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   На підставі рішення  Наглядової ради  протоколом № 2 від 05.04.2013року відкликана 
Виконавча дирекція  в повному складі  ( 4 особи) , а саме:  
       Члена дирекції , Директора виконавчого  - Блонського Олександра Володимировича з 
05.04.2013 р  , в зв’язку з зміною найменування Товариства  та затвердження  Статуту  Товариства 
в новій редакції . Часткою в статутному капіталі не володіє . Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має . Згоду на розкриття паспортних даних звільнена посадова особа не 
надав . Перебував на посаді з  23.07.2010р.-05.04.2013р. 
        Члена дирекції  - Вонсовича Станіслава Олександровича з 05.04.2013 р  , в зв’язку з зміною 
найменування Товариства  та затвердження  Статуту  Товариства в новій редакції . Часткою в 
статутному капіталі не володіє . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має . 
Згоду на розкриття паспортних даних звільнена посадова особа не надав . Перебував на посаді з  
23.07.2010р.-05.04.2013р. 
     Члена дирекції  - Рачкевича Станіслава Юрійовича з 05.04.2013 р  , в зв’язку з зміною 
найменування Товариства  та затвердження  Статуту  Товариства в новій редакції . Часткою в 
статутному капіталі не володіє . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має . 
Згоду на розкриття паспортних даних звільнена посадова особа не надав . Перебував на посаді з  
23.07.2010р.-05.04.2013р.    
        Члена дирекції  - Нестор Ірину Остапівну  з 30.04.2012 р  , в зв’язку з виходом на пенсію . 
Часткою в статутному капіталі не володіє . Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має . Згоду на розкриття паспортних даних звільнена посадова особа не надала . На 
дану посаду нікого не призначалось. Перебувала на посаді з  23.07.2010р.-30.04.2012р.  
Обрано Виконавчу дирекцію  Товариства в такому складі:    
     Членом дирекції  - Блонського Олександра Володимировича з 05.04.2013 р   та Директором 
виконавчим   згідно Протоколу Наглядової ради № 2 від 05.04.13р . Строк на який призначено 
особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє . Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних  посадова особа не надав  Посади, 
що обіймав (є) :  Директор ТОВ « Мир Книги», Виконавчий директор АТ « Галичфарм». 
  Членом дирекції – Вонсовича Станіслава Олександровича  . Строк на який призначено особу – 3 
роки. Часткою в статутному капіталі не володіє . Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних  посадова особа не надав  Посади, що 
обіймав (є) :  Фінансовий директор ВАТ « Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат», 
Директор з фінансів АТ « Галичфарм». 
   Членом дирекції – Рачкевича Станіслава Юрійовича . Строк на який призначено особу – 3 роки.  
Часткою в статутному капіталі не володіє . Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних  посадова особа не надав  .Посади, що 
обіймав (є) : Керівник служби логістики та закупок АТ « Галичфарм» ;  Керівник виробничої 
служби АТ « Галичфарм». 
 
  Особа, зазначена нижче , підтверджує достовірність інформації , що міститься у повідомленні, та 
визнає , що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
 
   Директор виконавчий                                                                                 Блонський О.В. 
 


