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18 січня 2011 р. на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол 

Загальних зборів акціонерів № 1 від 18.01.2011 р.) про відкликання директора Телявського 

Володимира Івановича (паспорт серiї СН № 606014 виданий Радянським РУ ГУ МВС 

України в м. Києві, 14.11.1997 р.). Частка в статутному капiталi - 0,0064. Посаду займав з 

31.07.2007 р. 

18 січня 2011 р. на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол 

Загальних зборів акціонерів № 1 від 18.01.2011 р.) про обрання Директором Товариства 

Телявського Володимира Івановича (паспорт серiї СН № 606014 виданий Радянським РУ 

ГУ МВС України в м. Києві, 14.11.1997 р.). Частка в статутному капiталi - 0,0064. Інших 

посад не обіймав. Обрано на строк 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

18 січня 2011 р. на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол 

Загальних зборів акціонерів № 1 від 18.01.2011 р.) про відкликання Наглядової ради 

Товариства в повному складі: 

- Голова Наглядової ради Бугайцев Олександр Олексійович (паспорт серії СН № 

949093, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.09.1998 р.). Частка в 

статутному капiталi - 0,0064 

- Член Наглядової ради Чорний Сергій Анатолійович (паспорт серії СС № 158457, 

виданий Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківський обл., 05.12.1996 

р.). Частка в статутному капiталi - 0,0032. 

- Член Наглядової ради Цицанюк Михайло Михайлович (паспорт серії СН № 105531, 

виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.03.1996 р.). Частка в статутному 

капiталi - 0,0032. 

Відкликані голова та члени Наглядової ради не мають непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини, та були обрані на посаду 31.07.2007 р. 



18 січня 2011 р. на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол 

Загальних зборів акціонерів № 1 від 18.01.2011 р.) про обрання Наглядової ради строком 

на 3 роки в такому складі: 

- Голова Наглядової ради Бугайцев Олександр Олексійович (паспорт серії СН № 

949093, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.09.1998 р.). Частка в 

статутному капiталi - 0,0064. 

- Член Наглядової ради Шмагін Олександр Юрійович (паспорт серії СН №245573, 

виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.08.1996 р.). Часткою в 

статутному капiталi не володіє. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: Радник 

Голови Наглядової ради з юридичних питань ВАТ «Київський вітамінний завод». 

- Член Наглядової ради Тонкий Олександр Володимирович (паспорт серії СН 

№245643, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.08.1996 р.). Частка в 

статутному капiталi - 0,0032. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: 

консультант з фінансових питань ВАТ «Київський вітамінний завод». 

- Член Наглядової ради Цицанюк Михайло Михайлович (паспорт серії СН № 105531, 

виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.03.1996 р.). Частка в статутному 

капiталi - 0,0032. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: Голова Правління 

ПрАТ «Інститут розвитку передових технологій». 

- Член Наглядової ради Січевлюк Володимир Антонович (паспорт серії СК № 

679965, Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 31.10.1997 р.). 

Частка в статутному капiталi - 0,0064. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: 

директор ПрАТ «Юридична компанія «Арсенал». 

Обрані голова та члени Наглядової ради не мають непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини. 

18 січня 2011 р. на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол 

Загальних зборів акціонерів № 1 від 18.01.2011 р.) про відкликання Ревізійної комісії 

Товариства в повному складі: 

- Голова Ревізійної комісії Тонкий Олександр Володимирович (паспорт серії СН № 

245643, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.08.1996 р.). Частка в 

статутному капiталi - 0,0032. 

- Член Ревізійної комісії Січевлюк Володимир Антонович (паспорт серії СК № 

679965, Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 31.10.1997 р.). 

Частка в статутному капiталi - 0,0064. 

- Член Ревізійної комісії Ганжа Ігор Олександрович (паспорт серії НЕ № 100876, 

виданий Городищенським РВ УМВС України в Черкаській обл. 26.03.2002 р.). Частка в 

статутному капiталi - 0,0032. 

Відкликані голова та члени Ревізійної комісії не мають непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини, та були обрані на посаду 31.07.2007 р. 



18 січня 2011 р. на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол 

Загальних зборів акціонерів № 1 від 18.01.2011 р.) про обрання Ревізійної комісії строком 

на 3 роки в такому складі: 

- Голова Ревізійної комісії Іщук Максим Миколайович (паспорт серії СН №509889, 

виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.06.1997 р.). Часткою в 

статутному капiталi не володіє. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: 

начальник юридичного бюро ВАТ «Київський вітамінний завод». 

- Член Ревізійної комісії Зеленіна Леся Миколаївна (паспорт серії СЕ №076265, 

виданий Рожнятівським РВ УМВС в Ів.-Франківській обл. 20.07.2001 р.). Часткою в 

статутному капiталi не володіє. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: 

економіст з праці фінансового відділу ВАТ «Київський вітамінний завод». 

- Член Ревізійної комісії Мороз Сергій Васильович (паспорт серії АС №427315, 

виданий Камінь-Каширським РВ УМВС України в Волинській обл. 03.06.1998 р.). 

Часткою в статутному капiталi не володіє. Інші посади, які займав протягом своєї 

діяльності: старший економіст фінансового відділу ВАТ «Київський вітамінний завод» 

Обрані голова та члени Ревізійної комісії не мають непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини. 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 

повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 

Директор Телявський Володимир Іванович 

 


