Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№68 (2821) 10.04.2018 р.
У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

1

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 05 квітня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо погодження набуття істотної участі Максименко О.М. у професійному
прийнято рішення
учаснику фондового ринку ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ОРАНЖ»
2. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоприйнято рішення
цтва про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного
капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІФАНД»
3. Щодо кандидатів до складу органів управління Публічного акціонерного
прийнято рішення
товариства «Національний депозитарій України»
4. Щодо відмови в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій
прийнято рішення
ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк»
5. Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «ДТЕК ДНІПРОЕНЕР- перенести розгляд питання
ГО» від 30.01.2018 № 82/01-18 на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 19.01.2018 № 624-СХ-1-Е

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПРИВАТНЕ
«КОМБIНАТ «ПРИ

I. Загальні відомості: Повне найменування емітента:

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ДНIПРОВСЬКИЙ» .2. Код за ЄДРПОУ:

01528186. 3. Місцезнаходження: 49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 15. 4. Міжміський код, телефон
та факс: 0562 27-70-86. 5. Електронна поштова адреса: zlagoda@emitinfo.
com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: zlagoda.emitinfo.com. 7. Вид особливої
інформації: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Текст повідомлення: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМБIНАТ «ПРИДНIПРОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 01528186) повiдомляє,
що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 03.04.2018 року

було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за результатами
роботи пiдприємства у 2017 роцi. Наглядовою радою ПрАТ «КОМБIНАТ
«ПРИДНIПРОВСЬКИЙ» (Протокол № б/н вiд 04.04.2018р.) було визначено
01.06.2018 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 4 340 000 (чотири мiльйони триста сорок тисяч ) грн.Строк виплати
дивiдендiв- з 01.06.2018 р. по 28.09.2018 р.Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.Порядок виплати дивiдендiв - дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi.
Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Голова Правлiння
Кiрiя Олена Кирилiвна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛІЯ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про Емітента
1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство
емітента
«Укроптбакалія»
1.2.Організаційно правова
Акціонерне товариство
форма емітента
1.3.Ідентифікаційний код за
01553439
ЄДРПОУ
1.4.Мсіцезнаходження
14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189
емітента
1.5.Міжміський код, телефон та Телефон/факс: (04622)5-82-70, (04622)
факс емітента
5-82-44
http://01553439.smida.gov.ua/
1.6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
1.7.Електорнна поштова адреса bakaleya@emitent.net.ua
емітента
1.8. Дата вчинення події
5 квітня 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
2.1. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства
«Укроптбакалія» 5 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:
Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія» Стахов Юрій Вячеславович (Паспорт серії АА № 572256, виданий Барським РВ УМВС України в Вінницькій обл. 12 листопада 1997 року), обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну
повноважень особи на посаді Голови Правління. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою
ПрАТ «Укроптбакалія» про переобрання Стахова Ю. В. на посаду Голови
Правління ПрАТ «Укроптбакалія» на новий термін повноважень, починаючи з 6 квітня 2018 року. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх
п’яти років: Голова Правління ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», Голова Правління
ПрАТ «Укроптбакалія» (правонаступник ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ»). Особа
акціями Емітента не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

2.2. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства
«Укроптбакалія» 5 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:
Член Правління Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія»
Хлєбан Людмила Миколаївна (Паспорт серії СК № 534540, виданий Славутицьким МВГ УМВС України у Київській області 5 травня 1997 р.), обрана
строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі
посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ «Укроптбакалія» про переобрання Хлєбан Л. М. на посаду члена Правління
ПрАТ «Укроптбакалія» на новий термін повноважень, починаючи з 6 квітня
2018 року. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
головний бухгалтер ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», головний бухгалтер
ПрАТ «Укроптбакалія» (правонаступник ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ»). Особа
акціями Емітента не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
2.3. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства
«Укроптбакалія» 5 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:
Член Правління Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія»
Когденко Юрій Віталійович (Паспорт серії СО № 904851, виданий
Солом’янським РУ ГУ МВС України у місті Києві 04.07.2002 р.), обраний
строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі
посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ «Укроптбакалія» про переобрання Когденка Ю. В. на посаду члена Правління
ПрАТ «Укроптбакалія» на новий термін повноважень, починаючи з 6 квітня
2018 року. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
начальник цеху ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН», директор
ПАТ ЛКФ «Рошен»; головний інженер ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», головний
інженер ПрАТ «Укроптбакалія» (правонаступник ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ»).
Особа акціями Емітента не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Голова Правління ПрАТ «Укроптбакалія»
_______________ Стахов Юрій Вячеславович
		
