
Титульний аркуш 
 

27.12.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 11 

(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 1 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  27.12.2022 

 (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 X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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 X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

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.Iнформацiя вiдсутня,промiжна фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi. 

 

п.23 Iнформацiя вiдсутня, аудиторський огляд промiжної фiнансової звiтностi не проводився. 

 

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

кв. ч.3 глава 3 родлiл 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) 

 1074 

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  ветеринарна та 

фiтосанiтарна служба України 

 

Опис Безстрокова 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 

191757 , видана Державною службою України з лiкарських 

засобiв,термiн дiї з 12.04.2013р., необмежений. 

Виробництво лiкарських засобiв №334 24.04.2015 Державна служба України з 

лiкарських засобiв. 

 

Опис 

Лiцензiя на виробництво лiкарських засобiв , серiя АЕ,номер 637435, 

видана 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/н 12.05.2017 Державна служба України з 

контролю за наркотиками 

12.05.2022 

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) 

 6 

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 26.04.2019р.  згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства 26.04.2019р.  (протокол №39), обраний на посаду голови Наглядової ради 

Товариства згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №14 вiд 26.04.2019р.) Повноваження 

продовженнi до завршення вiйськового стану.Розмiр виплаченої винагороди члена Наглядової 

Ради визначений згiдно пiдписаного контракту. 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 26.04.2019р.  згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства 26.04.2019р.  (протокол №39). Повноваження продовженнi до заврешення вiйського 

стану.Загальний стаж роботи-42 рокiв.На даний момент-пенсiонер за вiком. Розмiр виплаченої 

винагороди члена Наглядової Ради визначений згiдно пiдписаного контракту. 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, фiнансовий 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 переобраний на 

посаду члена Наглядової ради 26.04.2019р.  згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства 26.04.2019р.  (протокол №39). Повноваження продовженнi до завршення 

вiйськового стану.Розмiр виплаченої винагороди члена Наглядової Ради визначений згiдно 

пiдписаного контракту. 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 - 37 рокiв.Не займає посад в органах управлiння та 

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

має. 

 

 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 



1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 532692 X X 

у тому числі:  

Кредитний договiр 13.06.2008 108450 0 10.06.2016 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя 19.09.2007 68815 0 12.05.2016 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя 20.05.2010 61273 0 19.05.2016 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя 20.05.2010 77600 0 19.05.2016 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя 29.06.2010 76600 0 27.06.2016 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя 29.06.2010 62285 0 27.06.2016 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя 14.11.2012 77669 0 14.11.2015 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 8831 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1367939 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1909462 X X 

Опис Iнформацiя про вiдсоткову ставку за користування кредитними 

коштами є конфiденцiйною 

 

 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Iн'єкцiї 3540,75 414309,1 64 3241,61 200903,03 50 

2 Iнфузiї 1189,09 37679,31 6 1231,14 44004,42 11 

3 Розчини,рiди

ни i сиропи 

1627,20 141389,1 22 1951,01 108998,24 27 

4 Таблетки 2882,93 57103,7 9 3532,90 44972,71 11 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина i матерiали 53,27 

2 Заробiтна плата i нарахування на 

зарплату 

24,54 

3 Iншi витрати 22,19 

 



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 8 333 622 177 498 0 

Опис: 

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



КОДИ 

Дата 29.03.2022 

Підприємство Акцiонерне товариство"Галичфарм" за ЄДРПОУ 05800293 

Територія   за КАТОТТГ 
UA4606025001

0364817 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і 

матеріалів 
за КВЕД 21.20 

Середня кількість працівників: 1074 

Адреса, телефон: 79024 м.Львiв, вул.Опришкiвська,6/8, 032-294-99-50 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2022 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 37 063 58 370 

    первісна вартість 1001 86 515 113 481 

    накопичена амортизація 1002 ( 49 452 ) ( 55 111 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 240 592 235 696 

    первісна вартість 1011 482 818 485 449 

    знос 1012 ( 242 226 ) ( 249 753 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 121 919 121 919 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 2 015 2 015 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 401 589 418 000 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 446 390 460 335 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 609 706 1 745 670 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 30 032 23 789 

    з бюджетом 1135 23 025 12 722 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 591 9 211 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 12 776 26 510 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 12 776 26 510 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1 014 13 926 

