
Титульний аркуш 
 

27.01.2023 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 3 

(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 виконавчи    Блонський Олександр Володимирович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2022 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство"Галичфарм" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05800293 

4. Місцезнаходження: 79024, м.Львiв, вул.Опришкiвська,6/8 

5. Міжміський код, телефон та факс: 032-294-99-50, 032-294-99-50 

6. Адреса електронної пошти: office@galychpharm.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 iнфраструктури 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  27.01.2023 

 (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.4.1.2.3. Iнформацiя не заповнена, не є обов'язковим при розкриттi промiжної iнформацiї за 

4-ий квартал (абзац третiй пункту 3 глави 3 роздiлу II Положення -2826). 

 

п.5.2 Iнформацiя не заповнена, облiгацiї в звiтному перiодi не випускались. 

 

п.5.3 Iнформацiя не заповнена, в звiтному перiодi iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає 

реєстрацiї, не випускались. 

 

п.5.4 Iнформацiя не заповнена, в звiтному перiодi похiднi цiннi папери не випускались. 

 

п.7. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється -  посада не введена. 

 

п.8 Iнформацiя не заповнена , в звiтному перiодi не вчинялись. 

 

п.9 Iнформацiя не заповнена, рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть в звiтному перiодi не приймалися.   

 

п.11Iнформацiя не заповнена, у звiтному перiодi в забезпечення борговi цiннi папери не 

випускались. 

 

п12-18 Iнформацiя не заповнена, у звiтному перiодi не випускались боговi цiннi папери, 

облiгацiї. 

 

п.19 Iнформацiя вiдсутня . 

 

п.21.22  Iнформацiя не заповнена, не є обов'язковим при розкриттi промiжної iнформацiї за 

4-ий квартал (абзац третiй пункту 3 глави 3 роздiлу II Положення -2826). 

 

п.23  Iнформацiя не заповнена, не є обов'язковим при розкриттi промiжної iнформацiї за 4-ий 

квартал (абзац третiй пункту 3 глави 3 роздiлу II Положення -2826). 

 

п.25  Iнформацiя не заповнена, не є обов'язковим при розкриттi промiжної iнформацiї за 4-ий 

квартал (абзац третiй пункту 3 глави 3 роздiлу II Положення -2826). 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство"Галичфарм" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 10.06.1993 

3. Територія (область) 

 Львівська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 76600080 

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) 

 1066 

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 

 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт 

9. Органи управління підприємства 

 Наглядова рада ,Виконавча дирекцiя ,Загальнi збори  акцiонерiв.  

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 

Регiональне вiддiлення Фонду 

Державного майна України по 

Львiвськiй областi 

7900,Україна, Львiвська обл,Галицький 

район,м.Львiв,вул.Сiчових Стрiльцiв,3 
20823070 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 610 

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 

 UA303005280000026008455007395 

3) поточний рахунок 

 UA303005280000026008455007395 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ"ОТП Банк", МФО 300528 

5) IBAN 

 UA303005280000026008455007395 

6) поточний рахунок 

 UA303005280000026008455007395 

 

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 ветеринарних 

препаратiв 

№14 09.01.2019 Державна служба України з 

питань безпечностi харчових 

продуктiв та захисту 

споживачiв 

 

Опис Безтермiнова  не потребує продовження термiну дiї лiцензiї. 

Оптова торгiвля лiкарськими 

засобами 

№521 12.04.2013 Державна служба України з 

лiкарських засобiв 

 

Опис 

Лiцензiя на оптову торгiвлю лiкарськими засобами , серiя АЕ , номер 

192757, видана Державною службою України з лiкарських, термiн дiї з 

12.04.2013, необмежений. 

Виробництво лiкарських засобiв №334 24.04.2015 Державна служба України з 

лiкарських засобiв. 

 

Опис 

Лiцензiя на виробництво лiкарських засобiв, серiя АЕ, номер 637435 

виданий Державною службою України з лiкарських засобiв , термiн дiї 

з 24.04.2015р, необмежений. 

