
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

22.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 1 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Голова Правління    Левiнзон Ростислав 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 01135 місто Київ, площа Перемоги, будинок 3 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 01564897 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044)581-00-12, (044)581-00-12 

6. Адреса електронної пошти 

 levinzon.r@dc-leonardo.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://ukraina.ua//inf

ormacziya/akczione

ram.html  

 (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 

22.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Ільченко Оксана Іванівна - 0 

Зміст інформації: 

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОВ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"  22 квітня  2019 року ( Вх. 201 № від 22.04.2019 року) отримано письмове повідомлення 

від акціонера "юридичної  особи" Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy], мiсцезнаходження - с/о 

Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швецiя [с/о Setterwalls Advokatbyra AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифiкацiйний код 

5566882949 (розмір пакета акцій, який належить "юридичній особі" 92,093132 % від статутного капітала товариства)  про припинення  повноважень (відкликання) члена 

Наглядової Ради - представника акціонера пані Ільченко Оксани Іванівни. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа 

перебувала на посаді з 22.06.2018 року до 22.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

22.04.2019 призначено Член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Бойчук Олег Ігорович - 0 

Зміст інформації: 

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОВ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"  22 квітня  2019 року ( Вх. 201 № від 22.04.2019 року)  отримано письмове повідомлення 

від акціонера "юридичної  особи" Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy], мiсцезнаходження - с/о 

Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швецiя [с/о Setterwalls Advokatbyra AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden],  ідентифiкацiйний код 

5566882949 (розмір пакета акцій, який належить "юридичній особі" 92,093132 % від статутного капітала товариства) про призначення нового члена Наглядової Ради 

Бойчука Олега Ігоровича, як представника "юридичної особи". Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Строк, на який 

призначено особу: до закінчення повноважень складу Наглядової Ради, сформованого рішенням Загальних Зборів від 22.06.2018 року. Інші посади, які обіймала особа 

протягом останніх п'яти років: радник, головний юрисконсульт, адвокат. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 