/ підпис МП /

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ»

стих іменних акцій, номінальною вартістю 115 500 грн. 00 коп., що складає
9, 9827 % у статутному капіталі ПрАТ «Племзавод «Літинський». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.2. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Плем
завод «Літинський» 5 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:
Член Правління Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» Околодько Сергій Васильович (Паспорт серії АА № 683250, виданий Хмiльникським РВ УМВС України у Вiнницькiй області 03.02.1998 р.),
обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну
повноважень особи на посаді члена Правління. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою
ПрАТ «Племзавод «Літинський» про переобрання Околодька С. В. на посаду
члена Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» на новий термін повноважень, починаючи з 6 квітня 2018 року. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член Правління ПАТ «Племзавод «Літинський»,
член Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» (правонаступник
ПАТ «Племзавод «Літинський). Особа акціями Емітента не володіє. Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.3. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Плем
завод «Літинський» 5 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:
Член Правління Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» Покидько Олександр Романович (Паспорт серії АВ № 632263,
виданий Літинським РВУМВС України в Вінницькій області 09.03.2005 р.),
обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на посаді члена Правління. Обґрунтування змін у
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ «Племзавод «Літинський» про переобрання Покидька О. р. на
посаду члена Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» на новий термін
повноважень, починаючи з 6 квітня 2018 року. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: інженер ПАТ «Племзавод «Літинський»,
інженер ПрАТ «Племзавод «Літинський» (правонаступник ПАТ «Племзавод
«Літинський»). Особа акціями Емітента не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Голова Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський»
_______________ Олексюк Олег Петрович
			
/ підпис МП /

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство
емітента
«Племзавод «Літинський»
1.2.Організаційно - правова
Акціонерне товариство
форма емітента
1.3. Ідентифікаційний код за
00846180
ЄДРПОУ
1.4. Місцезнаходження емітента 22343, Вінницька область, Літинський
район, село Громадське, вулиця
Центральна, будинок 1.
1.5. Міжміський код, телефон та (04347) 3-41-30, (04347) 3-41-30
факс емітента
1.6. Адреса сторінки в мережі
http://www.00846180.pat.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
1.7. Електронна поштова
oleksyk.op@gmail.com
адреса емітента
1.8. Дата вчинення події
5 квітня 2018 р.
1.9. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
2.1. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Плем
завод «Літинський» 5 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:
Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Племзавод
«Літинський» Олексюк Олег Петрович (Паспорт серії АВ № 364920, виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй області 28.03.2002 р.),
обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на посаді Голови Правління. Обґрунтування змін
у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою
радою ПрАТ «Племзавод «Літинський» про переобрання Олексюка О. П.
на посаду Голови Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» на новий термін повноважень, починаючи з 6 квітня 2018 року. Інші посади, які особа
обіймала протягом останніх п’яти років: Голова Правління ПАТ «Племзавод
«Літинський», Голова Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» (правонаступник ПАТ «Племзавод «Літинський»). Особа володіє 462 000 шт. про-

2

№68, 10 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОНДЕЛІС УКРАЇНА»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «МОНДЕЛІС УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 00382220
3. Місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець,
вул. Набережна, 28а
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (044) 490 13 72;
факс (044) 490 13 10
5. Електронна поштова адреса: Tetiana.Tishchenko@mdlz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом
для
розкриття
інформації:
http://ua.
mondelezinternational.com//
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів.
ІІ. Текст повідомлення
1. Дата прийняття річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (надалі – емітент) рiшення про виплату дивiдендiв за результатами діяльності в 2011 році: 05.04.2018 року.
Дата прийняття наглядовою радою емітента рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів: 05.04.2018 року.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв: 23.04.2018 року.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): 128 784 989 гривень 42 копійки.
Строк виплати дивiдендiв: з 24.04.2018 року по 05.10.2018 року.
Спосiб виплати дивiдендiв: через депозитарну систему України.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "Житло
комунпостачторг"

03336396
14000, м.Чернiгiв, Гонча, 59
(0462) 676-213 (0462) 774-022
stock@zhitlokpt.pat.ua
www.zhitlokpt.pat.ua

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Загальними Зборами акцiонерiв Товариства 06.04.2018 р. прийнято
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборiв. Характер правочинiв: придбання основних та оборотних
засобiв, здiйснення фiнансових iнвестицiй, реалiзацiя продукцiї, отримання
кредитiв, позик, надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає:
32 000 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi складає 32 057,3 тис.грн. Спiввiднощення граничної сукупної
вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi
складає 99,82 %.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 239 139 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних Зборах 239 139 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 239 139 штук, «проти» прийняття рiшення - 0 штук.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Соронович Лев Iванович
М.П.

