТОВ "СIТI ВАН ДЕВЕЛОПМЕНТ", за сумiсництвом. Ранiше займав 
посади Директора ТОВ «Спецресурс-Iнвест», Директор "Проф-Iнвестгроуп" та Заступника директора ТОВ «Тактiк». Часткою в статутному 
капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 
дiяльностi не має. 

29.03.2019 
припинено 
повноваження 

Член 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Мимоход Андрiй 
Володимирович 

33599166 0.00 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 29/03-19 РК 
вiд 29.03.2019 р. та заявою вiд 29.03.2019 р. Мимоход Андрiй Володимирович, Член Ревiзiйної комiсiї припиняє за власним бажанням 
виконання повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї з 29.03.2019 р. Перебував на посадi 1 рокiв 9 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за злочини, 
вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. 

29.03.2019 обрано 
Член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Хрупчик Марiя Юхимiвна 33599166 0.00 

Зміст інформації: 

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 29/03-19 РК 
вiд 29.03.2019 р. обрали (переобрали) Члена Ревiзiйної комiсiї Хрупчик Марiю Юхимiвну, з 29.03.2019 р. по 28.03.2022 р. Займає посаду 
Фынансовий директор ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» основне мысце роботи. за сумiсництвом Головний бухгалтер ТОВ 
«Хрещатик Iнвестбуд», Головний бухгалтер ТОВ «ХРЕЩАТИКБУДIНВЕСТ», Головний бухгалтер ТОВ «Київський Архiтектурно-Проектний 
Альянс». Ранiше займала посади Головний бухгалтер ТОВ «ВК-Iнвестбуд» та Головний бухгалтер ТОВ «Юкрейнiан Девелопмент Партнерс». 
Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. 

29.03.2019 обрано 
Член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Нiкончук Валентина 
Валерiївна 

33599166 0.00 

Зміст інформації: 

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 29/03-19 РК 
вiд 29.03.2019 р. обрали Члени Ревiзiйної комiсiї Нiкончук Валентина Валерiївна, з 29.03.2019 р. по 28.03.2022 р. Займає посаду Головний 
бухгалтер ПрАТ «КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», основне мiсце роботи . Ранiше займав посади Заступник головного бухгалтера ТОВ 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

«Сервiс-Технобуд», Головний бухгалтер "Будспецсервiс" та Головний бухгалтер "Шато-Iнвест". Часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

 


