
Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Промзв'язок" 18.04.2014 р.,  прийняли рішення 
про  звільнення  члена  Ревізійної  комісії  ПАТ  "Промзв'язок"  Гайдаша  Сергiя 
Володимировича (паспорт: СН 739198, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. 
Києвi 24.02.1998 р.,  мешкає за адресою: м. Київ,  вул.  Вишгородська,  47-б,  кв. 113)  у 
зв'язку переобранням Ревізійної комісії ПАТ "Промзв'язок" у повному складі, у зв'язку 
iз тим, що Ревізійна комісія ПАТ "Промзв'язок" обирається на 3 роки і повноваження 
осіб,  обраних  3  роки  тому  назад  до  складу  Ревізійної  комісії  ПАТ  "Промзв'язок", 
закінчються.  

Гайдаш С.В.  володiє  часткою  у  статутному  капiталi   ПАТ "Промзв'язок",  яка 
становить 0,0049 % статутного капiталу  ПАТ "Промзв'язок".

Гайдаш С.В. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Гайдаш  С.В.  перебував  на  посаді  члена  Ревізійної  комісії  ПАТ  "Промзв'язок" 

останні 3 роки.

Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Промзв'язок" 18.04.2014 р.,  прийняли рішення 
про  звільнення  Голови  Ревізійної  комісії  ПАТ  "Промзв'язок"  Приходька  Михайла 
Миколайовича (паспорт: СН 118922, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. 
Києвi 20.02.1996 р., мешкає за адресою: м. Київ, Кловський узвiз, 18, кв. 3) у зв'язку 
переобранням Ревізійної комісії ПАТ "Промзв'язок" у повному складі, у зв'язку iз тим, 
що Ревізійна комісія ПАТ "Промзв'язок" обирається на 3 роки і повноваження осіб, 
обраних  3  роки  тому  назад  до  складу  Ревізійної  комісії  ПАТ  "Промзв'язок", 
закінчються.  

Приходько М.М. володiє часткою у статутному капiталi  ПАТ "Промзв'язок", яка 
становить 0,0052 % статутного капiталу  ПАТ "Промзв'язок".

Приходько М.М. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Приходько М.М. перебував на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ "Промзв'язок" 

останні 3 роки.

Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Промзв'язок" 18.04.2014 р.,  прийняли рішення 
про  звільнення  члена  Ревізійної  комісії  ПАТ  "Промзв'язок"  Соколовської  Юлiї 
Миколаївни (паспорт: СН 117392, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. 
Києвi 16.05.1996 р., мешкає за адресою: м. Київ, вул. Межигiрська, 37, кв. 3) у зв'язку 
переобранням Ревізійної комісії ПАТ "Промзв'язок" у повному складі, у зв'язку iз тим, 
що Ревізійна комісія ПАТ "Промзв'язок" обирається на 3 роки і повноваження осіб, 
обраних  3  роки  тому  назад  до  складу  Ревізійної  комісії  ПАТ  "Промзв'язок", 
закінчються.  

Соколовська Ю.М.  володiє часткою у статутному капiталi  ПАТ "Промзв'язок", 
яка становить 0,0056 % статутного капiталу  ПАТ "Промзв'язок".

Соколовська Ю.М. не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
Соколовська  Ю.М.  перебувала  на  посаді  члена  Ревізійної  комісії  ПАТ 

"Промзв'язок" останні 3 роки.

Загальнi  збори  акцiонерiв  ПАТ  "Промзв'язок",  якi  вiдбувалися  18.04.2014  р., 
прийняли  рiшення  про  переобрання  члена  Ревiзiйної  комiсiї  ПАТ  "Промзв'язок" 
Гайдаша Сергiя Володимировича (паспорт: СН 739198, виданий Подiльським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi 24.02.1998 р., мешкає за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 
47-б, кв. 113) у зв'язку iз тим, що Ревізійна комісія ПАТ "Промзв'язок" обирається на 3 
роки і повноваження осіб, обраних 3 роки тому назад до складу Ревізійної комісії ПАТ 
"Промзв'язок", закінчються. 

Гайдаш С.В.  володiє  часткою  у  статутному  капiталi   ПАТ "Промзв'язок",  яка 
становить 0,0049 % статутного капiталу  ПАТ "Промзв'язок".

Гайдаш С.В. не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Гайдаш С.В. призначений на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Промзв'язок" 

строком на 3 роки.



Гайдаш С.В. протягом останніх 5 років обiймав посади заступника директора з 
виробництва та члена ревізійної комісії. 

