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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента

Директор  Телявський Володимир Іванович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
 достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

(дата)

25.04.2013
М.П.

за                   рік2012

1. Загальні відомості

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

35251822
вул. Копилівська , 38, м. Київ, Подільський р-н, 
04073

(44) 468-11-96, (44) 468-11-96

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

25.04.2013

2.2. Річна інформація
 опублікована у

(дата)

29.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

№82 "Відомості НКЦПФР"

Публічне акціонерне товариство

2.3. Річна інформація
 розміщена на 
власній сторінці

в мережі 
Інтернет

www.vitamin.com.ua

(адреса сторінки)

(дата)

25.04.2013

1.6. Електронна поштова адреса емітента ganja@vitamin.com.ua
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Зміст

1. Основні відомості про емітента:
Xа) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
Xб) інформація про державну реєстрацію емітента;
Xв) банки, що обслуговують емітента;
Xг) основні види діяльності;
Xґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
Xд) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.

X2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв).

X3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:

Xа) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
Xб) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
X5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
X6. Інформація про загальні збори акціонерів.
X7. Інформація про дивіденди.
X8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:
Xа) інформація про випуски акцій емітента;

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

Xа) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
Xб) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
Xв) інформація про зобов'язання емітента;

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів.

X13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду.

X14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду;

г) інформація про похідні цінні папери;

Xг) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
Xґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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30. Примітки:   П.1.е) Розділ "Інформація про рейтингове агентство" не заповнювався, тому що 
підприємство не проводило рейтингової оцінки цінних паперів.
П.1.є) Розділ "Інформація про органи управління емітента не заповнювався", тому що 
підприємство  є акціонерним товариством.
П.9.б) Розділ "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнювався - облiгацiї в звiтному перiодi 
не випускалися. 
П.9.в) Розділ "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом"  не заповнювався - iншi 
цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, не випускалися.
П.9.г) Розділ "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не заповнювався - похiднi цiннi 
папери не випускалися.
П.9.") Розділ "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року"  не заповнювався - 
викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводився.
П.9.д) Розділ "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" не заповнювався - акцiї 
емiтента переведенi в бездокументарну форму iснування.
П.12) Розділ "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів" не заповнювався, тому що емітент не випускав боргові цінні папери, по яким були б 
гарантії третьої особи.
П.13) Розділ "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом періоду" не заповнювався, тому що особлива інформація не виникала і 
емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
П.15 - 16) Розділи " Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Про склад, структуру, розмір 
іпотечного покриття" не заповнювалися -  iпотечнi облiгацiї не випускалися.
П.17) Розділ " Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових 
платежiв за кредитними договорами" не заповнювався - прострочення строкiв сплати не було.

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

X26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії).

X27. Аудиторський висновок.
X28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності

29. 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)
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П.18 - 24) Розділи " Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", " Про сертифiкати ФОН" не

 заповнювалися - iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН не випускалися.
П.25) Розділ "Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку" не заповнювався, тому що фінансова звітність емітента складається за 
міжнародними стандартами фінансової звітності.
П.29) Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва" 
не заповнювався - цiльовi  та дисконтнi облiгацiї не випускалися.
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Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод"

ПАТ "Київський вітамінний завод"

м. Київ, Подільський район

04073

м. Київ

вул. Копилівська, 38

3. Основні відомості про емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене 
найменування

3.1.3. Організаційно-
правова форма

3.1.5. Область, район

3.1.4. Поштовий індекс

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

Публічне акціонерне товариство

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

А01 №602930
07.08.2007
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

15368360,00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний
 капітал (грн.)

15368360,003.2.5. Сплачений статутний 
капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку

Публічне акціонерне товариство комерційний 
банк "ПРАВЕКС-БАНК" м. Київ

380838

Публічне акціонерне товариство комерційний 
банк "ПРАВЕКС-БАНК" м. Київ

380838

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.6. Поточний рахунок

26006700056899

26004700056932

3.4. Основні види діяльності

21.20

46.46

47.73

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

[2010]Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих 
магазинах

[2010]Оптова торгівля фармацевтичними товарами
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Виробництво лікарських 
засобів

АВ №501353 02.02.2011Державна інспекція з 
контролю якості лікарських 
засобів Міністерства охорони 
здоров'я України

11.09.2014

Опис:  Ліцензію на виробництво лікарських засобів підприємство планує отримати і після 
закінчення терміну дії вищезазначеної ліцензії.
Виробництво 
ветеринарних 
медикаментів і 
препаратів,оптова,роздріб
на торгівля 
ветеринарними 
медикаментами і 
препаратами

АГ № 572486 02.02.2011Державний комітет 
ветеринарної медицини 
України

необмеже

ний

Опис:  Ліцензія видана на необмежений термін.