Усього за розділом II 1195 2 129 534 2 292 163 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 2 531 123 2 710 163 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 76 600 76 600 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 668 155 690 917 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 744 755 767 517 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 19 199 33 184 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 19 199 33 184 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 532 692 532 692 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 20 576 28 357 

    товари, роботи, послуги 1615 62 628 111 249 

    розрахунками з бюджетом 1620 7 782 8 831 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 4 214 3 468 

    розрахунками зі страхування 1625 3 650 3 468 

    розрахунками з оплати праці 1630 13 329 13 180 

    одержаними авансами 1635 319 65 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 30 207 34 105 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 095 986 1 177 515 

Усього за розділом IІІ 1695 1 767 169 1 909 462 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 2 531 123 2 710 163 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 31.03.2022 

Підприємство Акцiонерне товариство"Галичфарм" за ЄДРПОУ 05800293 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2022 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 411 353 307 582 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 190 258 ) ( 128 348 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 221 095 179 234 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 5 736 3 982 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 33 471 ) ( 29 838 ) 

Витрати на збут 2150 ( 95 352 ) ( 76 834 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 23 397 ) ( 19 408 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 74 611 57 136 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 0 404 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 46 734 ) ( 46 134 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 27 877 11 406 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5 115 -2 101 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 22 762 9 305 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 22 762 9 305 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 139 480 89 417 

Витрати на оплату праці 2505 82 449 74 651 

Відрахування на соціальні заходи 2510 16 674 15 162 

Амортизація 2515 13 782 13 748 

Інші операційні витрати 2520 86 475 69 877 

Разом 2550 338 860 262 855 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 8 511 120 8 511 120 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 8 511 120 8 511 120 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2,674380 1,093280 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 2,674380 1,093280 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 31.03.2022 

Підприємство Акцiонерне товариство"Галичфарм" за ЄДРПОУ 05800293 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 1 квартал 2022 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 291 892 383 864 

Повернення податків і зборів 3005 7 658 3 007 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 7 658 3 007 

Цільового фінансування 3010 1 732 1 433 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 15 723 3 324 

Надходження від повернення авансів 3020 95 1 370 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 53 94 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 19 651 94 871 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 163 352 ) ( 261 350 ) 

Праці 3105 ( 63 423 ) ( 54 084 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 17 448 ) ( 14 913 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 21 261 ) ( 25 559 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 4 261 ) ( 10 776 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 17 000 ) ( 14 783 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 34 840 ) ( 35 158 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 19 493 ) ( 94 431 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 16 987 2 468 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 



Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 273 227 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 3 671 ) ( 2 827 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3 398 -2 600 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 750 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -750 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 13 589 -882 

Залишок коштів на початок року 3405 12 776 11 960 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 145 -23 

Залишок коштів на кінець року 3415 26 510 11 055 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 31.03.2022 

Підприємство Акцiонерне товариство"Галичфарм" за ЄДРПОУ 05800293 

 

Звіт про власний капітал 
За 1 квартал 2022 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 76 600 0 0 0 668 354 0 0 744 954 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -199 0 0 -199 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 76 600 0 0 0 668 155 0 0 744 755 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 22 762 0 0 22 762 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 22 762 0 0 22 762 

Залишок на кінець року  4300 76 600 0 0 0 690 917 0 0 767 517 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧФАРМ" 

 

 

 

ПРИМIТКИ ДО ПРОМIЖНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

за I -квартал  2022 року 

 

 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть АТ "Галичфарм" складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. Пiд термiном Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi надалi в 

широкому сенсi розумiються стандарти й тлумачення, якi прийнятi Радою з мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО/IASB): 

 

  Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS); 

 

  Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS); 

 

  Тлумачення, розробленi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC). 

 

АТ "Галичфарм" складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ з моменту першого 

прийняття їх за концептуальну основу пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi.  

 

Промiжна  фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи  з припущення  безперервної 

дiяльностi   на основi принципу iсторичної вартостi та представлена у тисячах гривень. 

 

 

 

Аудиторський огляд промiжної фiнансової звiтностi не проводився. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Дана промiжна  фiнансова звiтнiсть АТ"Галичфарм", пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку,що вимагається iз Законом України"Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв,пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки. Керiвництво Товариства несе 

вiдповiдальнiсть за точнiсть, достовiрнiсть та об'єктивнiсть iнформацiї , що мiститься у 

промiжнiй фiнансовiй звiтностi. 

 