06.04.2018

Порядок виплати дивiдендiв: виплата дивідендів акціонерам
здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному обсязі.
2. Дата прийняття річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (надалі – емітент) рiшення про виплату дивiдендiв за результатами діяльності в 2012 році: 05.04.2018 року.
Дата прийняття наглядовою радою емітента рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів: 05.04.2018 року.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв: 23.04.2018 року.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): 298 010 040 гривень 66 копійок.
Строк виплати дивiдендiв: з 24.04.2018 року по 05.10.2018 року.
Спосiб виплати дивiдендiв: через депозитарну систему
України.
Виплата дивідендів кожному акціонеру буде здійснюватись частками, пропорційно та одночасно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, відповідно до встановлених дат виплат: з 24.04.2018
року по 15.05.2018 року, з 16.05.2018 року по 15.06.2018 року, з
16.06.2018 року по 05.10.2018 року.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Юрист
(за довіреністю №28 від 28.12.2017 року) _______ Тіщенко Тетяна
Володимирівна
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
		
06.04.2018 року
		
(дата)
Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емі- Приватне акцiонерне това
тента, код за ЄДРПОУ,
риство «РАМЗАЙ», 23386982, 03035
місцезнаходження, міжмісьм. Київ вул. Кавказька, 12, (044) 245-18-33
кий код та телефон емітента
2. Дата розкриття повного 10.04.2018р.
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.ramzay.informs.net.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів (для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емі- Приватне акцiонерне това
тента, код за ЄДРПОУ, місцериство «Готель «Днiпро»,
знаходження, міжміський код
02573547, 01001 м. Київ вул. Хрещатик, 1/2,
та телефон емітента
(044) 254-67-00
2. Дата розкриття повного 10.04.2018р.
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://dnipro.comreg.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№68, 10 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне
товариство «Турбоатом»;

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс (057)
349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
1. 05.04.2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 6-НР від 05.04.2018 року) було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме надання Товариством банківської гарантії на повернення авансового платежу, що
складає 30% від вартості обладнання за контрактом з Контрагентом (Вірменія) на поставку запасних частин для ремонту шарових затворів.
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 2 087,76 тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 7 226 171 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину
до вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності становить 0,02889%.
Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно
від вартості, є значними правочинами.
2. 05.04.2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства
«Турбоатом» (Протокол № 6-НР від 05.04.2018 року) було прийнято рішення
про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення Товариством договору про відступлення права вимоги для надання банківської гарантії на повернення авансового платежу відповідно до умов контракту з Контрагентом (Вірменія) на поставку запасних частин для ремонту шарових затворів.
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 2 087,76 тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 7 226 171 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину
до вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності становить 0,02889%.
Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори про відступлення
права вимоги, незалежно від вартості, є значними правочинами.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор _________________ В.Г. Суботін
				
М.П.
06.04.2018 р.

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне това
емітента, код за ЄДРПОУ,
риство "Макiївський завод
місцезнаходження,
"Лазер", 14310684, 51400
міжміський код та
Днiпропетровська область д/н м. Павло
телефон емітента
град вул. Центральна, буд. 96, корпус 1,
кв. 42, (062) 345-94-74
2. Дата розкриття повного 05.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
lazer.dn.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс
тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство
"Слов'янський крейдовапняний завод"
00290587
84162, смт. Черкаське, 0676216756 pratskvz@ukr.net
www.smiz.com.ua

