
Титульний аркуш 
 

25.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 33 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор виконавчий    Яцюк О.М. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00480862 

4. Місцезнаходження: 01032, м.Київ, Саксаганського, 139 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-75-19, (044) 490-75-22 

6. Адреса електронної пошти: office@kievmedpreparat.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

hhttps://kievmedpreparat.com/sharehold

ers 25.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

п.5. 2), 3), 4) -  iнформацiя не заповнюється - облiгацiї, похiднi, iншi цiннi папери  не 

випускалися. 

 

п.7. iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється -  посада  не 

введена. 

 

п.8. не заповнюється -  значних правочинiв у звiтному перiодi не було.  

 

п.9. не заповнюється - правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у звiтному перiодi 

не було. 

 

пп.11-19 не заповнюються, боргових цiнних паперiв, iпотечних сертифiкатiв, облiгацiй немає. 

 

п.4., п.21., п.22., п.23., п.25.  - не заповнюється, не є обов'язковим при розкриттi промiжної 

iнформацiї за 

 

4-ий квартал (ч.3 глава 3 родлiл II Положення 2826) 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 25.03.1992 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 290100050 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 1151 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв 

 46.46 - Оптова торгiвля фармацевтичними товарами 

 86.21 - Загальна медична практика 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв.Наглядова рада (склад - Голова Наглядової ради  та два члени 

Наглядової ради)Виконавча дирекцiя (склад - Голова Виконавчої дирекцiї  та два члени 

Виконавчої дирекцiї).Ревiзiйна комiсiя (склад- Голова Ревiзiйної комiсiї  та  секретар Ревiзiйної 

комiсiї  

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Органiзацiя орендарiв Орендного 

пiдприємства "Київмедпрепарат" -   

3879 фiзичних осiб 

  

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 3 879 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 

2) IBAN 

 UA723005280000026006001300750 

3) поточний рахунок 

 UA723005280000026006001300750 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 

5) IBAN 

 UA723005280000026006001300750 

6) поточний рахунок 



 UA723005280000026006001300750 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Виробництво лiкарських засобiв АЕ  295498 13.02.2015 Державна служба України  з  

лiкарських засобiв 

 

Опис Термiн дiї - необмежений 

Оптова торгiвля лiкарськими 

засобами 

АЕ  192213 18.02.2013 Державна служба України  з  

лiкарських засобiв 

 

Опис Термiн дiї - необмежений 

Виробництво ветеринарних  

препаратiв 

1051 21.12.2018 Державна  служба України з 

питань безпечностi харчових 

продуктiв та захисту   

споживачiв 

 

Опис Термiн дiї - необмежений 

Iмпорт  лiкарських засобiв АЕ 192367 01.03.2013 Державна служба України  з  

лiкарських засобiв 

 

Опис Термiн дiї - необмежений 

Медична практика АЕ 282375 27.03.2014 Мiнiстерство охорони здоров'я 

України 

 

Опис Термiн дiї - необмежений 

Придбання, зберiгання, 

перевезення, реалiзацiя 

(вiдпуск), використання 

психотропних речовин (списку 2 

таблицi III), прекурсорiв (списку 

1 таблицi IV та списку 2 таблицi 

IV) "Перелiку наркотичних 

засобiв, психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

б/н 15.08.2019 Державна служба України з 

лiкарських засобiв та 

контролю за наркотиками 

15.08.2024 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Виконавчої дирекцiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Яцюк Олександр Миколайович 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 Вища, Київський  технологiчний iнститут харчової промисл., 1985р. 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Київмедпрепарат", 00480862, З квiтня 2011р. займає посаду директора виконавчого  

АТ "Київмедпрепарат".  

 



 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки:  

 

Директор виконавчий  вправi   без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства. Вiн 

уповноважений керувати поточними справами Товариства i виконувати рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, затверджувати структуру Товариства, посадовi iнструкцiї,  

 

штатний розклад, форми та системи оплати працi, представляти Товариство в його вiдносинах з 

iншими особами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства.  

 

За виконання обов'язкiв голови  Виконавчої дирекцiї винагороду не отримував нi в грошовiй, нi 

в натуральнiй формi.  Загальний стаж роботи - 37 рокiв.  Не займає посад в органах управлiння 

та контролю на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

 

 

 

1. Посада 

 Член Виконавчої дирекцiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Стецюк Оксана Анатолiївна 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища, Донецький державний комерцiйний iнститут, економiст 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Київмедпрепарат", 00480862, З квiтня 2011р. займає посаду директора фiнансового   

АТ "Київмедпрепарат".  

