
Титульний аркуш

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПIДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ 
ВИРОБIВ З ПОЛIМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ "ГЕМОПЛАСТ"

Проміжна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

В.о.Голови правлiння Закревський А.М.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

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)

за          квартал              року4 2021
I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження
5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

00480922
вул.Маяковського, 57, м.Бiлгород-Днiстровський, 67700
(04849)3-15-62, (04849)3-15-02
secretary@hemoplast.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

25.01.2022

№ 25/01-02
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00001/APA

Проміжну інформацію 
розміщено на  власному веб-
сайті учасника фондового 
ринку

https://hemoplast.ua/aktsioneram

(URL-адреса сторінки)
25.01.2022

(дата)

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 інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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Зміст
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. X

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 передання 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.
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23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва. X

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки. X

Позачерговими загальними зборами акціонерів від 23.09.2021 р.(Протокол № 32) було прийнято рішення змінити тип
 акціонерного товариства з публічного на приватне. 04.10.2021 року здійснено державну реєстрацію нової редакції 
Статуту. 22.12.2021р. позалістингові цінні папери Товариства було виключено із біржового списку АТ «Фондова 
біржа ПФТС».
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску процентних, дисконтних  та цільових 
(безпроцентних) облігацій.  
Протягом звітного періоду Товариство похідних цінних паперів не випускало  та операцій з ними не здійснювало. 
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків  інших видів цінних паперів.
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 відсутні.
Протягом звітного періоду Товариство  зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами 
ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)  та за фінансовими 
інвестиціями в корпоративні права не мало.
Протягом звітного періоду Товариство не вчиняло значних правочинів.
Протягом звітного періоду Товариство не вчиняло правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
Звіт про стан об’єкта нерухомості відсутній - протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків  
цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини 
об’єкта) житлового будівництва;
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску  іпотечних цінних паперів.
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ПО 
ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБIВ З ПОЛIМЕРНИХ 
МАТЕРIАЛIВ "ГЕМОПЛАСТ"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"

380634

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"

380634

3) IBAN

6) IBAN

UA503806340000026002035541002

UA503806340000026002035541002

32.50

49.41

22.29

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
[2010]Виробництво медичних і стоматологічнихінструментів і матеріалів

[2010]Виробництво інших виробів із пластмас

[2010]Вантажний автомобільний транспорт

3. Територія (область) Одеська
29.03.1996

4580000,00

2. Дата проведення державної реєстрації

4. Статутний капітал (грн)

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

05. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

06. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

  3707. Середня кількість працівників (осіб)

9. Органи управління підприємства:   Управління Товариством здійснюють Загальні збори 
акціонерів, Наглядова рада і Правління Товариства.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, якщо 
засновник – юридична особа

Ідентифікаційний код 
юридичної особи, 
якщо засновник – 
юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник – 
юридична особа

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - 
засновників емітента перевищує двадцять, 
зазначається загальна кількість фізичних осіб:

Державний комiтет України з медичної та 
мiкробiологiчної промисловостi

д/н03115 УКРАЇНА 80000 
Святошинський м. Київ проспект 
Перемоги, 120
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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
Надання послуг з 
перевезення пасажирiв i 
небезпечних вантажів 
автомобiльним 
транспортом

Серія АГ 
№592095

21.12.2011 Головна державна iнспекцiя 
на автомобiльному 
транспортi

Опис:  Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Строк дії ліцензії 
необмежений за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки.

11.11.1111

Дiяльнiсть з 
використання  джерел 
iонiзуючого 
випромiнювання

Серія ОВ  
№040079

31.07.2013 Пiвденна державна iнспекцiя 
з ядерної та радiацiйної 
безпеки Держінспекції ядер-
ного регул. України

Опис:  Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Товариство має намір 
продовжити термін дії ліцензії.

31.07.2026
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V. Інформація про посадових осіб емітента
Член правління

Данилюк Ігор Іванович
1961
вища

38

ПАТ "Гемопласт", 00480922, заступник голови правління з технічних питань

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положення про Правління. Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно штатного 
розкладу та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом не 
надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Рішення про 
обрання на посаду прийнято  Наглядовою радою Акціонерного товариства «Підприємство по 
виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт»  від 30.12.2021 р., Протокол
 196/21. Загальний стаж  роботи посадової особи – 38 років, попередня посада, яку займала 
посадова особа - заступник голови правління з технічних питань ПАТ "Гемопласт". Протягом 
останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала.

