Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25/04-19

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із
змінами)

Генеральний
директор
(посада)

Собченко Василь Максимович

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код юридичної особи
5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти

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.

Приватне акцiонерне товариство "ТАЙГА"
Приватне акцiонерне товариство

03150 м.Київ вул. Червоноармiйська, 65
13685175
(044) 289-55-05 (044) 287-41-16
tayga_zvit@emitent.net.ua
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

13685175.smida.gov.ua

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Зміни (призначено,
Розмір частки в
звільнено, обрано або
Прізвище, ім'я, по батькові або повне
Ідентифікаційний код
Посада*
статутному капіталі
Дата вчинення дії
припинено
найменування юридичної особи
юридичної особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
припинено
24.04.2019
Голова Правлiння
Собченко Василь Максимович
60.12600
повноваження
Зміст інформації
Повноваження посадової особи Голови Правлiння Товариства Собченка Василя Максимовича припинено 24.04.2019 року у зв'язку з пропозицiєю Наглядової ради та рiшенням рiчних
загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою 60,126% до Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.03.2016 р. - 24.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол
вiд 24.04.2019 року).
припинено
24.04.2019
Член Правлiння
Бондарева Оксана Анатолiївна
0.00100
повноваження
Зміст інформації
Повноваження посадової особи Члена Правлiння Товариства Бондаревої Оксани Анатолiївни припинено 24.04.2019 року у зв'язку з пропозицiєю Наглядової ради та рiшенням рiчних
загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою 0,001% до Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.03.2016 р. - 24.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол
вiд 24.04.2019 року). На дану посаду нiкого не обрано, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 24.04.2019 року, затвердженням Статуту Товариства у новiй редакцiї
ухвалили одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор.
припинено
24.04.2019
Член Правлiння
Собченко Дмитро Васильович
0.62200
повноваження
Зміст інформації
Повноваження посадової особи Члена Правлiння Товариства Собченка Дмитра Васильовича припинено 24.04.2019 року у зв'язку з пропозицiєю Наглядової ради та рiшенням рiчних
загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою 0,622% до Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.03.2016 р. - 24.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол
вiд 24.04.2019 року). На дану посаду нiкого не обрано, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 24.04.2019 року, затвердженням Статуту Товариства у новiй редакцiї
ухвалили одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор.
припинено
24.04.2019
Голова Наглядової ради
Радушинський Валерiй Мечиславович
0.24200
повноваження
Зміст інформації
Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Радушинського Валерiя Мечиславовича припинено 24.04.2019 року у зв'язку з пропозицiєю Наглядової ради та
рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою 0,249% до Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.03.2016 р. - 24.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами
акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 24.04.2019 року).

24.04.2019

припинено
повноваження

Член Наглядової ради

Собченко Iрина Василiвна

0.05600

Зміст інформації
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Собченко Iрини Василiвни припинено 24.04.2019 року у зв'язку з пропозицiєю Наглядової ради та рiшенням рiчних
загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою 0,056% до Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.03.2016 р. - 24.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол
вiд 24.04.2019 року).
припинено
24.04.2019
Член Наглядової ради
Катриченко Юрiй Олексiйович
0.00000
повноваження
Зміст інформації
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Катриченка Юрiя Олексiйовича (представника акцiонера ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" (iдентифiкацiйний код-23527052),
який володiє часткою 29,9995% до Статутного капiталу Товариства) припинено 24.04.2019 року у зв'язку з пропозицiєю Наглядової ради та рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа
перебувала на посадi: 30.03.2016 р. - 24.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 24.04.2019 року).
припинено
24.04.2019
Голова Ревiзiйної комiсiї
Пристромко Станiслав Олексiйович
0.00000
повноваження
Зміст інформації
Повноваження посадової особи Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Пристромка Станiслава Олексiйовича припинено 24.04.2019 року у зв'язку з пропозицiєю Наглядової ради та
рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Акцiями Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 28.03.2014 р. - 24.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд
24.04.2019 року). На дану посаду нiкого не обрано, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 24.04.2019 року, скасували дану посаду, як орган Товариства, затвердженням
Статуту Товариства у новiй редакцiї.
припинено
24.04.2019
Член Ревiзiйної комiсiї
Галюк Iнна Петрiвна
0.00000
повноваження
Зміст інформації
Повноваження посадової особи Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Галюк Iнни Петрiвни припинено 24.04.2019 року у зв'язку з пропозицiєю Наглядової ради та рiшенням рiчних
загальних зборiв акцiонерiв. Акцiями Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 28.03.2014 р. - 24.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 24.04.2019 року). На
дану посаду нiкого не обрано, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 24.04.2019 року, скасували дану посаду, як орган Товариства, затвердженням Статуту Товариства у
новiй редакцiї.
припинено
24.04.2019
Член Ревiзiйної комiсiї
Чернявська Олександра Сергiївна
0.00000
повноваження
Зміст інформації
Повноваження посадової особи Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Чернявської Олександри Сергiївни припинено 24.04.2019 року у зв'язку з пропозицiєю Наглядової ради та рiшенням
рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Акцiями Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 28.03.2014 р. - 24.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 24.04.2019 року).
На дану посаду нiкого не обрано, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 24.04.2019 року, скасували дану посаду, як орган Товариства, затвердженням Статуту Товариства
у новiй редакцiї.
24.04.2019
обрано
Генеральний директор
Собченко Василь Максимович
60.12600
Зміст інформації

Генеральним директором Товариства обрано Собченка Василя Максимовича 24.04.2019 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 60,126% до Статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково, до переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПрАТ "Тайга". Рiшення
прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 24.04.2019 року).
24.04.2019
обрано
Голова Наглядової ради
Собченко Iрина Василiвна
0.05600
Зміст інформації
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 24.04.2019 р. (Протокол вiд 24.04.2019 року) Членом Наглядової ради Товариства обрано акцiонера Собченко Iрину Василiвну,
а рiшенням Наглядової ради, що вiдбулися 24.04.2019 р. її обрано Головою Наглядової ради Товариства. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 0,056% до Статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "Тайга", Перший заступник голови правлiння.
24.04.2019
обрано
Член Наглядової ради
Бондарева Оксана Анатолiївна
0.00100
Зміст інформації
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 24.04.2019 р. (Протокол вiд 24.04.2019 року) Членом Наглядової ради Товариства обрано акцiонера Бондареву Оксану
Анатолiївну. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 0,001% до Статутного капiталу
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ПрАТ "Тайга", головний бухгалтер, член правлiння.
24.04.2019
обрано
Член Наглядової ради
Катриченко Юрiй Олексiйович
0.00000
Зміст інформації
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 24.04.2019 р. (Протокол вiд 24.04.2019 року) Членом Наглядової ради Товариства обрано Катриченка Юрiя Олексiйовича
(представника акцiонера ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" (iдентифiкацiйний код-23527052), який володiє часткою 29,9995% до Статутного капiталу Товариства). Рiшення прийнято у
вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор Департаменту з управлiння майном та активами Приватного
акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "Київмiськбуд".