Придбання,зберігання,пе
ревезення,ввезення на 
територію України 
,знищення, використання 
психотропних речовин 
(списку 2 таблиці III), 
прекурсорів (списку 1 
таблиці IV та списку 2 
таблиці IV)"Переліку 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів"

АД №037278 12.06.2012Державна служба України з 
контролю за наркотиками

09.06.2016

Опис:  Ліцензію на придбання, зберігання, перевезення, ввезення на територію України, 
знищення, використання психотропних речовин (списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 
таблиці IV та списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів" підприємство планує отримати і після закінчення терміну дії вищезазначеної 
ліцензії.
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1 2 3 4 5

Оптова,роздрібна 
торгівля лікарськими 
засобами

АЕ №192029 28.12.2012Державна служба України з 
лікарських засобів

необмеже

ний

Опис:  Ліцензія видана на необмежений термін.
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

ПАТ "Київський вітамінний завод" є дійсним членом "Об'єднання організацій роботодавців 
медичної та мікробіологічної промисловості України". 
Основною метою діяльності ООРММПУ є представництво та захист законних інтересів 
роботодавців – членів Організації у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому 
числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства відповідного рівня, сприяння 
інтеграції та взаєморозумінню роботодавців фармацевтичної та мікробіологічної галузі 
промисловості в Україні.

Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної 
промисловості України

01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 
об’єднання
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 

та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

Компанія "Плейссайд Холдінгс 
Лімітед"

д/н вул. Акрополес Авеню, 8, м. Нікосія, 1300, 
Мабела Корт, д/н, Кіпр

24,13276367810

Компанія "Палмсайд Холдінгс 
Лімітед"

д/н вул. Ставроу, 57, м. Нікосія, Строволос, д/н, 
Кіпр

23,46001785480

Компанія  "Песцино Холдінгс 
Лімітед"

д/н вул. Акрополес Авеню, 8, м. Нікосія, 1300, 
Мабела Корт, д/н, Кіпр

24,13276367810

Компанія "Пінкрім Холдінгс 
Лімітед"

д/н вул. Акрополес Авеню, 8, м. Нікосія, 1300, 
Мабела Корт, д/н, Кіпр

11,95638311430

Закрите акціонерне товариство 
"Інститут розвитку передових 
технологій"

31059007 вул. Генерала Наумова, 23-Б, м. Київ, 
Святошинський р-н, 03164

0,96607575564
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Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

Січевлюк Володимир Антонович СК, 679965, 31.10.1997, Києво-Святошинський РВ ГУ МВС 
України в Київській обл.

0,00637673766

Бугайцев Олександр Олексійович СН, 949093, 16.09.1998, Шевченківський РУ ГУ МВС 
України в м. Києві

0,00637673766

Телявський Володимир Іванович СН, 606014, 14.11.1997, Радянський РУ ГУ МВС України в 
м. Києві

0,00637673766

Ганжа Ігор Олександрович НЕ, 100876, 26.03.2002, Городищенський РВ УМВС України
 в Черкаській обл.

0,00318836883

Тонкий Олександр Володимирович СН, 245643, 27.08.1996, Дарницький РУ ГУ МВС України в 
м. Києві

0,00318836883

Чорний Сергій Анатолійович СС, 158457, 05.12.1996, Івано-Франківський МУВС МВС 
України в Івано-Франківській обл.

0,00318836883

Цицанюк Михайло Михайлович СН, 105531, 15.03.1996, Московський РУ ГУ МВС України в
 м .Києві

0,00318836883

84,67988776924Усього:
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Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 620.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 9.

Середня чисельність працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб): 62.

Всього середня кількість працівників (осіб): 691.

Чисельність штатних працівників на кінець року (осіб): 684.

Фонд оплати праці (тис.грн.): 44 609,9 

Факти зміни розміру фонду оплати праці відносно 2011 року: зростання фонду оплати праці в 
2012 році на  17,6 %.