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки:  

 

Органiзацiя розробки i подальший контроль дотримання полiтики пiдприємства в областi 

використання iнформацiйних технологiй. 

 

Визначення i забезпечення достатнього i оптимального рiвня капiталу пiдприємства з 

урахуванням затверджених стратегiчних цiлей i планiв,  

 

при необхiдностi вибiр джерел i форм залучення додаткового капiталу. 

 

Управлiння грошовими потоками пiдприємства, оборотним капiталом, забезпечення 

монiторингу ефективного i економного використання  

 

фiнансових ресурсiв пiдприємства в цiлому. 

 

Здiйснення методичного керiвництва i координацiї дiяльностi пiдроздiлiв пiдприємства по 

розробцi планiв (бюджетiв), а також контроль їх  

 

виконання, та iншi. 



 

За виконання обов'язкiв члена  Виконавчої дирекцiї винагороду не отримувала нi в грошовiй, нi 

в натуральнiй формi.   Загальний стаж роботи - 33 роки. Не займає посад в органах управлiння 

та контролю на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має.  

 

1. Посада 

 Член Виконавчої дирекцiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Малахова Наталя Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом 

5. Стаж роботи (років) 

 1 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Київмедпрепарат", 00480862, до 01.07.2021р.  заступник головного бухгалтера  АТ 

"Київмедпрепарат".  

 

 З 02 серпня  2021р.  обрана членом Виконавчої дирекцiї   АТ "Київмедпрепарат".  

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки: 

 

Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi. 

 

Здiйснює контроль за дотриманням порядку  оформлення первинних i бухгалтерських 

документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань.   

 

Забезпечує складання балансу та iншої звiтностi. та iншi. 

 

За виконання обов'язкiв члена  Виконавчої дирекцiї винагороду не отримувала нi в грошовiй, нi 

в натуральнiй формi.  Загальний стаж роботи -   29  рокiв. Не займає посад в органах 

управлiння та контролю на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

 

 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Зозуля Руслан Петрович 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 Вища, спецiалiст iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 

5. Стаж роботи (років) 

 6 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Гемопласт"., 00480992, Президент ПАТ "Гемопласт".   Зозуля Р.П. - публiчна 

особа, керiвник Полiтичної партiї "Розвиток i добробут", Україна, з 06.09.2019р.  



7. Опис 

 Акцiонер Товариства,  не є представником акцiонера/групи акцiонерiв, не є незалежним 

директором. 

 

Повноваження та обов'язки: розробка стратегiї  дiяльностi Товариства з метою забезпечення  

стiйкого фiнансово-економiчного  стану  

 

Товариства, пiдвищення його  прибутковостi i  конкурентноздатностi,  захист прав  та 

законних iнтересiв акцiонерiв, забезпечення  ефективностi  їх  iнвестицiй, а   також реалiзацiя 

iнших статутних завдань Товариства. 

 

У зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради переобраний на 

посаду   члена Наглядової ради  16.04.2019р.  згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв  

Товариства  16.04.2019р.  (протокол №41),  обраний на посаду голови Наглядової ради 

Товариства згiдно рiшення Наглядової ради  (протокол №118  вiд 16.04.2019р.) Розмiр 

виплаченої винагороди члена Наглядової  Ради визначений згiдно пiдписаного контракту.  

Загальний стаж роботи - 33 роки.  Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших 

пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

.  

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради  (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гудов Костянтин Володимирович 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища. Донецький державний технiчний унiверситет, iнженер - конструктор 

5. Стаж роботи (років) 

 6 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Дiловi партнери", 23721506, ПрАТ "Дiловi партнери" (ЄРПОУ  23721506) , 

директор 

7. Опис 

 Акцiонер Товариства,  не є представником акцiонера/групи акцiонерiв, не є незалежним 

директором. 

 

Повноваження та обов'язки: розробка стратегiї  дiяльностi Товариства з метою забезпечення  

стiйкого фiнансово-економiчного  стану  

 

Товариства, пiдвищення його  прибутковостi i  конкурентноздатностi,  захист прав  та 

законних iнтересiв акцiонерiв, забезпечення  ефективностi  їх  iнвестицiй, а   також реалiзацiя 

iнших статутних завдань Товариства. 

 

У зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради  16.04.2019р. 

переобраний на посаду  згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв  Товариства  16.04.2019р.  