В.о.Голови Правління

Закревський Артур Миронович
1966
вища

31

ПАТ „Гемопласт”, 00480922, заступник голови правління з фінансових питань

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про Правління. Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом
 не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про 
обрання на посаду прийнято  Наглядовою радою Акціонерного товариства «Підприємство по 
виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт»  від 30.12.2021 р., Протокол
 196/21.  Загальний стаж  роботи посадової особи – 31 рік, попередня посада, яку займала 
посадова особа - виконуючий обов’язки голови правління ПАТ „Гемопласт”. Протягом останніх 
5 років посадова особа інших посад не обіймала.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Голова наглядової ради

Шишов Олексій Станіславович
1966
вища

37

ТОВ  «Індастріал Технолоджіз Груп», 37356426, директор

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом
 не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про 
обрання Головою наглядової ради прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ 
"Гемопласт" 23.09.2021 р. (протокол № 32).   Загальний стаж  роботи посадової особи – 37 років, 
попередня посада, яку займала посадова особа: перший заступник голови правління ПрАТ 
«Київський електротехнічний завод «Транссигнал», директор ТОВ «Індастріал Технолоджіз 
Груп». Протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. Посадова особа є 
представником акціонера - ТОВ «Комсомольска когенераційна компанія».

Головний бухгалтер

Бойко Жанна Олексiївна
1969
вища

30

ПАТ "Гемопласт", 00480922, головний бухгалтер

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені посадовою 
інструкцією, розмір винагороди посадової особи встановлений згідно штатного розкладу та є 
конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. 
Протягом звітного періоду іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не 
обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін не було. 
Загальний стаж  роботи посадової особи – 30 років, попередня посада, яку займала посадова 
особа – головний бухгалтер ПАТ "Гемопласт". Протягом останніх 5 років посадова особа інших 
посад не обіймала.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член наглядової ради

Матюхін Василь Георгійович
1955
вища

45

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал», 00260652, операційний директор

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом
 не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про 
обрання членом наглядової ради прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ 
"Гемопласт" 23.09.2021 р. (протокол № 32).   Загальний стаж  роботи посадової особи – 45 років, 
попередня посада, яку займала посадова особа: операційний директор ПрАТ «КЕЗ 
«Транссигнал». Протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. Посадова 
особа є представником акціонера - ТОВ «Промінек».

Член правління

Фабрісова Ірина Валеріївна
1978
вища

28

ПАТ "Гемопласт", 00480922, заступник голови правління  з якості

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про Правління. Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом
 не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про 
обрання на посаду прийнято  Наглядовою радою Акціонерного товариства «Підприємство по 
виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт»  від 30.12.2021 р., Протокол
 196/21.  Загальний стаж  роботи посадової особи – 28 років, попередня посада, яку займала 
посадова особа - заступник директора з якості ПАТ "Гемопласт". Протягом останніх 5 років 
посадова особа інших посад не обіймала.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член наглядової ради

Костенко Олександр Миколайович
1979
вища

18

КП ТОВ «Гемопласт», д/н, Головний економіст

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом
 не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про 
обрання членом наглядової ради прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ 
"Гемопласт" 23.09.2021 р. (протокол № 32).   Загальний стаж  роботи посадової особи – 18 років, 
попередня посада, яку займала посадова особа: ГК «Верес», фінансовий аналітик, ПАТ «КССРЗ», 
начальник відділу аналітики і фін. аналізу, КП ТОВ «Гемопласт», головний економіст. Протягом 
останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. Посадова особа є представником 
акціонера - АТ «Київмедпрепарат».

Член наглядової ради

Остапчук Сергій Олексійович
1978
вища

21

ПрАТ «Мукачівський завод «Точприлад», 14307452, начальник виробництва

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом
 не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про 
обрання членом наглядової ради прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ 
"Гемопласт" 23.09.2021 р. (протокол № 32).   Загальний стаж  роботи посадової особи – 21 рік, 
попередня посада, яку займала посадова особа ПрАТ «Мукачівський завод «Точприлад», 
начальник цеху, головний інженер, начальник виробництва.  Протягом останніх 5 років посадова 
особа інших посад не обіймала. Посадова особа є представником акціонера  – АТ «Галичфарм».
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член наглядової ради

Гудов Костянтин Володимирович
1973
Вища

31

ПрАТ "Ділові партнери", 23721506, директор

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом
 не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про 
обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Гемопласт" 25.04.2020 р. (протокол 
№31). Загальний стаж  роботи посадової особи – 31 рік, попередня посада, яку займала посадова 
особа - директор ПрАТ "Ділові партнери". Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала 
посади: голова наглядової ради «ПАТ «Київсоюзшляхпроект», член наглядової ради ПАТ 
«Київмедпрепарат», член наглядової ради ПАТ «Агробуд 1». Посадова особа є акціонером.
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VII. Відомості про цінні папери емітента

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний ідентифі-
каційний 
номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 
форма випуску

Номі-
нальна 
вартість 

(грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

1. Інформація про випуски акцій емітента

Частка у 
статутному
 капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.11.1998 415/15/1/98 Одеське територiальне 

вiддiлення Державної комiсiї з
 цiнних паперiв та фондового 
ринку

UA4000052351 0,75 6106896 4580172,00 100

Опис: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 415/15/1/98 від 02.11.1998 року, видане Одеським територіальним управлінням Державної комiсії з цiнних паперiв та фондового 
ринку, анульовано. Спосіб розміщення цінних паперів закритий. Мета випуску акцій – залучення коштів для розширення діяльності Товариства. Протягом звітного періоду 
Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів. Цінні папери Товариства було включено до біржового списку АТ «Фондова біржа ПФТС»  16.06.2009 р. 
Дата виключення позалістингових цінних паперів Товариства із біржового списку АТ «Фондова біржа ПФТС»  - 22.12.2021р.

