
«Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р.  прийняли рішення про
звільнення члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Бондар Галини Володимирівни
(паспорт:  СР  226298,  виданий  Рівненським  МУ  УМВС  України  в  Рівненській  обл.
20.06.1997  р.,  мешкає  за  адресою:  м.  Київ,  вул.  Героїв  Сталінграду,  27-а,  кв.  319)  у
зв'язку переобранням Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" у повному складі. 
Бондар Г.В. володіє часткою у статутному капіталі  ПАТ "Промзв'язок", яка становить
0,0009  % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Бондар Г.В. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Бондар Г.В. перебувала на посаді члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" 3 роки.»

«Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р.  прийняли рішення про
звільнення  члена  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  Бондар  Нінель  Вікторівни
(паспорт:  СР  157452,  виданий  Рівненським  МУ  УМВС  України  в  Рівненській  обл.
07.02.1997 р., мешкає за адресою: м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 11-а, кв.107) у зв'язку
переобранням Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" у повному складі. 
Бондар Н.В. володіє часткою у статутному капіталі  ПАТ "Промзв'язок", яка становить
0,0009  % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Бондар Н.В. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Бондар Н.В. перебувала на посаді члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" 3 роки.»

«Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р.  прийняли рішення про
звільнення  члена  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  Карачарова  Євгена
Андрійовича (паспорт: СО 134845, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
15.04.1999 р., мешкає за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 9, кв. 44) у зв'язку
переобранням Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" у повному складі. 
Карачаров  Є.А.  володіє  часткою  у  статутному  капіталі   ПАТ  "Промзв'язок",  яка
становить 5,4975 % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Карачаров Є.А. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Карачаров  Є.А.  перебував  на  посаді  члена  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  3
роки.»

«Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р.  прийняли рішення про
звільнення  Голови  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  Піковського  Ігоря
Олександровича (паспорт: СН 409730, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.
Києві 04.02.1997 р.,  мешкає за адресою: м.  Київ,  вул.  Лайоша Гавро,  9-ж,  кв.  24)   у
зв'язку переобранням Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" у повному складі. 
Піковський  І.О.  володіє  часткою  у  статутному  капіталі   ПАТ  "Промзв'язок",  яка
становить 12,7133  % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Піковський І.О.  не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Піковський І.О.  перебував на посаді  Голови Наглядової  Ради ПАТ "Промзв'язок" 3
роки.»

«Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р.  прийняли рішення про
звільнення  члена  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  Піковського  Олександра
Ігоровича (паспорт:  СН 686900, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
20.01.1998  р.,  мешкає за адресою:  м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 9-ж,  кв. 24) у зв'язку
переобранням Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" у повному складі. 
Піковський  О.І.  володіє  часткою  у  статутному  капіталі   ПАТ  "Промзв'язок",  яка
становить 0,0056 % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Піковський О.І. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Піковський  О.І.  перебував  на  посаді  члена  Наглядової  Ради  ПАТ "Промзв'язок"  3
роки.»



«Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р.  прийняли рішення про
звільнення члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Соколовської Ірини Василівни
(паспорт: СН 171881, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.09.1996
р.,  мешкає  за  адресою:  м.  Київ,  вул.  Ігоревська,  5,  кв.  11)  у  зв'язку  переобранням
Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" у повному складі. 
Соколовська  І.В.  володіє  часткою  у  статутному  капіталі   ПАТ  "Промзв'язок",  яка
становить 0,0009  % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Соколовська І.В. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Соколовська І.В. перебувала на посаді члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" 3
роки.»

«Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р.  прийняли рішення про
звільнення  члена  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  Соколовського  Миколи
Борисовича (паспорт: СН 171883, виданий Подільським РУ ГУ МВС України у м. Києві
10.09.1996  р.,  мешкає  за  адресою:  м.  Київ,  вул.  Ігоревська,  5,  кв.  11)  у  зв'язку
переобранням Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" у повному складі. 
Соколовський М.Б. володіє часткою у статутному капіталі  ПАТ "Промзв'язок", яка
становить 12,6475 % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Соколовський М.Б.  не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Соколовський М.Б.  перебував на посаді члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" 3
роки.»