Політика управління персоналом ПАТ «Київський вітамінний завод» - програма управління 
персоналом, яка базується на повній та своєчасній задоволеності потреб підприємства у трудових 
ресурсах та націлена на ефективну роботу працівників, формування професійного, 
відповідального колективу, здатного вирішувати поставлені бізнес-завдання та цілі. Велике 
значення  підприємство приділяє професійному розвитку та навчанню персоналу, підвищенню 
рівня кваліфікації тощо. Так, на навчання працівників, зайнятих на роботах загальновиробничого 
призначення, протягом 2012 року було витрачено 125 тис.грн., на навчання працівників 
адміністрації - 144 тис.грн.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6. Інформація про посадових осіб емітента

1974

12
ЗАТ "Київський вітамінний завод", Заступник Голови 
Правління з комерційної діяльності

6.1.8. Опис:  Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
Телявського В.І. обрано директором ПАТ "Київський вітамінний завод" згідно протоколу 
Загальних зборів ВАТ "Київський вітамінний завод" №1 від 18.01.2011 року та призначено на 
посаду Директора згідно наказу №11-К від 19.01.2011 року. Телявський В.І. перебуває у трудових 
взаємовідносинах з ПАТ "Київський вітамінний завод" згідно чинного трудового законодавства 
України. Відомості про обіймання Телявським В.І. посад на будь-яких інших підприємствах - 
відсутні.

Вища

Телявський Володимир Іванович

СН, 606014, 14.11.1997, Радянський РУ ГУ МВС України в м.
 Києві

Директор

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1960

16
ПП "Белос", Головний бухгалтер

6.1.8. Опис:  Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини  не має. 
Павленко Т.Є. призначено  на посаду головного бухгалтера згідно наказу №12-К від 19.01.2011 
року. Відомості  про обіймання Павленко Т.Є. посад на будь-яких інших підприємствах - 
відсутні.

Вища

Павленко Тетяна Євгенівна

СО, 216304, 17.09.1999, Печерський РУ ГУ МВС України в м.
 Києві

Головний бухгалтер

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1973

18
ЗАТ "Фарматек", Голова Правління

6.1.8. Опис:  Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини  не має. 
Рішення про обрання  Бугайцева О.О.  Головою Наглядової  ради ПАТ "Київський вітамінний 
завод" прийнято на Загальних зборах  ВАТ "Київський вітамінний завод" 18.01.2011 року 
(Протокол №1 від 18.01.2011 року). Відомості про обіймання  Бугайцевим О.О. посад на будь-
яких інших підприємствах - відсутні.

Вища

Бугайцев Олександр Олексійович

СН, 949093, 16.09.1998, Шевченківський РУ ГУ МВС 
України в м. Києві

Голова Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1971

13
ЗАТ "Інститут розвитку  передових технологій", Голова 
правління

6.1.8. Опис:  Посадова особа непогашених судимостей  за корисливі та посадові злочини  не має. 
Відомості про обіймання посад  Цицанюком М.М. на будь-яких інших підприємствах - відсутні.

Вища

Цицанюк Михайло Михайлович

СН, 105531, 15.03.1996, Московський РУ ГУ МВС України в 
м. Києві

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1970

10
ВАТ "Київський вітамінний завод", Заступник директора з 
фінансових питань

6.1.8. Опис:  Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа  не має. 
Відомості про обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутні.

Вища

Тонкий Олександр Володимирович

СН, 245643, 27.08.1996, Дарницький РУ ГУ МВС України в 
м. Києві

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1974

10
ЗАТ "Фарматек", менеджер відділу маркетингу

6.1.8. Опис:  Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. 
Відомості про обіймання посад на будь-яких  інших підприємствах - відсутні.

Вища

Ходаківський Олег Володимирович

СН, 507565, 13.06.1997, Радянський РУ ГУ МВС України в м.
 Києві

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1967

12
Вищий навчальний заклад " Університет економіки та права 
"КРОК"", Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

6.1.8. Опис:  Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. 
Відомості про обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутні.

Вища

Січевлюк Володимир Антонович

СК, 679965, 31.10.1997, Києво-Святошинський РВ ГУ МВС 
України в Київський обл.

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1980

6
ТОВ "Правниче товариство", юрисконсульт

6.1.8. Опис:  Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. 
Відомості про обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутні.

Вища

Іщук Максим Миколайович

СН, 509889, 26.06.1997, Московський РУ ГУ МВС України в 
м. Києві

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 
юридичної особи

Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість

 акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

2 4 5 6 7 8 9 101 3

Січевлюк Володимир 
Антонович

16.02.2010 2 0,00637673766 2 0 0 0Член Наглядової ради СК, 679965, 
31.10.1997, Києво-
Святошинський РВ ГУ 
МВС України в 
Київський обл.