Придбання,зберiгання 

,перевезення,ввезення,вiдпуск,з

нищення 

прекурсорiв(списку2таблицiIV)

Перелiку наркотичних 

засобiв,психтропних речовин i 

прекурсорiв) 

б 21.04.2022 Державна служба України з 

контролю за наркотиками 

21.04.2027 

Опис 
Оримана нова лiцензiя в зв'язку з закiнченням термiну дiї попередньої 

лiцензiї.Прогноз на продовження лiцензiї позитивний. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Виконавчої дирекцiї-Директор виконавчий 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Блонський Олександр Володимирович 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища.1995р.Київський державний економiчний унiверситет. 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

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

 АТ"Галичфарм", 05800293, Директор виконавчий 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки:   

 

Директор виконавчий згiдно Статуту Товариства здiйснює дiї вiд iменi Товариства, представляє 

iнтереси Товариства у вiдносинах з iншими особами, веде переговори та укладає угоди вiд iменi 

Товариства. Директор виконавчий уповноважений керувати поточними справами Товариства i 

виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, затверджувати структуру 

Товариства наймати та звiльняти працiвникiв, застосовувати до них заходи заохочення та 



стягнення, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства та iншi посадовi 

обов'язки. 

В зв'язку з закiнченням повноважень членiв Виконавчої дирекцiї, Блонський О.В. переобраний з 

14.03.2022року на посаду голови Виконавчої дирекцiї (рiшення прийнято Наглядовою радою 

14.03.2022р., протокол № 4).  

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

натуральнiй формi.З червня 2007р. займає посаду директора виконавчого АТ "Галичфарм".  

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 

 Член Виконавчої дирекцiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Вонсович Станiслав Олександрович 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 Вища.1993р. Тернопiльський iнститут народного господарства. 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

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

 АТ"Галичфарм", 05800293, Директор фiнансовий 

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. 

В зв'язку з закiнченням повноважень членiв Виконавчої дирекцiї, Вонсович С.О. переобраний з 

14.03.2022року на посаду члена Виконавчої дирекцiї (рiшення прийнято Наглядовою радою 

14.03.2022р., протокол № 4).  

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

натуральнiй формi. З грудня 2006р. займає посаду директора фiнансового АТ 

"Галичфарм".Загальний стаж роботи - 32 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 

 Горда Ольга Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 Вища.1987р.Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка 

5. Стаж роботи (років) 



 4 

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

 АТ"Галичфарм", 05800293, Головний бухгалтер 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки:  

 

Здiйснює органiзацiю ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi та 

контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, 

збереженням власностi пiдприємства. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення 

первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань.Забезпечує 

складання фiнансової та статистичної звiтностi та iншої звiтностi.  

В зв'язку з закiнченням  повноважень членiв Виконавчої дирекцiї, Горда О.В. переобрана з 

14.03.2022року на посаду члена Виконавчої дирекцiї (рiшення прийнято Наглядовою радою 

14.03.2022р., протокол № 4).  

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

натуральнiй формi. З червня 2003р. займає посаду головного бухгалтера АТ "Галичфарм". 

Загальний стаж роботи - 39 рокiв. 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 

 Горда Ольга Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 Вища.1987р.Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

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

 АТ"Галичфарм", 05800293, Головний бухгалтер 

7. Опис 

 Обов'язки  та функцiї : Здiйснює органiзацiю ведення  бухгалтерського облiку 

фiнансово-господарської дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, 

трудових i фiнансових ресурсiв,збереженням власностi пiдприємства.Здiйснює контроль за 

дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i 

платiжних зобов"язань .Забезпечує складання фiнансової та статистичної  звiтностi та iншої 

звiтностi.У посадової особи судимостей за корисливi чи посадовi злочини немає.Розмiр 

винагороди визначений згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi  не 

виплачувалась. З червня 2003р. займає посаду головного бухгалтера АТ "Галичфарм".  

