
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Генеральний директор       Пшеченко Наталiя Петрiвна 

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

  М.П.  
14.03.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

65039, Одеса, Транспортна, 3 

4. Код за ЄДРПОУ 

13915014 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0487528254 0487528254 

6. Електронна поштова адреса 

taco@tm.odessa.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.03.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

51 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 
15.03.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
www.tast.com.ua в мережі Інтернет 20.03.2018 

 (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 фізичної особи 

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 

14.03.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

Ради 

Пушко-Цибуляк Єлизавета 

Михайлiвна 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Листом акцiонера Товариства ПАТ "Українська залiзниця" № Ц/6-23-4026-17, отриманого Товариством 14.03.2018 року, повiдомлено про 

припинення повноважень члена Наглядової Ради Товариства Пушко-Цибуляк Єлизавети Михайлiвни, у зв'язку iз замiною члена Наглядової 

Ради - представника акцiонера, яка володiє 0 % акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про 

паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. 

14.03.2018 
набуто 

повноважень 

Член 

Наглядової 

Ради 

Павлишинець Юрiй 

Вiкторович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Член Наглядової Ради Павлишинець Юрiй Вiкторович набув повноважень, з моменту отримання Товариством 14.03.2018 року листа-

повiдомлення акцiонера Товариства ПАТ "Українська залiзниця" № Ц/6-23/4026-17 про замiну представника акцiонера у складi Наглядової 

Ради Товариства. 

Особа є представником акцiонера Товариства, а саме ПАТ "Українська залiзниця", код ЄДРПОУ 40075815. 

Рiк народження: 1984 рiк. 

Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата: акцiонер ПАТ "Українська залiзниця" ( код ЄДРПОУ 40075815). 

Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 0. 

Освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя): Вища. 

Приватний вищий навчальний заклад "Київський мiжнародний унiверситет", 2007 рiк, спецiальнiсть - "Мiжнародне право", квалiфiкацiя - 

юрист-мiжнародник. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

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 

Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах: 

ПАТ "Українська залiзниця", директор Департаменту корпоративного управлiння (основне). 

Загальний стаж роботи: 18 рокiв. 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада): 

07.2009 - 12.2012 - ЗАТ "Ренесанс життя", член Правлiння, начальник юридичного департаменту; 

02.2013 - 01.2015 - ТОВ "Юридична фiрма "Кушнiр, Яким'як та партнери", юрист; 

02.2015 - 02.2015 - ТОВ "Астелiт", старший юрисконсульт з питань корпоративного управлiння; 

02.2015 - 04.2016 - ТОВ "Юридична фiрма "Кушнiр, Яким'як та партнери", юрист; 

05.2016 - 09.2017 - ТОВ "Медiа група Україна", старший юрист Юридичного департаменту; 

10.2017 - по т.ч. - ПАТ "Українська залiзниця", директор Департаменту корпоративного управлiння. 

Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi: вiдсутня. 

Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю: вiдсутня. 

Чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається: нi. 

Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата: вiдсутнi. 

Наявнiсть (вiдсутнiсть) письмової заяви кандидата про згоду на обраання членом органу акцiонерного товариства; наявнiсть (вiдсутнiсть) у 

письмовiй заявi кандидата всiх або частини вiдомостей, вказаних, у цьому пiдпунктi: заява наявна, всi вiдомостi мiстяться в заявi. 

 