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно Наказу №24-к вiд 05.04.2018р. Приватного акцiонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» надано додаткову вiдпустку
у зв'язку з пологами Головному бухгалтеру, Iсик Людмилi Миколаївнi, з
06.04.2018р по 19.04.2018р.. Яка не володiє часткою у статутному капiталi,
на момент вiдпустки непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. на данiй посадi перебуває з 29.09.2009р. (загальний строк
займаної посади вiсiм рокiв два мiсяцi один день). Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Виконуючим обов'язки на перiод додаткової
вiдпустки призначено заступника головного бухгалтера Бутнар Євгенiю
Володимiрiвну.
Згiдно Наказу №24-к вiд 05.04.2018р. Приватного акцiонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» подовжено повноваження
головного бухгалтера Бутнар Євгенiї Володимiрiвнi на час додаткової
оплачуваної вiдпустки у зв'язку з пологами головного бухгалтера Iсик Людмили Миколаївни з 06.04.2018р по 19.04.2018р. Бутнар Євгенiя
Володимiрiвна часткою у статутному капiталi не володiє, на час подовження повноважень непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було, попередня посада яку займала, заступник головного бухгалтера. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Стрельцов Володимир Iзосимович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
05.04.2018
(дата)

Приватне акціонерне товариство
«Автотранспортник»

(далі - Товариство) інформує про внесення змін до проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 27 квітня 2018 року з 09 години 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2018 року
о 10-00 годині.
Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, Київ
ська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2, кімната 25.
Місцезнаходження Товариства: Україна, Київська область, м. Фастів,
вул. Транспортна, 2.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня
проведення Зборів 23 квітня 2018 року.
Питання доповнене до проекту порядку денного разом з проектом рішення:
№16 «Про схвалення дій Голови правління пов‘язаних з отриманням Товариством кредиту в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВІ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК.»:
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://rem-baza.com.ua.
Голова Правління (підпис, печатка) ______________ /Поровай В.В./
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПРОВЕСІНЬ-АГРОІНВЕСТ» Код за ЄДРПОУ 34857761
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 1/2/2018 - Т.
Дата реєстрації «16» січня 2018 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій:
з 29 січня 2018 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом
по 28 січня 2019 року (включно).
емісії облігацій)
фактична
16 березня 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення
663 800 (Шiстсот шiстдесят три
(згідно з проспектом емісії облігацій) тисячi вiсiмсот) штук
фактично розміщених
663 800 (Шiстсот шiстдесят три
тисячi вiсiмсот) штук
4. Загальна номінальна вартість
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення
60 405 800,00 (Шiстдесят
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про мiльйонiв чотириста п’ять тисяч
реєстрацію випуску облігацій), грн
вiсiмсот грн. 00 коп.)
фактично розміщених, грн
60 405 800,00 (Шiстдесят
мiльйонiв чотириста п’ять тисяч
вiсiмсот грн. 00 коп.)
5. Загальна сума залучених коштів від 60 405 800,00 (Шiстдесят
розміщення випуску (серії) облігацій, мiльйонiв чотириста п’ять тисяч
грн
вiсiмсот грн. 00 коп.)
Облігації, придбані членами наглядо- Кількість (шт.):Сума, сплачена за облігації (грн):
вої (спостережної) ради**
Облігації, придбані членами виконав- Кількість (шт.):чого органу**
Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками
Кількість (шт.):Сума, сплачена за облігації (грн):
емітента**
6. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах
емітента за результатами повернення
внесків, унесених в оплату за
облігації, усім особам, які зробили ці
внески***
7. Загальна сума повернутих внесків,
унесених в оплату за облігації, усім
особам, які зробили ці внески, грн***

Затверджено: Директор Квасниця Т.П.
Від емітента*: Директор Квасниця Т.П.
Від андеррайтера*:Від Центрального депозитарію цінних паперів: Начальник управління
депозитарної діяльності та відповідального зберігання ЦП М. Адамовська
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
Зареєстровано: НКЦПФР Т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів Н.Хохлова 29.03.2018 р.