Загальний стаж роботи - 39 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 

 Тумарєв Вiктор Миколайович 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 Вища.1991р.Київський державний економiчний унiверситет 



5. Стаж роботи (років) 

 7 

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

 ПАТ"Гемопласт", 00480922, Голова Наглядової ради 

7. Опис 

 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 01.12.2022р.термiном на три роки згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 42 вiд 01.12.22р), обраний на посаду голови 

Наглядової ради Товариства згiдно рiшення Наглядової ради вiд 01.12.22р .Розмiр виплаченої 

винагороди члена Наглядової Ради визначений згiдно пiдписаного договору. Загальний стаж 

роботи - 27 рокiв.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 

 Семеренко Ольга Степанiвна 

3. Рік народження 

 1953 

4. Освіта 

 Вища.1983р.Львiвський торгово-економiчний iнститут. 

5. Стаж роботи (років) 

 11 

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

 АТ"Галичфарм", 05800293, Виконавчий 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 переобрана на 

посаду члена Наглядової ради 01.12.2022р. термiном на три роки згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №42 вiд 01.12.22р). Загальний стаж роботи-42 рокiв.На 

даний момент-пенсiонер за вiком. Розмiр виплаченої винагороди члена Наглядової Ради 

визначений згiдно пiдписаного договору. 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 

 Ткачук Юрiй Юрiйович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 Вища.1998р.Нацiональний унiверситет"Києво-Могилянська Академiя" 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

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

 Корпорацiя"Артерiум", 33406813, директор фiнансовий 

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 01.12.2022р. термiном на три роки згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства(протокол № 42 вiд 01.12.22р). Розмiр виплаченої винагороди члена 

Наглядової Ради визначений згiдно пiдписаного договору.Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Не 

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

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мартиненко Вiктор Миколайович 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища.1998р.НТУУ"КПI" 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

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

 Корпорацiя"Артерiум", 33406813, менеджер з внутрiшнього аудиту 

7. Опис 

 У зв'язку з закiнченням строку повноваженя та на пiдставi рiшення рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв  проведених дистанцiйно 20.04.2021р (протокол № 41 вiд 26.04.2021р ) 

припиненi повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Мартиненка  Вiктора Миколайовича. 

 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв  проведених дистанцiйно 20.04.2021р 

(протокол № 41 вiд 26.04.2021р.) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї  з 26.04.2021 року ( з дати 

складання протоколу про пiдсумки голосування на Загальних зборах) строком на три роки 

Мартиненко  Вiктор Миколайович. На пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї  (протокол №1 вiд 

26.04.2021р) обраний головою Ревiзiйної комiсiї.   

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. 

 

За виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримував нi в грошовiй, нi в 

натуральнiй формi.Загальний стаж роботи - 25 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 

 Жаркова Наталiя Миколаївна 

3. Рік народження 

 1961 

4. Освіта 

 Вища.1985р.Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

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

 АТ"Галичфарм", 05800293, провiдний економiст з фiнансової роботи 

7. Опис 

 У зв'язку з закiнченням строку повноваженя та на пiдставi рiшення рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв  проведених дистанцiйно 20.04.2021р (протокол № 41 вiд 26.04.2021р ) 

припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Жаркової Наталi Миколаївни. 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв  проведених дистанцiйно 20.04.2021р 

(протокол № 41 вiд 26.04.2021р.) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї  з 26.04.2021 року ( з дати 

складання протоколу про пiдсумки голосування на Загальних зборах) строком на три роки 

Жаркову Наталю Миколаївну.   

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. 

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

натуральнiй формi.Загальний стаж роботи - 43 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 

 Скiбiнська Оксана Степанiвна 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 Вища.1992р.Львiвський держаний унiверситет iм.Iв.Франка 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

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

 АТ"Галичфарм", 05800293, начальник вiддiлу казначейства 

7. Опис 

 У зв'язку з закiнченням строку повноваженя та на пiдставi рiшення рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв проведених дистанцiйно 20.04.2021р (протокол № 41 вiд 26.04.2021р ) 



припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Скiбiнської Оксани Степанiвни. 

