
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Генеральний директор       Лiпкiна Алла Наумiвна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

10.04.2015 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦIЯ» 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

65026, м.Одеса, вул. Жуковського, 20 

4. Код за ЄДРПОУ 

22447055 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0482) 720-51-42 (0482) 720-51-43 

6. Електронна поштова адреса 

11003@farmacia.in.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2015 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

70 (2074) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
14.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
http://www.farmacia.in.ua в мережі Інтернет 14.04.2015 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

09.04.2015 
припинено 

повноваження 

Член 

наглядової 

ради 

Афанасиїва Наталя 

Вiкторiвна 

КЕ 870955 

26.11.1997 Суворовський РВ ОМУ УМВС України в 

Одеськiй областi  

0.0 

Зміст інформації: 

09.04.2015 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ», вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте 

рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:  

- припинено повноваження члена Наглядової ради Афанасиївої Наталi Вiкторiвни, паспорт: серiя КЕ номер 870955, виданий Суворовським РВ 

ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 26.11.1997р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2012 року, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має.  

09.04.2015 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради  

Каленова Ольга 

Володимирiвна 

КМ 322944 

01.11.2005 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в 

Одеськiй областi  

0.0 

Зміст інформації: 

припинено повноваження члена Наглядової ради Каленової Ольги Володимирiвни, паспорт: серiя КМ номер 322944, виданий Малиновським 

РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 01.11.2005 р. у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2012 року, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має.  

09.04.2015 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради  

Вєлкова Свiтлана 

Миколаївна 

КЕ 677471 

14.08.1997 Жовтневий РВ ОМУ УМВС України в 

Одеськiй областi  

0.0 

Зміст інформації: 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Вєлкової Свiтлани Миколаївни, паспорт: серiя КЕ номер 677471, виданий Жовтневим РВ 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 14.08.1997р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2012 року, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має.  

09.04.2015 
припинено 

повноваження 

член 

ревiзiйної 

комiсiї  

Дiдух Сергiй 

Мирославович 

АК 942576 

15.06.2000 Апостолiвський РВ ОМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi  

0.0 

Зміст інформації: 

припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Дiдуха Сергiя Мирославовича, паспорт: серiя АК номер 942576, виданий Апостолiвським 

РВ ОМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15.06.2000р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2012 

року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має.  

09.04.2015 
припинено 

повноваження 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї  

Турмис Галина Валерiївна 

КЕ 161229 

12.03.1996 Центральний РВ ОМУ УМВС України в 

Одеськiй областi  

0.0 

Зміст інформації: 

припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Турмис Галини Валерiївни, паспорт: серiя КЕ номер 161229, виданий Центральним РВ 

ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 12.03.1996р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2012 року, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має. 

09.04.2015 обрано 

Голова 

наглядової 

ради 

Афанасиїва Наталя 

Вiкторiвна 

КЕ 870955 

26.11.1997 Суворовський РВ ОМУ УМВС України в 

Одеськiй областi  

0.0 

Зміст інформації: 

обрано на посаду члена Наглядової ради Афанасиїву Наталю Вiкторiвну, паспорт: серiя КЕ номер 870955, виданий Суворовським РВ ОМУ 

УМВС України в Одеськiй областi 26.11.1997р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi 

обiймала посаду юрисконсульта, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

капiталi Товариства. 

Засiданням Наглядової ради ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» вiд 09.04.2015 року 

- призначено на посаду Голови Наглядової ради Афанасиїву Наталю Вiкторiвну, паспорт: серiя КЕ номер 870955, виданий Суворовським РВ 

ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 26.11.1997р. Посадова особа призначена на строк 3 роки. 

09.04.2015 обрано 

член 

наглядової 

ради 

Каленова Ольга 

Володимирiвна 

КМ 322944 

01.11.2005 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в 

Одеськiй областi  

0.0 

Зміст інформації: 

обрано на посаду члена Наглядової ради Каленову Ольгу Володимирiвну, паспорт: серiя КМ номер 322944, виданий Малиновським РВ ОМУ 

УМВС України в Одеськiй областi 01.11.2005 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi 

обiймала посаду юриста, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi 

Товариства.  

09.04.2015 обрано 

член 

наглядової 

ради 

Вєлкова Свiтлана 

Миколаївна 

КЕ 677471 

14.08.1997 Жовтневий РВ ОМУ УМВС України в 

Одеськiй областi  

0.0 

Зміст інформації: 

обрано на посаду члена Наглядової ради Вєлкову Свiтлану Миколаївну, паспорт: серiя КЕ номер 677471, виданий Жовтневим РВ ОМУ 

УМВС України в Одеськiй областi 14.08.1997р Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi 

обiймала посаду головного бухгалтера, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному 

капiталi Товариства; 

09.04.2015 обрано 

член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Дiдух Сергiй 

Мирославович 

АК 942576 

15.06.2000 Апостолiвський РВ ОМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi  

0.0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Дiдуха Сергiя Мирославовича, паспорт: серiя АК номер 942576, виданий Апостолiвським РВ ОМУ 

УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15.06.2000р., Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї 

дiяльностi обiймала посаду аналiтика консолiдованої iнформацiї, начальника вiддiлу проектного управлiння, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства; 

09.04.2015 обрано 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї 

Турмис Галина Валерiївна 

КЕ 161229 

12.03.1996 Центральний РВ ОМУ УМВС України в 

Одеськiй областi  

0.0 

Зміст інформації: 

обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Турмис Галину Валерiївну, паспорт: серiя КЕ номер 161229, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС 

України в Одеськiй областi 12.03.1996р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала 

посаду директора фiнансово-економiчного департаменту, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом 

акцiй в статутному капiталi Товариства; 

Засiданням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» вiд 09.04.2015 року 

- призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Турмис Галину Валерiївну, паспорт: серiя КЕ номер 161229, виданий Центральним РВ ОМУ 

УМВС України в Одеськiй областi 12.03.1996р. Посадова особа призначена на строк 3 роки. 

 