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне
товариство
«Одесавтотранс»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22479374
емітента
3. Місцезнаходження емітента
65039 м.Одеса вул. Транспортна,
буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0487207534 0487207534
емітента
5. Електронна поштова адреса
OAT@odessabus.com
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.avtovokzal.od.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй
яким належить 5 і більше відсотків
простих акцій публічного акціонерного товариства
2. Текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі 05.04.2018 р. Частка акціонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КНАРОЛЛ IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД», Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру НЕ 294662 (місцезнаходження Республiка Кiпр 1060 мiсто
Нiкосiя Бумпулiнас,буд. 11,оф. 1-й поверх) у загальній кількості акцій змінилася з 37.835% до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 59.957% до 0.000%.
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності
на акції в депозитарній системі 05.04.2018 р. Частка акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 7.400%, у тому числі
частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 11.66%.
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 05.04.2018 р. Частка
акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 0.000%
до 14.800%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій
змінилася з 0.000% до 23.32%.
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі 05.04.2018 р. Частка акціонера
ВIДАНА КОММЕРС ЛТД./VIDANA COMMERCE LTD. (Вiргiнськi о-ви
(Брит.)), Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського
реєстру 1936476, ( місцезнаходження Женева Плейс, Уотерфронт Драйв,
Род-Таун, Тортола, п/с 3469), у загальній кількості акцій змінилася з
0.000% до 15.635%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 0.000% до 24,635%.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.
В.о. генерального директор ____________ Жикова Iрина Сергiївна
			
М.П.

ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів»
Інформація про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління
будівельних матеріалів»
код ЄДРПОУ 00291109, 82100, Львівська область, м. Дрогобич,
вул. Трускавецька, буд. 73
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (05.04.2018 року)
прийняли рішення, у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства», попередньо
схвалити вчинення (укладення) Товариством значних правочинiв, якi
можуть бути вчиненi протягом року з моменту проведення цих Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
можуть бути предметом даних правочинiв, становитиме бiльше 25%
вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати
суму 12000,00 тис. грн Активи на 31.12.20167р. – 33349,00 тис.грн.
Співвідношення вартості до активів – 35.983%Ринкова вартiсть майна не визначалась. Уповноважити Голову правління підписувати відповідні правочини.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів»
код ЄДРПОУ 00291109, 82100, Львівська область, м. Дрогобич,
вул. Трускавецька, буд. 73
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (05.04.2018 року)
прийняли рішення, у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства», схвалено вчинення
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з
дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 12000,00 тис. грн Активи на 31.12.20167р. – 33349,00 тис.грн.
Співвідношення вартості до активів – 35.983%Ринкова вартiсть майна
не визначалась. Уповноважити Голову правління підписувати відповідні
правочини.
ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Відомості про зміни у складі посадових осіб

ПрАТ «Ожидiвський Агрореммаш» (Код ЄДРПОУ

00905445) 80530, Львiвська обл., Буський р-н, с.Ожидiв
Вiдповiдно до протоколу вiд 05.04.2018 року Загальних зборiв акцiонерiв
вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб Товариства, а саме:
Звiльнено Голову Наглядової Ради Товариства Бевза Сергiя Сергiйович.
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному
капiталi Товариства складає 629 359 шт. акцiй, загальною номінальною
вартістю 157 339,75 грн.
Звiльнено члена Наглядової Ради Товариства Бевз Люсьєну Євгенiвну,
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному
капiталi Товариства складає 833177 шт. акцiй, загальною номінальною вартістю 208294,25 грн.
Звiльнено члена Наглядової Ради Товариства Старосельську Марiю
Степанiву, Не надав згоди на розкриття паспортних даних, частка у Статутному капiталi Товариства складає 39788 шт. акцiй, загальною номінальною
вартістю 9 947,00 грн.
Обрано Голову Наглядової Ради Товариства Бевза Сергiя Сергiйович,
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному
капiталi Товариства складає 629359 шт. акцiй, загальною номінальною вартістю 157 339,75 грн. Обрано на термін у відповідності до статуту.
Обрано члена Наглядової Ради Товариства Бевз Люсьєну Євгенiвну. Не
надав згоди на розкриття паспортних даних часка у Статутному капiталi
Товариства складає 833177 шт. акцiй, загальною номінальною вартістю
208294,25 грн. Обрано на термін у відповідності до статуту.
Обрано члена Наглядової Ради Товариства Старосельську Марiю
Степанiву, Не надав згоди на розкриття паспортних даних., частка у Статутному капiталi Товариства складає 39788 шт. акцiй, загальною номінальною
вартістю 9947,00 грн.
Звiльнено Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Нестера Iгора Романовича,
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному капiталi
Товариства 2 000 шт. акцiй, загальною номінальною вартістю 500,00 грн.
Звiльнено члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Федика Iгора Романовича,
Не надав згоди на розкриття паспортних даних., Частка у Статутному капiталi
Товариства 2 000 шт. акцiй, загальною номінальною вартістю 500,00 грн.
Звiльнено члена Ревiзiйної комiсiї Романа Миколу Олександровича, паспорт
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному капiталi
Товариства 2 000 шт. акцiй, Загальною номінальною вартістю 500,00 грн.
Обрано Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Нестера Iгора Романовича,
Повідомлення
про намір придбання акцій

