
        Додаток 28  
        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 
 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента  Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвський центральний 

унiвермаг" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  Публiчне акцiонерне товариство                                                                      
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  01562800 
1.4. Місцезнаходження емітента 61003  м. Харкiв, площа Рози Люксембург, 1/3 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  (057) 731-26-55, 731-48-26 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  01562800@sodruzhestvo.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації  

tsum.kharkov.ua 

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

2. Текст повідомлення 
Посадова особа Директор Бондаренко Сергiй Анатолiйович (паспорт: серiя ВА номер 984752 виданий Дружкiвським МВ 
УМВС України в Донецькiй областi 01.09.1997) призначена (обрана) 07.04.2014 на ту саму посаду строком на 3 роки 
згiдно Статуту, у зв'язку з подовженням термiну повноважень. Попереднє призначення на посаду вiдбулось 07.04.2011. 
Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - директор. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н  вiд 
07.04.2014).  
 
Посадова особа Член Наглядової ради Андрющенко Ганна Сергiївна (паспорт: серiя МК номер 169873 виданий 
Орджонiкiдзевським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 30.07.1996) призначена (обрана) 07.04.2014 на ту саму 
посаду строком на 3 роки згiдно Статуту, у зв'язку з подовженням термiну повноважень. Попереднє призначення на 
посаду вiдбулось 07.04.2011. Володiє 0.00003% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - заступник директора, член 
Наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н  вiд 07.04.2014).  
 
Посадова особа Член Наглядової ради Шаповалов Олександр Валентинович (паспорт: серiя МК номер 478568 виданий 
Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України  в Харкiвськiй обл. 17.06.1997) призначена (обрана) 07.04.2014 на ту саму 
посаду строком на 3 роки згiдно Статуту, у зв'язку з подовженням термiну повноважень. Попереднє призначення на 
посаду вiдбулось 07.04.2011. Володiє 0.0027% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - член Наглядової ради. Рiшення 
прийнято загальними зборами (протокол б/н  вiд 07.04.2014).  
 
Посадова особа Член Наглядової ради Станiславський Олександр Володимирович (паспорт: серiя МК номер 288809 
виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 09.10.1996) призначена (обрана) 07.04.2014 на 
ту саму посаду строком на 3 роки згiдно Статуту, у зв'язку з подовженням термiну повноважень. Попереднє призначення 
на посаду вiдбулось 07.04.2011. Володiє 0.0027% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - Генеральний директор. Рiшення 
прийнято загальними зборами (протокол б/н  вiд 07.04.2014).  
 
Посадова особа Голова Наглядової ради Станiславський Олександр Володимирович (паспорт: серiя МК номер 288809 
виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 09.10.1996) обрана 07.04.2014. Володiє 
0.0027% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу обрано до 
переобрання Наглядовою радою. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - Генеральний директор, 
Голова Наглядової ради. Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол б/н  вiд 07.04.2014). 

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. 


