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Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

 

Голова правління    Подгорний Б.В. 
(прізвище та ініціали керівника) 

17.04.2018 

(посада)  (підпис) 

 

 

 

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(Зміна складу посадових осіб емітента) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ З 

ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ "ГЕМОПЛАСТ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 67700 м. Білгород - Дністровський Маяковського, 57 

4. Код за ЄДРПОУ: 00480922 

5. Міжміський код та телефон, факс: (04849) 315-62 (04849) 315-02 

6. Електронна поштова адреса: stock@hemoplast.ua 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію)  

17.04.2018 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії  

 
(дата) 

76 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку"  

20.04.2018 2. Повідомлення 

опубліковано у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

 

(дата) 

hemoplast/ua 20.04.2018 3. Повідомлення 

розміщено на 

сторінці 

(адреса сторінки) 

в мережі Інтернет  
(дата) 

 



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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

 

I. Загальні відомості  

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО 

ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ "ГЕМОПЛАСТ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00480922 

3. Місцезнаходження: 67700 м. Білгород - Дністровський Маяковського, 57 

4. Міжміський код, телефон та факс: (04849) 315-62 (04849) 315-02 

5. Електронна поштова адреса:  stock@hemoplast.ua 

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

інформації: hemoplast/ua 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 

розділу ІІІ цього Положення:  Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення  

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ 

"Гемопласт" 16.04.2018 р. (протокол №29), на підставі закінчення терміну перебування на посаді. 

- Посадова особа Тумарєв Віктор Миколайович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, 

припинила повноваження. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не 

надала згоди на її розкриття. Володіє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002%. Володіє 

пакетом акцій емітента у розмірі 126грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

- Посадова особа Пенедюк Віталій Дмитрович, яка займала посаду Член Наглядової ради, 

припинила повноваження. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не 

надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002%. Володiє 

пакетом акцій емітента у розмірі 108грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:  1 рік. 

- Посадова особа Надкернична Людмила Іванівна, яка займала посаду Член Наглядової ради 

припинила повноваження. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не 

надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,007%. Володiє 

пакетом акцій емітента у розмірі 360грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:  1 рік. 

- Посадова особа Копистко Олег Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, 

припинила повноваження. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не 

надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 

акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.  

- Посадова особа Гудов Костянтин Володимирович, яка займала посаду Член Наглядової ради, 

припинила повноваження. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не 

надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00016%. Володiє 

пакетом акцій емітента у розмірі 7,5грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

- Посадова особа Дядюк Євген Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, 

припинила повноваження. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не 

надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 

акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

- Посадова особа Нефьодова Ольга Миколаївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, 

припинила повноваження. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не 

надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 

акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1рік. 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ 

"Гемопласт" 16.04.2018 р. (протокол №29), на підставі дострокового закінчення терміну 

перебування на посаді:  

- Посадова особа Продан Наталя Ярославівна, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, 

припинила повноваження. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не 

надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 11,8334%. Володiє 



пакетом акцій емітента у розмірі 541993,5грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:  1 рік. 

- Посадова особа Кваша Світлана Олександрівна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 

припинила повноваження. Інформація про паспортні дані посадової особи відсутні оскільки 

посадова особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 

0,0631%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2889грн. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:  1 рік. 

- Посадова особа Присяжнюк Оксана Володимирівна,  яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 

припинила повноваження у зв`язку з заявою про вихід зі складу Ревізійної комісії. Інформація про 

паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою 

в статутному капіталі емiтента 0,004%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 180грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 

перебувала на посаді: 1 рік. 

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Гемопласт" 

16.04.2018 р. (протокол №29) на підставі припинення повноважень попереднього складу 

Наглядової ради: 

- Тумарєв Віктор Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Інформація про паспортні 

дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 0,002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 126грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 

рік,  до наступних річних зборів. Інших посад за останні п`ять років посадова особа не обіймала. 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 168 акцій. Член наглядової ради є 

акціонером. 

- Пенедюк Віталій Дмитрович обрано на посаду Член Наглядової ради. Інформація про паспортні 

дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 0,002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 108грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 

рік, до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

заступник голови правління з перспективного розвитку ПАТ "Гемопласт". Розмір пакета акцій 

емітента, які належать цій особі: 144 акцій. Член наглядової ради є акціонером. 

- Надкернична Людмила Іванівна обрано на посаду Член Наглядової ради. Інформація про 

паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою 

в статутному капіталі емiтента 0,007%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 360грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 

рік, до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

заступник голови правління з виробництва ПАТ "Гемопласт". Розмір пакета акцій емітента, які 

належать цій особі: 480 акцій. Член наглядової ради є акціонером. 

- Копистко Олег Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Інформація про паспортні 

дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік, до 

наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: водій-

експедитор готель "Салют". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Член наглядової ради є представником акціонера ТОВ "Нафтохімімпекс". 

- Гудов Костянтин Володимирович обрано на посаду Член Наглядової ради. Інформація про 

паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою 

в статутному капіталі емiтента 0,00016%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7,5грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 

рік, до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

Директор  ПрАТ "Ділові партнери" . Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій. 

Член наглядової ради є акціонером. 

- Дядюк Євген Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Інформація про паспортні 

дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік, до 

наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Київська 

філія ПАТ "Гемопласт", юрисконсульт. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 

акцій. Член наглядової ради є представником акціонера ТОВ "Нафтохімімпекс". 



- Нефьодова Ольга Миколаївна обрано на посаду Член Наглядової ради. Інформація про паспортні 

дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік, до 

наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

начальник бюро по роботі з акціонерами ПАТ "Гемопласт". Розмір пакета акцій емітента, які 

належать цій особі: 0 акцій. Член наглядової ради є представником акціонера. 

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Гемопласт" 

16.04.2018 р. (протокол №29) на підставі дострокового припинення повноважень попереднього 

складу Ревізійної комісії:  

- Продан Наталя Ярославівна обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Інформація про паспортні 

дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 11,8334%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 541993,5грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 2 

роки. Інших посад за останні п`ять років посадова особа не обіймала. Розмір пакета акцій емітента, 

які належать цій особі: 722658 акцій. 

- Кваша Світлана Олександрівна обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Інформація про 

паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою 

в статутному капіталі емiтента 0,0631%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2889грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу:  2 

роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник планово-

економічного відділу ПАТ "Гемопласт". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3852 

акцій.  

- Кобба Дмитро Вікторович  обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Інформація про паспортні 

дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу:  2 роки. Інші 

посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного бюро ПАТ 

"Гемопласт". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "Гемопласт" 16.04.2018 р. (протокол 

№155/18):  

- Посадова особа Шевченко Тетяна Михайлівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена на 

підставі заяви за власним бажанням. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова 

особа не надала згоди на її розкриття. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 

пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "Гемопласт" 16.04.2018 р. (протокол 

№155/18): 

- Посадова особа Присяжнюк Оксана Володимирівна, призначена на посаду Член Правління. 

Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0039%. Володiє пакетом акцій емітента у 

розмірі 180грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 

призначено особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

начальник виробництва 02 ПАТ "Гемопласт". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 

240 акцій. 

III. Підпис  

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2.Голова правління  Подгорний Б.В. 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

17.04.2018 
   

 

 

 

(дата)  

 


