
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів. 

 

Генеральний  директор    Доровський О.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

19.07.18 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА 

КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Місцезнаходження 

 61013 м.Харків, вул.Шевченка,22 

4. Код за ЄДРПОУ 

 31437750 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0577578597, 0577575537 

6. Електронна поштова адреса 

 marisha@zt.com.ua 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.07.18 

 (дата) 

2. Повідомлення 

138 Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку  23.07.18 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці 

https://zt.com.ua/pr

o-

kompaniyu/informat

siya-emitenta/ в мережі Інтернет 23.07.18 

 (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 або 

повне найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

19.07.18 звільнено генеральний директор Доровський О.В. МК 563362 

08.09.97 Московським РВ ХМУ УМВС 

України в Харківській обл 

0 

Зміст інформації: 

На загальних зборах Учасників ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я"  (далі - Товариство) 19.07.2018 року рішенням єдиного учасника Товариства 

(протокол б/н от 19.07.2018 року) було прийнято рішення звільнити  Доровського Олександра Вікторовича з посади Генерального директора Товариства . Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Генеральний директор ТОВАРИСТВА Доровський Олександр Вікторович не має. Доровський Олександр 

Вікторович займав посаду генерального директора 17 років. 

19.07.18 призначено директор Новіков В.В. МН 042984 

06.06.01 Фрунзенським РВ ХМУ 

УМВС України в Харківській обл 

0 

Зміст інформації: 

На загальних зборах Учасників ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я"  (далі - Товариство) 19.07.2018 року рішенням єдиного учасника Товариства 

(протокол б/н от 19.07.2018 року) було прийнято рішення призначити на посаду Директора Товариства Новікова Володимира Володимировича з 20.07.2018 року строком 

на п`ять років, саме до 20.07.2023 року. Протягом п`яти років Новіков Володимир Володимирович обіймав посади: радник генерального директова, перший заступник 

генерального директора. Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися у зв`язку із звільненням Генерального директора Товариства. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Директор Товариства Новіков Володимир Володимирович не має. 

 

19.07.18 призначено голова наглядової ради Доровський О.В. МК 563362 

08.09.97 Московським РВ ХМУ УМВС  

0 

Зміст інформації: 

На загальних зборах Учасників ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я"  (далі - Товариство) 19.07.2018 року рішенням єдиного учасника Товариства 

(протокол б/н от 19.07.2018 року) було прийнято рішення про призначення  з 20.07.2018 року на посаду Голови наглядової ради Товариства Доровського Олександра 

Вікторовича. Протягом п`яти років Доровський Олександр Вікторович обіймав посаду Генерального директора Товариства. Зміни в персональному складі посадових осіб 

Товариство відбулися у зв`язку із звільненням Генерального директора Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Голова 

наглядової ради не має. 

 

 

 

 

 

 

 