 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв  проведених дистанцiйно 20.04.2021р 

(протокол № 41 вiд 26.04.2021р.) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї  з 26.04.2021 року ( з дати 

складання протоколу про пiдсумки голосування на Загальних зборах) строком на три роки 

Скiбiнську Оксану Степанiвну.   

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. 

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

натуральнiй формi. Загальний стаж роботи - 38 рокiв.Не займає посад в органах управлiння та 

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

має. 

 

 

 



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 

28.05.1992 16/1/92 Мiнiстерство фiнансiв 

України 

не надавався Акція 

проста 

документар

на іменна 

Електронні 

іменні 

0,1 354630 35463 100 

Опис 

Перша емiсiя акцiй Товариства була проведена в процесi приватизацiї шляхом випуску 354 630  простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 

100 карбованцiв на загальну суму 35 463 000 карбованцiв та зареєстрована Мiнiстерством фiнансiв України (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

цiнних паперiв вiд28 травня 1992 року , реєстрацiйний №16/1/92 -втатило чиннiсть). 

 

Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. 

 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась. Заяв щодо допуску до бiржi не подавалось. 

 

 

13.03.1996 150/1/96 Мiнiстерство фiнансiв 

України 

не надавався Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Документарні 

іменні 

0,9 354630 3191670 100 

Опис 

Друга емiсiя акцiй Товариства була проведена iз збiльшенням розмiру статутного фонду товариства на суму iндексацiї вартостi основних фондiв 

шляхом випуску  354 630 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 900 карбованцiв на загальну суму 319 167 000 000 карбованцiв та 

зареєстрована Мiнiстерством фiнансiв України (свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 13 березня 1996 року  , реєстрацiйний 

№150/1/96 -втатило чиннiсть). 

 

Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. 

 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась. Заяв щодо допуску до бiржi не подавалось. 

 

 

25.01.1999 30/1/99 ДКЦПФР UA1300531001 Акція 

проста 

документар

Документарні 

іменні 

9 1418520 12766680 100 



на іменна 

Опис 

Третя  емiсiя акцiй Товариства була проведена в зв'язку iз визначенням форму випуску  акцiй Товариства та змiною розмiру статутного фонду 

на суму iндексацiї вартостi основних фондiв шляхом  випуску 1 418 520 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 9 гривень на загальну 

суму  12 766 680 ,00 гривень у документарнiй формi та зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi 

свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 25 сiчня 1999 року  , реєстрацiйний №30/1/99 -втатило чиннiсть). 

 

Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. 

 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась. Заяв щодо допуску до бiржi не подавалось. 

 

 

27.10.2010 1226/1/10 ДКЦПФР UA4000105993 Акція 

проста 

документар

на іменна 

Електронні 

іменні 

9 1418520 12766680 100 

Опис 

Свiдоцтво за № 1226/1/10 отримано в зв'язку зi змiною форми iснування акцiй з документарної на бездокументарну згiдно рiшення загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 15.11.2010р .Реєстрацiйний № 1226/1/10 вiд 27.12.10-втратило чиннiсть.Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за 

номiнальною вартiстю. Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не прводились. заяв щодо допуску до бiржi не 

подавалось 

24.04.2013 1226/1/10 НКЦПФР UA4000105993 Акція 

проста 

документар

на іменна 

Електронні 

іменні 

9 1418520 12766680 100 

Опис 

В зв'язку зi змiною найменування Емiтента на Публiчне акцiонерне товариство " Галичфарм"  згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 

26.03.2013р.Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх 

ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй емiтента на фондових бiржах не було. 