Громадянка України Фесенко С.І. , Ідентифікаційний номер
1741103286, адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 27, кв. 5,

Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному
капiталi Товариства 2 000 шт. акцiй, загальною номінальною вартістю
500,00 грн. Обрано на термін у відповідності до статуту.
Обрано члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Федика Iгора Романовича,
паспорт Не надав згоди на розкриття паспортних даних., Частка у Статутному капiталi Товариства 2 000 шт. акцiй, загальною номінальною вартістю
500,00 грн. Обрано на термін у відповідності до статуту.
Обрано члена Ревiзiйної комiсiї Романа Миколу Олександровича Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному капiталi
Товариства 2 000 шт. акцiй, Загальною номінальною вартістю 500,00 грн.
Обрано на термін у відповідності до статуту.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звільнених та призначених
посадових осіб Товариства немає.
.ПрАТ «Ожидiвський Агрореммаш»
Відомості про надання згоди на вчинення знаних правоинів
ПрАТ «Ожидiвський Агрореммаш» (Код ЄДРПОУ 00905445)
80530, Львiвська обл., Буський р-н, с.Ожидiв
Вiдповiдно до рішення загальних зборів акціонерів ( протоколу вiд
05.04.2018 року) надана згоду на всинення знаних правочинів, а саме:
1. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме «про надання в заставу
власного
нерухомого
майна»
ПАТ
Комерційному
банку
«Приватбанк»відповідно до договору укладеного між ПАТ КБ «Приватбанк» та
ТзОВ Арієс Україна, по якому ПрАТ «Ожидівський Агрореммаш» виступає заставодавцем. Сума правочину 12000000.00 гривень. Вартість оцінки майна товариства не здійснювалась, вартість чистих активів Товариства на 31.12.2017
року - 2091,2 тис. гривень. Співвідношення вартості значного правочину до вартості активів товариства - 573.8%. Термін укладення договору — 36 місяців.
Уповноважити Голову правління ПрАТ «Ожидівський Агрореммаш» підписати від імені Товариства відповідні договори.
2. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме угоду про надання поворотно фінансової допомоги, укладену між ПрАТ «Ожидівський
Агрореммаш» та «ТзОВ Арієс Україна». Мета отримання поворотно фінансової допомоги - будівництво цеху та розбудова інфраструктуру Товариства. Сума правочину 12000000,00 грн. Вартість оцінки майна товариства
не здійснювалась, вартість чистих активів Товариства на 31.12.2017 року 2091,2 тис. гривень. Співвідношення вартості значного правочину до вартості активів товариства — 573.8% Термін укладення договору - 10 років
Уповноважити Голову правління ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш" підписати
від імені Товариства відповідні договори. ПрАТ "Ожидiвський Агрореммаш"
повідомляє про свій намір придбати прості іменні акції ПрАТ «КЕМЗ
«ДАРНИЦЬКМЙ» (код ЄДРПОУ 31747895) в кількості 1 848 209 (один
мільйон вісімсот сорок вісім тисяч двісті дев’ять) штук, що складає
44,94 %.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05839888
3. Місцезнаходження: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
Сметанiна, буд. 3-А
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044) 390-52-71
5. Електронна поштова адреса: office@ukrinkom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.05839888.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
Наглядова рада ПАТ «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ» (далi Товариство), Протокол засiдання № 8 вiд 06.04.2018, прийняла рiшення
про наступне:
- Припинити повноваження члена Правлiння – директора Департаменту
по роботi з активами Товариства Мартиненка Олександра Олександровича в зв'язку із його звільненням. Часткою в статутному капiталi Товариства
не володiє. На посадi перебував 8 мiсяцiв. Мартиненко О.О. згоди на розкриття паспортних даних не надав. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
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
Iльюченко А.М.
06.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦIЙНЕ
ПРОЕКТНЕ БУДIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «УКРРЕСТАВРАЦIЯ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛЬНЕ НАУКОВОРЕСТАВРАЦIЙНЕ ПРОЕКТНЕ БУДIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО
«УКРРЕСТАВРАЦIЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 02405534
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3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-70-80, 230-70-78
5. Електронна поштова адреса: gdvir@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://pat-ukrrest.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПРИВАТ-