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

Бездокументарні 
іменні
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VIIІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Виробничо-торгівельна компанія «Гемопласт»

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

400681323. Ідентифікаційний код юридичної особи
67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, 
вул. Маяковського 57, офіс 1

4. Місцезнаходження

5. Опис: Розмір внеску – 3500, 00 грн. ( 0,3% статутного капіталу Товариства).

Товариство з обмеженою відповідальністю
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ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)

Дата 
призначення 
особи на посаду

 
корпоративного

 секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної 
на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та 
адреса електронної пошти 
корпоративного секретаря

1 2 3
26.04.2017 Наумов Анатолій Михайлович

Опис:  Рішення про призначення на посаду корпоративного секретаря прийнято Наглядовою 
радою Товариства від 26.04.2017 р, Протокол №144/17. Наумов А.М. здобув  досвід роботи 
корпоративного секретаря, знаходячись на посаді заступника Голови наглядової ради ПАТ 
«Гемопласт», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попередній 
корпоративний секретар Нефьодова О.М. була 29.08.2019 р звільнена з посади 29.08.2019 р. за 
власним бажанням.

(04849) 3-15-62, 3-15-20, 
sekretary@hemoplast.ua

© SMA 004809224 кв. 2021
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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 

реєстрації 
випуску

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску

Загальна 
номінальна 
вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.)

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 
якими обмежено (шт.)

Міжнародний 
ідентифікаційний

 номер

Кількість акцій
 

у випуску (шт.)

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

(шт.)
1 2 5 6 73 4 8

02.11.1998 4580172,00 6085657 0UA4000052351 6106896415/15/1/98 0
Опис: Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом 
Товариства. Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера 
при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему 
України.
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ХV. Проміжний звіт керівництва

Промiжний звiт керiвництва, який включається до промiжної iнформацiї про емiтента цiнних 
паперiв за четвертий  квартал 2021 року. Важливi подiї, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду: 
 22.12.2021р. позалістингові цінні папери Товариства було виключено із біржового списку АТ 
«Фондова біржа ПФТС».
Інших важливих подій, які б мали значний вплив на фінансову звітність, у звітному періоді не 
відбулось.  
Основними ризиками діяльності емітента є: ціновий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності, 
операційний ризик, та/або ризику грошових потоків, пандемія Covid-19. Емітент проводить 
гнучку політику управління ризиками, що направлена на виявлення та аналіз ризиків, 
встановлення належних лімітів і засобів контролю за ними.  
Ціновими ризиками для Товариства є:
 -підвищення закупівельних цін;
 -ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових;
 -зміни в державному регулюванні ціноутворення;
 -ймовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються в ціни;
 -підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій.
Аналіз Товариством цінових ризиків та їх прийняття складається з виявлення цінових ризиків, 
вибору методу оцінки цінових ризиків, управління ціновими ризиками. При визначенні власної 
цінової політики Товариство не має схильності до цінових ризиків.
Виходячи з того, що кредитний ризик, за визначенням Національного банку України, це наявний 
або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, 
що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший 
спосіб виконати взяті на себе зобов’язання, можна дійти висновку про належність такого виду 
ризику до діяльності кредитора, у першу чергу, банку, що, у свою чергу, зумовлює відсутність 
такого ризику у діяльності Товариств, внаслідок не проведення ним операцій кредитування та/або
 запозичень. З іншого боку, кредитний ризик або ризик неповернення боргу однаково стосується 
усіх суб’єктів господарської діяльності. Він присутній у фінансовій діяльності підприємства при 
наданні їм товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям. З огляду на наведене, 
Товариство не застосовує надання товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям, 
чим зумовлюється    відсутність схильності Товариства до кредитного ризику.
Товариство на кожному своєї етапі господарської діяльності здійснює відповідні інвестування 
грошових коштів в економічний процес. Тому воно постійно здійснює моніторинг цього процесу,
 виявляє негативні явища й встановлює рівень ризику ліквідності. Потреба в оцінці ризику 
ліквідності виникає і під час змін стратегії й тактики діяльності Товариства. Товариство будує 
свою діяльність на основі таких стратегії та тактики, які зумовлюють відсутність схильності до 
ризику ліквідності, враховуючи, при цьому, можливість реалізації власних фінансових активів за 
справедливою вартістю. 
Виходячи з того, що ризик грошового потоку — імовірність зміни величини майбутнього 
грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим інструментом, та враховуючи те, що у 
своїй діяльності Товариство уникає дефіциту грошових коштів, який посилює ризик втрати 
Товариством платоспроможності та погіршує його фінансовий стан, що підвищує ризик його 
банкрутства, можна казати про відсутність схильності Товариства до ризику грошових потоків.
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