
        Додаток 28  

        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 

1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  01562800 

3. Місцезнаходження емітента 61003 м. Харкiв, майдан Павлiвський, 1/3 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (057) 731-26-55, 731-48-26 

5. Електронна поштова адреса емітента  01562800@sodruzhestvo.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  

http://tsum.bgs.kh.ua, tsum.kharkov.ua  

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 

 

2. Текст повідомлення 
Повноваження Голови Наглядової ради Станiславського Олександра Володимировича (особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2018 (дата вчинення дiї 25.04.2018). Володiє часткою в статутному 

капiталi емiтента 0.00270% на суму 45.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 

протягом якого особа перебувала на посадi - з 12.04.2017. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд 

25.04.2018.  

 

 Повноваження Члена Наглядової ради Андрющенко Ганни Сергiївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних) припинено 25.04.2018 (дата вчинення дiї 25.04.2018). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00003% на 

суму 0.54 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала 

на посадi - з 12.04.2017. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд 25.04.2018.  

 

 Повноваження Члена Наглядової ради Шаповалова Олександра Валентиновича (особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) припинено 25.04.2018 (дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 

0.00270% на суму 45.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 

перебувала на посадi - з 12.04.2017. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд 25.04.2018.  

 

Голова Наглядової ради Станiславський Олександр Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних) обрано 25.04.2018 (дата вчинення дiї 25.04.2018). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00270% на 

суму 45.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, 

iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Генеральний директор, Голова Наглядової ради. Рiшення про 

обрання членом Наглядової ради прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд 25.04.2018), про обрання Головою 

Наглядової ради прийнято на засiданнi Наглядової ради (протокол б/н вiд 25.04.2018). Посадова особа є акцiонером.  

 

 Член Наглядової ради Давиденко Дмитро Сергiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 

25.04.2018 (дата вчинення дiї 25.04.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 

директор, член правлiння. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд 25.04.2018). Посадова особа є 

представником акцiонера ТОВ "Д.Д.С. Консалтинг" (iдент. код 14289903). 

 

 Член Наглядової ради Урядов Вiталiй Юрiйович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2018 

р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник 

директора з правових питань. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд 25.04.2018). Посадова особа є 

представником акцiонера ТОВ "Д.Д.С. Консалтинг" (iдент. код 14289903). 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством.  

 

3.2. Найменування посади. 

 

Директор ____________ Бондаренко Сергiй Анатолiйович 

 

  

 

  М.П. 