«Загальні збори акціонерів ПАТ "Промзв'язок"  26.04.2013 р. прийняли рішення про
переобрання  члена  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  Бондар  Галини
Володимирівни   (паспорт:  СР  226298,  виданий  Рівненським  МУ  УМВС  України  в
Рівненській обл. 20.06.1997 р., мешкає за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 27-
а, кв. 319) у зв'язку зі тим, що Наглядова Рада ПАТ "Промзв'язок" обирається на 3
роки і повноваження осіб, обраних 3 роки тому назад до складу Наглядової Ради  ПАТ
"Промзв'язок", закінчуються. 
Бондар Г.В. володіє часткою у статутному капіталі  ПАТ "Промзв'язок", яка становить
0,0009  % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Бондар Г.В. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Бондар Г.В. призначена на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" строком
на 3 роки.
Бондар  Г.В.  протягом  своєї  діяльності  обіймала  посади  економіста,  директора
господарського товариства, а також члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок".
Бондар Н.В. належать 50 акцій ПАТ "Промзв'язок".»

«Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р.  прийняли рішення про
переобрання члена  Наглядової  Ради ПАТ "Промзв'язок"  Бондар  Нінель  Вікторівни
(паспорт:  СР  157452,  виданий  Рівненським  МУ  УМВС  України  в  Рівненській  обл.
07.02.1997 р., мешкає за адресою: м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 11-а, кв.107) у зв'язку зі
тим, що Наглядова Рада ПАТ "Промзв'язок" обирається на 3 роки і повноваження осіб,
обраних  3  роки  тому  назад  до  складу  Наглядової  Ради   ПАТ  "Промзв'язок",
закінчуються. 
Бондар Н.В. володіє часткою у статутному капіталі  ПАТ "Промзв'язок", яка становить
0,0009 % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Бондар Н.В. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Бондар Н.В. обрана на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" строком на 3
роки.
Бондар  Н.В.  протягом  своєї  діяльності  обіймала  посади  бухгалтера,  головного
бухгалтера,  директора  по  економіці  господарського  товариства,  а  також  Голови
Ревізійної  комісії  ВАТ "Промзв'язок" (тепер ПАТ "Промзв'язок"),  члена Наглядової
Ради ПАТ "Промзв'язок".



Бондар Н.В. належать 50 акцій ПАТ "Промзв'язок".»

«Загальні збори акціонерів ПАТ "Промзв'язок"  26.04.2013 р. прийняли рішення про
переобрання  члена  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  Карачарова  Євгена
Андрійовича (паспорт: СО 134845, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
15.04.1999 р., мешкає за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 9, кв. 44) у зв'язку зі
тим, що Наглядова Рада ПАТ "Промзв'язок" обирається на 3 роки і  повноваження
осіб,  обраних  3  роки  тому  назад  до  складу  Наглядової  Ради   ПАТ  "Промзв'язок",
закінчуються. 
Карачаров  Є.А.  володіє  часткою  у  статутному  капіталі   ПАТ  "Промзв'язок",  яка
становить 5,4975 % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Карачаров Є.А. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Карачаров Є.А. призначений на посаду членом Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок"
строком на 3 роки.
Карачаров Є.А. протягом своєї діяльності обіймав посади Генерального директора ВАТ
"Промзв'язок"  (тепер  ПАТ  "Промзв'язок"),  Голови  Правління  ВАТ  "Промзв'язок"
(тепер ПАТ "Промзв'язок"), члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок". 
Карачарову Є.А.  належить 294261 акція ПАТ "Промзв'язок".»

«Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р.  прийняли рішення про
переобрання  члена  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  Піковського  Ігоря
Олександровича (паспорт: СН 409730, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.
Києві  04.02.1997  р.,  мешкає  за  адресою:  м.  Київ,  вул.  Лайоша Гавро,  9-ж,  кв.  24)  у
зв'язку  зі  тим,  що  Наглядова  Рада  ПАТ  "Промзв'язок"  обирається  на  3  роки  і
повноваження  осіб,  обраних  3  роки  тому  назад  до  складу  Наглядової  Ради   ПАТ
"Промзв'язок", закінчуються.
Піковський  І.О.  володіє  часткою  у  статутному  капіталі   ПАТ  "Промзв'язок",  яка
становить 12,7133  % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Піковський І.О. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Піковський І.О.  призначений на посаду члена Наглядової  Ради ПАТ "Промзв'язок"
строком на 3 роки.
Піковський  І.О.  протягом  своєї  діяльності  обіймав  посади  Голови  Наглядової  Ради
ПАТ "Промзв'язок", першого заступника Голови Державної митної служби України. 
Піковському І.О. належать 680493 акції ПАТ "Промзв'язок".»

