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23 квітня 2015 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення 
(протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 23.04.2015 р.) про відкликання 
Ревізійної комісії Товариства в повному складі. А саме: 

- 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. 

- 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.  

- Член Ревізійної комісії Усов Віталій Олександрович (паспорт серії ВН № 
150998, виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл. 16.08.2002 
р.). Часткою в статутному капіталі не володіє.  

Відкликані голова та члени Ревізійної комісії не мають непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини, та були обрані на посаду 23 квітня 2013 р.  

23 квітня 2015 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення 
(протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 23.04.2015 р.) про обрання  з 
24.04.2015 р. строком на 3 (три) роки Ревізійної комісії Товариства в повному складі. А 
саме: 

- член 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 капіталі не володіє. Інші посади, які займав протягом своєї 
діяльності: начальник юридичного бюро ВАТ «Київський вітамінний завод»; з 
18.01.2011 р. – Голова Ревізійної комісії ПАТ «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 займала протягом своєї 
діяльності: економіст з праці фінансового відділу ВАТ «Київський вітамінний завод»; з 
18.01.2011 р. – член Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД». 

- Член Ревізійної комісії Соколов Олександр Олександрович (паспорт серії СН 
№ 899995, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.10.1998 р.). Часткою в 
статутному капіталі не володіє. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: з 
16.04.2010 р. по 10.10.2012 р. - ТОВ «Кернел Трейд», спеціаліст з обліку; з 11.10.2012 р. - 
ПАТ «Київський вітамінний завод», головний економіст. 

Обрані  члени Ревізійної комісії не мають непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
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