
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Виконуючий обов'язки 

голови правлiння 
      Савчук Олег Євгенович 

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

  М.П.  06.09.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Орiана" 

2. Організаційно-правова форма 

Відкрите акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

77300, м. Калуш, вул. Євшана, буд. 9 

4. Код за ЄДРПОУ 

05743160 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0347222662 0347221872 

6. Електронна поштова адреса 

oriana2008@ukr.net 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://www.oriana.if.ua в мережі Інтернет  

 (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 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи  

 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

31.08.2018 
припинено 

повноваження 

Виконуюча 

обов'язки 

голови 

правлiння 

Тодарчук Тетяна 

Володимирiвна 

СЕ 678145 

 22.02.2014 Калуським РВ УДМС України в Iвано-

Франкiвськiй обл. 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом № 2 засiдання наглядової ради ВАТ "ОРIАНА" вiд 04.09.2018 припинено повноваження виконуючої обов'язки голови 

правлiння ВАТ "ОРIАНА" з 31 серпня 2018 року. 

04.09.2018 
набуто 

повноважень 

Виконуючий 

обов'язки 

голови 

правлiння 

Савчук Олег Євгенович 
СЕ 251167 

28.11.2013 Iвно-Франкiвським МВ УМВС України 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом № 2 засiдання наглядової ради ВАТ "ОРIАНА" вiд 04.09.2018 призначено з 3 вересня 2018 року виконуючого обов'язки голови 

правлiння ВАТ "ОРIАНА" – Савчука Олега Євгеновича, паспорт СЕ 251167, виданий 28.11.2013 Iвно-Франкiвським МВ УМВС України, до 

обрання голови правлiння товариства. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. З 1 березня 2011 

року по 29 вересня 2017року займав посаду зступника директора з юридичних питань у ТОВ "555 - торгова мережа". 

 


