
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариства "Київмедпрепарат" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00480862 

3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, вул.Саксаганського, 139 

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)490-75-19, (044)490-75-19 

5. Електронна поштова адреса: Oksana.Semenenko@Arterium.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: www.kievmedpreparat.com 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

В зв'язку з закінченням строку  повноважень припинено з 06.11.15р.  повноваження Голови 

Наглядової ради Колодія Ігоря Петровича, володіє часткою в статутному капіталі емітента 

0,000017% (2 акції). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не  надано. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 23.03.2006р. по 05.11.2015р., 

Голови Наглядової ради - з 31.03.2011р. по  05.11.2015р. 

 

  

 

  

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

В зв'язку з закінченням  строку  повноважень припинено з 06.11.15р.  повноваження члена 

Наглядової ради Партишева Олександра Олександровича, володіє часткою в статутному капіталі 

емітента 0,000258% (30 акцій). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не  надано. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 30.03.2009р. по 05.11.2015р. 

 

  

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

В зв'язку з закінченням  строку  повноважень припинено з 06.11.15р.  повноваження члена 

Наглядової ради Богун Галини Миколаївни, володіє часткою в статутному капіталі емітента 

0,000353% (41 акція). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не  надано. Перебувала на посаді  члена Наглядової ради з 31.03.2011р. по 05.11.2015р. 

 

http://www.kievmedpreparat.com/


06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

В зв'язку з закінченням строку повноважень припинено з 06.11.15р.  повноваження члена 

Наглядової ради Компанії "BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C." (США), володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0,000017% (2 акції). 

Як юридична особа, "BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C." непогашеної судимості за 

злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності 

не має. Перебувала на посаді  члена Наглядової ради  з 31.03.2011р. по 05.11.2015р. 

 

  

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

Обраний  до складу  Наглядової ради - з 06.11.2015р.  строком на  три роки Зозуля Руслан 

Петрович.  

На підставі рішення  Наглядової ради ( Протокол № 1 від 06.11.2015р) обраний головою 

Наглядової ради..   Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,068588% (7959 акцій). 

Посади, які обіймав протягом останніх 5 років  - народний депутат 6 скликання ВР України,  

президент ПрАТ "Гемопласт". 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не  надано.  

 

 

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

Обраний  до складу  Наглядової ради - з 06.11.2015р.  строком на  три роки Партишев 

Олександр Олександрович.   Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000258% (30 

акцій). 

Посади, які обіймав протягом останніх 5 років  -    комерційний директор Корпорації 

"Артеріум". 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не  надано.  

 

 

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

Обраний  до складу  Наглядової ради - з 06.11.2015р.  строком на  три роки Гудов Костянтин 

Володимирович.   Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000008% (1 акція). 

Посади, які обіймав протягом останніх 5 років  -   директор ПрАТ "Ділові партнери". 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не  надано. 

 

 

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

Обрана  до складу  Наглядової ради - з 06.11.2015р.  строком на  три роки Компанія "BROWN 

& ROBBINS INVESTMENTS L.L.C." .   Володіє часткою в статутному капіталі емітента 



0,000017% (2 акції). 

Як юридична особа, Компанія "BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C." непогашеної 

судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 

службової діяльності не має. 

 

 

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

В зв'язку з закінченням строку повноважень припинено з 06.11.15р.  повноваження Голови 

Ревізійної комісії Бігуна Володимира Євгеновича, володіє часткою в статутному капіталі 

емітента 0,000017% (2 акції). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не  надано. Перебував на посаді Голови Ревізійної комісії з 31.03.2011р. по 05.11.2015р. 

 

 

 

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

В зв'язку з закінченням строку повноважень припинено з 06.11.15р.  повноваження члена 

Ревізійної комісії Байрак Наталії Михайлівни, володіє часткою в статутному капіталі емітента 

0,000086% (10 акцій). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не  надано. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії  з 31.03.2011р. по 05.11.2015р. 

 

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

В зв'язку з закінченням строку повноважень припинено з 06.11.15р.  повноваження члена 

Ревізійної комісії Семененко Оксани Василівни, володіє часткою в статутному капіталі емітента 

0,000008% (1 акція). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не  надано. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 31.03.2011р. по 05.11.2015р. 

 

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

Обраний  до складу  Ревізійної комісії  - з 06.11.2015р.  строком на  три роки Бігун 

Володимир Євгенович,  

 На підставі рішення  Ревізійної комісії ( Протокол № 1 від 06.11.2015р) обраний головою 

Ревізійної комісії  .   Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000017% (2 акції). 

Посади, які обіймав протягом останніх 5 років  - начальник юридичної служби Корпорації 

"Артеріум". 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не  надано.  

 

 

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  



Обрана  до складу  Ревізійної комісії  - з 06.11.2015р.  строком на  три роки Байрак Наталія 

Михайлівна.   Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000086% (10 акцій). 

Посади, які обіймав протягом останніх 5 років  - старший  бухгалтер ПАТ "Київмедпрепарат". 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не  надано.  

 

06 листопада 2015 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Київмедпрепарат" (протокол №36 від 06.11.15)  відбулись наступні зміни складу посадових 

осіб емітента:  

Обрана  до складу  Ревізійної комісії  - з 06.11.2015р.  строком на  три роки Семененко 

Оксана Василівна.   Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000008% (1 акція). 

Посади, які обіймала протягом останніх 5 років  - фахівець по цінним паперам  ПАТ 

"Київмедпрепарат". 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не  надано.  

 

 

 

III. Підпис  
 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

2. Директор фінансовий        Стецюк О.А. 

06.11.2015 