«Загальні збори акціонерів ПАТ "Промзв'язок"  26.04.2013 р. прийняли рішення про
переобрання  члена  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  Піковського  Олександра
Ігоровича (паспорт:  СН 686900, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
20.01.1998 р., мешкає за адресою: м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 9-ж, кв. 24) у зв'язку зі
тим, що Наглядова Рада ПАТ "Промзв'язок" обирається на 3 роки і повноваження
осіб,  обраних 3  роки  тому  назад  до  складу  Наглядової  Ради  ПАТ "Промзв'язок",
закінчуються. 
Піковський  О.І.  володіє  часткою  у  статутному  капіталі   ПАТ  "Промзв'язок",  яка
становить 0,0056 % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Піковський О.І. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Піковський О.І. призначений на посаду членом Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок"
строком на 3 роки.
Піковський  О.І.  протягом  своєї  діяльності  обіймав  посади  провідного  економіста,
начальника відділу матеріально-технічного постачання, члена Наглядової  Ради ПАТ
"Промзв'язок". 
Піковському О.І. належать 300 акцій ПАТ "Промзв'язок".»



«Загальні збори акціонерів ПАТ "Промзв'язок"  26.04.2013 р. прийняли рішення про
переобрання  члена  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  Соколовської  Ірини
Василівни (паспорт: СН 171881, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві
10.09.1996 р., мешкає за адресою: м. Київ, вул. Ігоревська, 5, кв. 11) у зв'язку зі тим, що
Наглядова  Рада  ПАТ  "Промзв'язок"  обирається  на  3  роки  і  повноваження  осіб,
обраних  3  роки  тому  назад  до  складу  Наглядової  Ради   ПАТ  "Промзв'язок",
закінчуються.
Соколовська  І.В.  володіє  часткою  у  статутному  капіталі   ПАТ  "Промзв'язок",  яка
становить 0,0009  % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Соколовська І.В. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Соколовська  І.В.  призначена  на  посаду члена Наглядової  Ради ПАТ "Промзв'язок"
строком на 3 роки.
Соколовська І.В. протягом своєї діяльності обіймала посади директора господарського
товариства, радника Голови правління з корпоративних питань ВАТ "Промзв'язок"
(тепер ПАТ "Промзв'язок"), члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок".
Соколовській І.В. належать 50 акцій ПАТ "Промзв'язок".»

«Загальні збори акціонерів ПАТ "Промзв'язок"  26.04.2013 р. прийняли рішення про
переобрання  члена  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  Соколовського  Миколи
Борисовича (паспорт: СН 171883, виданий Подільським РУ ГУ МВС України у м. Києві
10.09.1996 р., мешкає за адресою: м. Київ, вул. Ігоревська, 5, кв. 11) у зв'язку зі тим, що
Наглядова  Рада  ПАТ  "Промзв'язок"  обирається  на  3  роки  і  повноваження  осіб,
обраних  3  роки  тому  назад  до  складу  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок",
закінчуються. 
Соколовський М.Б. володіє часткою у статутному капіталі  ПАТ "Промзв'язок", яка
становить 12,6475 % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Соколовський М.Б.  не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Соколовський  М.Б.  призначений  на  посаду  членом  Наглядової  Ради  ПАТ
"Промзв'язок" строком на 3 роки.
Соколовський М.Б. протягом своєї діяльності обіймав посади члена Наглядової Ради
ПАТ "Промзв'язок". 
Соколовському М.Б. належать 676968 акцій ПАТ "Промзв'язок".»

«Наглядова Рада ПАТ "Промзв'язок"  26.04.2013 р. прийняла рішення про переобрання
Голови  Наглядової  Ради  ПАТ  "Промзв'язок"  Піковського  Ігоря  Олександровича
(паспорт: СН 409730, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.02.1997 р.,
мешкає за адресою: м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 9-ж, кв. 24) у зв'язку зі прийняттям
Наглядовою Радою ПАТ "Промзв'язок" рішення про переобрання Голови Наглядової
Ради ПАТ "Промзв'язок". 
Піковський  І.О.  володіє  часткою  у  статутному  капіталі   ПАТ  "Промзв'язок",  яка
становить 12,7133 % статутного капіталу  ПАТ "Промзв'язок".
Піковський І.О. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Піковський І.О. призначений на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок"
строком на 3 роки.
Піковський  І.О.  протягом  своєї  діяльності  обіймав  посади  Голови  Наглядової  Ради
ПАТ "Промзв'язок", першого заступника Голови Державної митної служби України. 
Піковському І.О. належать 680493 акції ПАТ "Промзв'язок".»