Гайдашу С.В. належать 260 акцiї ПАТ "Промзв'язок".

Загальнi  збори  акцiонерiв  ПАТ  "Промзв'язок",  якi  вiдбувалися  18.04.2014  р., 
прийняли  рiшення  про  переобрання  члена  Ревiзiйної  комiсiї  ПАТ  "Промзв'язок" 
Приходька Михайла Миколайовича (паспорт: СН 118922, виданий Печерським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi 20.02.1996 р., мешкає за адресою: м. Київ, Кловський узвiз, 18, 
кв. 3) у зв'язку iз тим, що Ревізійна комісія ПАТ "Промзв'язок" обирається на 3 роки і 
повноваження  осіб,  обраних  3  роки  тому  назад  до  складу  Ревізійної  комісії  ПАТ 
"Промзв'язок", закінчються. 

Приходько М.М. володiє часткою у статутному капiталi  ПАТ "Промзв'язок", яка 
становить 0,0052 % статутного капiталу  ПАТ "Промзв'язок".

Приходько М.М. не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Приходько  М.М.  призначений  на  посаду  члена  Ревiзiйної  комiсiї  ПАТ 

"Промзв'язок" строком на 3 роки.
Приходько  М.М.  протягом  останніх  5  років  обiймав  посади  юрисконсульта  та 

члена ревiзiйної комiсiї. 
Приходьку М.М. належать 276 акцiї ПАТ "Промзв'язок".

Загальнi  збори  акцiонерiв  ПАТ  "Промзв'язок",  якi  вiдбувалися  18.04.2014  р., 
прийняли  рiшення  про  переобрання  члена  Ревiзiйної  комiсiї  ПАТ  "Промзв'язок" 
Соколовської Юлiї Миколаївни (паспорт: СН 117392, виданий Шевченкiвським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi 16.05.1996 р., мешкає за адресою: м. Київ, вул. Межигiрська, 
37, кв. 3) у зв'язку iз тим, що Ревізійна комісія ПАТ "Промзв'язок" обирається на 3 
роки і повноваження осіб, обраних 3 роки тому назад до складу Ревізійної комісії ПАТ 
"Промзв'язок", закінчються.   

Соколовська Ю.М.  володiє часткою у статутному капiталi  ПАТ "Промзв'язок", 
яка становить 0,0056 % статутного капiталу  ПАТ "Промзв'язок".

Соколовська Ю.М. не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Соколовська  Ю.М.  призначена  на  посаду  члена  Ревiзiйної  комiсiї  ПАТ 

"Промзв'язок" строком на 3 роки.
Соколовська  Ю.М.  протягом  останніх  5  років  обiймала  посади  головного 

економiста – начальника планово-економічного відділу та члена ревiзiйної комiсiї. 
Соколовськiй Ю.М. належать 300 акцiй ПАТ "Промзв'язок".

Ревiзiйна  комiсiя  ПАТ  "Промзв'язок"  на  своєму  засіданні,  яке  вiдбувалося 
18.04.2014 р., у відповідності до своєї компетенції прийняла рiшення про переобрання 
Голови  Ревiзiйної  комiсiї  ПАТ  "Промзв'язок"  Приходька  Михайла  Миколайовича 
(паспорт: СН 118922, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 20.02.1996 
р., мешкає за адресою: м. Київ, Кловський узвiз, 18, кв. 3) у зв'язку iз тим, що Голова 
Ревізійної  комісії  ПАТ "Промзв'язок"  обирається  зі  складу членів  Ревізійної  комісії 
ПАТ  "Промзв'язок",  які  були  обрані  Загальними  зборами  акціонерів  ПАТ 
"Промзв'язок", а 18.04.2014 р. Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" прийняли 
рішення про переобрання Ревізійної комісії ПАТ "Промзв'язок" у повному складі. 

Приходько М.М. володiє часткою у статутному капiталi  ПАТ "Промзв'язок", яка 
становить 0,0052 % статутного капiталу  ПАТ "Промзв'язок".

Приходько М.М. не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Приходько  М.М.  призначений  на  посаду  члена  Ревiзiйної  комiсiї  ПАТ 

"Промзв'язок" строком на 3 роки.
Приходько  М.М.  протягом  останніх  5  років  обiймав  посади  юрисконсульта  та 

члена ревiзiйної комiсiї. 
Приходьку М.М. належать 276 акцiї ПАТ "Промзв'язок".