(протокол №41),  

 



Розмiр виплаченої винагороди члена Наглядової  Ради визначений згiдно пiдписаного 

контракту.  Загальний стаж роботи - 31 рiк. Не займає посад в органах управлiння та контролю 

на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради  (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Партишев Олександр Олександрович 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 Вища. Київський Нацiональний Унiверситет iм. Т.Г. Шевченка,Мiжнародний Iнститут 

Менеджменту 

5. Стаж роботи (років) 

 13 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Корпорацiя "Артерiум", 33406813, З травня 2007р. займає посаду  комерцiйного  

директора  Корпорацiї "Артерiум" . Загальний стаж роботи - 31 рокiв.  

7. Опис 

 Акцiонер Товариства,  не є представником акцiонера/групи акцiонерiв, не є незалежним 

директором. 

 

Повноваження та обов'язки: розробка стратегiї  дiяльностi Товариства з метою забезпечення  

стiйкого фiнансово-економiчного  стану  

 

Товариства, пiдвищення його  прибутковостi i  конкурентноздатностi,  захист прав  та 

законних iнтересiв акцiонерiв, забезпечення  ефективностi  їх  iнвестицiй, а   також реалiзацiя 

iнших статутних завдань Товариства. 

 

У зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради  16.04.2019р. 

переобраний на посаду  згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв  Товариства  16.04.2019р.  

(протокол №41),  

 

Розмiр виплаченої винагороди члена Наглядової  Ради визначений згiдно пiдписаного 

контракту. Загальний стаж роботи - 32 рiк.     Не займає посад в органах управлiння та 

контролю на iнших пiдприємствах.  

 

 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Руссова Валентина Львiвна 

3. Рік народження 

 1948 

4. Освіта 

 Вища. Київський iнститут народного господарства 

5. Стаж роботи (років) 

 4 



6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Київмедпрепарат", 00480862, З  липня 2008р. займала  посаду    директора ТОВ 

"Артерiум ЛТД", з  квiтня 2018р. -  пенсiонер .  

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки:   Здiйснення контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства, проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi та 

достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства, звiтування загальним зборам Товариства про 

результати проведених ревiзiй i перевiрок. 

 

В зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї, 16.04.2019р. 

Загальними зборами Товариства обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї (протокол загальних 

зборiв  № 41), обрана на посаду голови  Ревiзiйної комiсiї   згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї 

Товариства  16.04.2019р.  (протокол № 1) .  За виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї 

винагороди не отримувала  нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi.  Загальний стаж роботи - 50 

рокiв.  

 

 Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної Комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Семененко Оксана Василiвна 

3. Рік народження 

 1958 

4. Освіта 

 Вища. Київський полiтехнiчний iнститут 

5. Стаж роботи (років) 

 11 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Київмедпрепарат", 00480862, З сiчня 2009р. займає посаду  фахiвця (з цiнних 

паперiв) вiддiлу казначейства   АТ "Київмедпрепарат".  

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки:   Здiйснення контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства, проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi та 

достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства, звiтування загальним зборам Товариства про 

результати проведених ревiзiй i перевiрок. 

 

В зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї, 16.04.2019р. 

Загальними зборами Товариства обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї (протокол загальних 

зборiв  № 41). 

 

За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримувала  нi в грошовiй, нi в 

натуральнiй формi. Загальний стаж роботи - 42 рiк. Не займає посад в органах управлiння та 

контролю на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має.  

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Малахова Наталя Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища. Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом 

5. Стаж роботи (років) 

 1 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Київмедпрепарат", 00480862, до 01.07.2021р. заступник головного бухгалтера  АТ 

"Київмедпрепарат".  Призначена на посаду головного бухгалтера АТ "Київмедпрепарат" з 

02.07.2021р. 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки: 

 

Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi. 

 

Здiйснює контроль за дотриманням порядку  оформлення первинних i бухгалтерських 

документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань.   

 

Забезпечує складання балансу та iншої звiтностi. та iншi. 

 

  Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -  29 рокiв.  

 

Розмiр виплаченої винагороди  визначений згiдно штатного розпису.  

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26.03.2013 32/1/2013 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000106140 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

25 16004002 290100050 100 

Опис 

           Остання емiсiя акцiй товариства була проведена  шляхом додаткового випуску  простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 грн.  

у  бездокументарнiй формi  шляхом закритого (приватного) розмiщення  та зареєстрована  Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку  (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 11 604 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на загальну 

номiнальну вартiсть 290 100 050 гривень, дата реєстрацiї 26.03.2013р., реєстрацiйний № 32/1/2013, дата видачi  23.07.2013 року - втратило 

чиннiсть).  Мета емiсiї - збiльшення обiгових  коштiв та розширення виробництва.  Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною 

вартiстю.   