 

 

 

 

26.04.2016 43/1/2016 НКЦПФР UA4000105993 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Електронні 

іменні 

9 8511120 76600080 100 

Опис 

Четверта емiсiя акцiй Товариства була проведена шляхом випуску 7092060 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 9,00 гривень у 

бездокументарнiй формi на загальну суму 63 833 400,0-грн шляхом приватного розмiщення та зареєстрована Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку  свiдоцтвом №43/1/2016 дата реєстрацiї 26.04.2016року дата видачi 18.08.2016року.Мета емiсiї-придбання 

сировини,матерiалiв,ТМЦ,оплата робiт(послуг).Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. Свiдоцтво про реєстрацiю 

випуску акцiй вiд 27.12.2010 року №1226/1/10 видане 24.04.2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та 



тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 26.04.2016 року №43/1/2016-Т, видане НКЦПФР, анульованi.  

 

Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснюється, заяв щодо допуску до бiржi не подавалось.Акцiї емiтента з 2013 року включенi 

до Бiржового списку фондової бiржi ПФТС.Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй емiтента на фондових бiржах не було. 

 

 

25.09.2019 43/1/2016 НКЦПФР UA4000105993 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Електронні 

іменні 

9 8511120 76600080 100 

Опис 

В звязку зi змiною типу пiдприємства згiдно рiшення загальних  зборiв акцiонерiв  26.04.2019р (Протокол № 39 вiд 26.04.19р) змiнити тип 

Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство, а також змiнити найменування Товариства з 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ" на  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧФАРМ" . 

 

22.05.2019 проведена державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 

фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а саме: змiнено найменування Товариства на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГАЛИЧФАРМ", змiнено тип Товариства на приватне товариство, а також проведена державна реєстрацiя змiн до Статуту Товариства (Статут 

викладено в новiй редакцiї). 

 

Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не 

здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй емiтента на фондових бiржах не було. 

 

 

 



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

 АТ "Київмедпрепарат" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00480862 

4. Місцезнаходження 

 вул.Саксаганського,139 м.Київ, 01032 

5. Опис 

 Частка участi в статутному капiталi складає 22,196%. Форма участi- акцiонер. Емiтент 

користується правами як акцiонер АТ " Київмедпрепарат"  згiдно Статуту Товариства.  

1. Найменування 

 ПАТ "Гемопласт" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00480922 

4. Місцезнаходження 

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

5. Опис 

 Частка в статутному капiталi складає 8,5848%. Форма участi- акцiонер. Емiтент 

користується правами як акцiонер ПАТ " Гемопласт" згiдно Статуту Товариства.  

1. Найменування 

 ПАТ"Стахановський вагонобудiвний завод" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00210890 

4. Місцезнаходження 

 пр-т Ленiна,67 м.Кадiївка , 94013 Луганська обл. 

5. Опис 

 Частка в статутному капiталi складає 4,0394%. Форма участi- акцiонер. Емiтент 

користується правами як акцiонер ПАТ " Стахоновський вагонобудiвний завод" згiдно Статуту 

Товариства.  

1. Найменування 

 Корпорацiя "Артерiум" 

2. Організаційно-правова форма 

 Корпорація 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33406813 

4. Місцезнаходження 

 вул.Саксаганського,139 м.Киїi,01032 

5. Опис 

 Частка в статутному капiталi складає 3,75%. Форма участi- учасник Корпорацiї. Емiтент 

користується правами як учасник Корпорацiї"Артерiум" згiдно Статуту  Корпорацiї.  

 



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 

25.09.2019 НКЦПФР Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000105993 - Обмеження вiдсутнi - 

 

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 

25.09.

2019 

43/1/2016 UA4000105993 8 511 120 76 600 080 8 333 622 179 060 0 

Опис: 

п.10 прикiнцевих Положень Закону України"Про депозитарну систему України" 14.10.2014 року 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
В зв'язку з введенням воєнного стану вiдповiдно до Указу Президента України вiд 24.02.2022 № 

64/2022 " Про введення воєнного стану в Українi", з метою мiнiмiзацiї негативного впливу на 

фiнансовий результат Товариства Керiвництво проводить гнучку полiтику управлiння ризиками 

i контролю за ними. Основними ризиками, притаманними дiяльностi емiтента є: ризик 

лiквiдностi, ринковий ризик, валютний ризик. 

 