фізична особа

Бугайцев Олександр 
Олексійович

28.08.2007 2 0,00637673766 2 0 0 0Голова Наглядової 
ради

СН, 949093, 
16.09.1998, 
Шевченківський РУ ГУ
 МВС України в м. 
Києві

фізична особа

Телявський Володимир 
Іванович

28.08.2007 2 0,00637673766 2 0 0 0Директор СН, 606014, 
14.11.1997, Радянський 
РУ ГУ МВС України в 
м. Києві

фізична особа

Тонкий Олександр 
Володимирович

28.08.2007 1 0,00318836883 1 0 0 0Член Наглядової ради СН, 245643, 
27.08.1996, Дарницький
 РУ ГУ МВС України в 
м. Києві

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Цицанюк Михайло 
Михайлович

28.08.2007 1 0,00318836883 1 0 0 0Член Наглядової ради СН, 105531, 
15.03.1996, 
Московський РУ ГУ 
МВС України в м. 
Києві

фізична особа

Усього: 8 0,02550695064 8 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 
код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Компанія "Песцино Холдінгс 
Лімітед"

д/н вул. Акрополес Авеню, 8, м. 
Нікосія, д/н, Кіпр

28.08.2007 7569 24,1327637 7569 0 0 0

Компанія "Плейссайд Холдінгс 
Лімітед"

д/н вул. Акрополес Авеню, 8, 
Нікосія, д/н, Кіпр

28.08.2007 7569 24,1327637 7569 0 0 0

Компанія "Палмсайд Холдінгс 
Лімітед"

д/н вул. Ставроу, 57, м. Нікосія, д/н, 
Кіпр

28.08.2007 7358 23,4600179 7358 0 0 0
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Компанія "Пінкрім Холдінгс 
Лімітед"

д/н вул. Акрополес Авеню, 8, м. 
Нікосія, д/н, Кіпр

28.08.2007 3750 11,9563831 3750 0 0 0

П.І.Б. фізичної особи Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

26246 83,6819283 26246 0 0 0Усього:
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

18.04.2012
84,63

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Чергові Загальні Збори відбулися 18.04.2012 року.
Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:
1. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2011 р. 
2. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2011 р. 
3. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 р. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту 
Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства. 
5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2011 р. 
6. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік. 
7. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства. 
8. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства.
Загальні Збори відбулися, всі питання порядку денного на Загальних Зборах розглянуті, 
проголосовані, рішення прийняті.

X
чергові позачергові
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9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
 грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

Опис: Рішення про розподіл прибутку за 2011 рік було прийнято на Загальних зборах акціонерів 
ПАТ "Київський вітамінний завод", які відбулися 18.04.2012 року. Відповідно до прийнятого 
Загальними зборами рішення, дивіденди за 2011 рік не нараховувалися та не виплачувалися.

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

Дата виплати дивідендів
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондовий 
депозитарій"

36469572
вул. Мельникова, 81,  літ. "А", м. Київ, Шевченківський р-н, 
04050

(44) 206-71-88
(44) 206-71-88

АВ №470607

25.05.2009

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Згiдно рiшення Загальних зборiв, протокол №26 вiд 02.09.2009 року, п.7 затвердили 
зберiгачем простих iменних акцiй ВАТ "Київський вiтамiнний завод"  ТОВ "Фондовий 
депозитарiй" (ЄДРПОУ - 36469572) . Згiдно Акту прийому-передачi системи реєстру ВАТ 
"Київський вiтамiнний завод", Реєстроутримувач (ТОВ "Фондовий капiтал"(ЄДРПОУ-32662540) 
та Емiтент (ВАТ "Київський вiтамiнний завод"), передали, а Зберiгач (ТОВ "Фондовий 
депозитарiй") прийняв документи системи реєстру.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача
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Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій
 цінних паперів»

35917889
Тропініна, 7-Г, місто Київ, Шевченківський р-н, 04107

(44) 585-42-40
(44) 585-42-40

АВ 498004

19.11.2009

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» здiйснює 
професiйну депозитарну дiяльнiсть, а саме депозитарію цінних паперів. Договір про 
обслуговування емісії цінних паперів №Е850/09 від 07.12.2009 року.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю
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Товариство з обмеженою відповідальністю "АФ "Дігрешн 
груп"

31450876
вул. Березнева, 10, м. Київ, Дніпровський р-н, 02160

(44) 537-43-72
(44) 537-43-72

Свідоцтво №2663

22.06.2001

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2663 (Рішення 
Аудиторської палати України від 28 квітня 2001 року №102).

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту

© SMA 352518222012 р. 



Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн.)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

11.1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
14.10.2009 295/1/09 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
490,00 15368360,0031364 100

Опис: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №110/1/08 від 31.03.2008 року, видане ДКЦПФР - анульовано.
Інформація про ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами ПАТ "Київський вітамінний завод" - відсутня, цінні папери процедуру лістингу не проходили і не торгуються

 на біржовому та організованому позабіржовому ринках.

UA4000061402UA4000061402 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарн

а іменна
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