 

           В зв'язку зi змiною типу та найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" на  Акцiонерне 

товариство "Київмедпрепарат"    29.07.2019р. отримане нове свiдоцтво - реєстрацiйний № 32/1/2013,  дата реєстрацiї 26.03.2013р., дата видачi  

29.07.2019р. - чинне.  

 

           Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх ринках  не здiйснюється. Акцiї емiтента 13 травня 2013р. включенi до Бiржевого списку 

Фондової бiржi ПФТC згiдно рiшення 1305/2013/1 вiд 13.05.2013р.  Фактiв  лiстингу/делiстингу  акцiй емiтента на фондових бiржах не було.  

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 АТ "Галичфарм" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 05800293 

4. Місцезнаходження 

 79024, м.Львiв, вул. Опришкiвська, 6/8 

5. Опис 

 Станом на 30.09.2021р. частка участi   - 24.094%, форма участi - грошовi кошти. 

 

Емiтент користується  правами, якi наданi акцiонеру-власнику акцiй  АТ "Галичфарм" згiдно 

статуту. 

 

 

1. Найменування 

 АТЗТ УЗТФ "Бiомед" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 13672422 

4. Місцезнаходження 

 03115, м.Київ, пр.Перемоги, 120 

5. Опис 

 Станом на 31.12.2021р.. частка участi   - 20.14%, форма участi - грошовi кошти. Емiтент 

користується  правами, якi наданi акцiонеру-власнику акцiй  АТЗТ УЗТФ "Бiомед" згiдно 

статуту. 

 

22.04.2019р. набрало чинностi Судове рiшення  Господарський суд мiста Києва№ 18/132 про 

припинення юридичної особи АТЗТ УЗТФ "Бiомед"  у зв'язку з визнанням її банкрутом. 

1. Найменування 

 ПАТ "Гемопласт" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00480922 

4. Місцезнаходження 

 67700, Одеська обл.,  м.Бiлгород-Днiстровський, вул. Маяковського, 57 

5. Опис 

 Станом на 31.12.2021р. частка участi   - 19,29%, форма участi - грошовi кошти. 

 

Емiтент користується  правами, якi наданi акцiонеру-власнику акцiй  ПАТ "Гемопласт"    

згiдно статуту. 

 

 

1. Найменування 

 ПрАТ "АСК "Омега" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 



 21626809 

4. Місцезнаходження 

 01054, м.Київ, вул.Дмитрiвська, 48Г, лiтера А 

5. Опис 

 Станом на 31.12.2021р. частка участi   -  9,0%, форма участi - грошовi кошти. 

 

Емiтент користується  правами, якi наданi акцiонеру-власнику акцiй  ПрАТ "АСК "Омега"   

згiдно статуту. 

 

 

1. Найменування 

 ТОВ "ЕВЕРIНГЕМ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 42521121 

4. Місцезнаходження 

 04074, м.Київ, вул.Шахтарська, буд. 5, офiс 11 

5. Опис 

 Станом на 31.12.2021р. частка участi   -  8,62%, форма участi - грошовi кошти. 

 

Емiтент користується  правами, якi наданi  учаснику ТОВ "ЕВЕРIНГЕМ" згiдно статуту 

 

 

1. Найменування 

 ПрАТ "Кременчукм'ясо" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30068026 

4. Місцезнаходження 

 39601, Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Героїв Бреста, 48 

5. Опис 

 Станом на 31.12.2021р. частка участi   -  6,27%   форма участi - грошовi кошти. 

 

Емiтент користується  правами, якi наданi акцiонеру-власнику акцiй  ПрАТ "Кременчукм'ясо"  

згiдно статуту. 

 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

26.03.2013 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000106140 - Обмежень немає - 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

26.03.

2013 

32/1/2013 UA4000106140 11 604 002 290 100 050 11 458 229 145 773 0 

Опис: 

Пiдстава виникнення обмеження -  п.10 Прикiнцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" . Дата виникнення обмеження - 14.10.2014. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
 Важливих подiй, якi б мали значний вплив на фiнансову звiтнiсть, у звiтному перiодi не 

вiдбулось. Основними ризиками, притаманними дiяльностi емiтента є: ризик лiквiдностi, 

ринковий ризик, валютний ризик. Емiтент проводить гнучку полiтику управлiння ризиками, що 

направлена на виявлення та аналiз ризикiв, встановлення належних лiмiтiв i засобiв контролю за 

ними. 

 