№68, 10 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦIАЛЬНЕ НАУКОВОРЕСТАВРАЦIЙНЕ
ПРОЕКТНЕ
БУДIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ
ПIД
ПРИЄМСТВО «УКРРЕСТАВРАЦIЯ» вiд 05.04.2018 р. (Протокол №27
рiчних загальних зборiв ПрАТ «УКРРЕСТАВРАЦIЯ» вiд 05.04.2018 р.)
вирiшили попередньо надати згоду Товариства на укладення значних
правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї,
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких
договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту
проведення цих рiчних загальних зборiв Товариства, на суму не бiльше
як 500 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi за 2017 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства на загальну сукупну суму/вартiсть не

бiльш як 296805,0 тис. грн. (двiстi дев'яносто шiсть мiльйонiв вiсiмсот
п'ять тисяч гривень 00 коп.). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 р. склала 59361,0 тис.грн.
(п'ятдесят дев'ять мiльйонiв триста шiстдесят одна тисяча грн. 00 коп.).
Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства
Директора Товариства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi
нотарiально посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення
вiдповiдних договорiв.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно
чинного законодавства. Директор Клочко I. А., 05.04.2018.

Публічне акціонерне товариство
«Бердичівський м’ясокомбінат»

Ревiзiйної комiсiї «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» -6 рокiв.
Призначено 05.04.2018 р. на посаду Генерального директора Флюра Миколу Васильовича (паспорт: серiя ВМ номер 559218 виданий Корольовським
РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 06.05.1998р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 75,1344%, кількість ЦП 11663047 шт, загальна номінальна вартість ЦП 2915761,75 грн. Призначено на посаду строком на
3 (три) роки. Займав посаду: директора Житомирського м'ясокомбiнату, Генерального директора ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат».
Призначено 05.04.2018 р. на посаду Голови Ревiзiйної комісії Бридкiвську
Галину Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 770079 виданий Корольовським
РВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 21.09.99р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.001%, кількість ЦП 100 шт, загальна номінальна
вартість ЦП 25,00 грн. Призначено на посаду строком на 3 (три) роки. Займала
посаду економiста 1 категорiї ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат».
Призначено 05.04.2018 р. на посаду Члена Ревiзiйної комісії Панасюк
Павла Станiславовича (паспорт: серiя ВМ номер 786173 виданий
Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 15.10.1999р.).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0129%, кількість ЦП
2000шт, загальна номінальна вартість ЦП 500,00 грн. Призначено на посаду строком на 3 (три) роки. Займав посаду ветлiкаря м’ясожирового цеху
ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат».
Призначено 05.04.2018 р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Мудрук Тамару Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 625810 виданий Бердичiвським
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 23.10.1998р.) Володiє часткою
в статутному капiталi емiтента 0.0151% , кількість ЦП 2344 шт, загальна
номінальна вартість ЦП 586,00 грн. Призначено на посаду строком на
3 (три) роки. Займала посаду комiрника холодильного вiддiлення
ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат».
Призначено 05.04.2018 р. на посаду Голови Наглядової ради Ставнiйчук
Миколу Степановича (паспорт: серiя ВМ номер 231620 виданий
Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.. вiд 25/10/96р.).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0129%, кількість ЦП
2000 шт, загальна номінальна вартість ЦП 500,00 грн.. Призначено на посаду строком на 1 (один) рiк. Займав посаду заступника начальника служби облiку газу управлiння газового господарства м. Бердичiв.
Призначено 05.04.2018 р. на посаду Члена Наглядової ради Юркiвську
Свiтлану Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 089024 виданий Бердичiвським
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 08.12.95р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.001%, кількість ЦП 100 шт, загальна номінальна
вартість ЦП 25,00 грн.. Призначено на посаду строком на 1 (один) рiк. Займала
посаду головного бухгалтера «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат».
Призначено 05.04.2018 р. на посаду Члена Наглядової ради Сорочук
Тетяну Петрiвну (паспорт: серiя ВМ номер 452616 виданий Бердичiвським
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 30.12.1997р.). Володiє часткою
в статутному капiталi емiтента 0.0129%, кількість ЦП 2000 шт, загальна номінальна вартість ЦП 500,00 грн. Призначено на посаду строком на 1
(один) рiк. Займала посаду начальника м’ясожирового цеху
«ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат».
Призначено 05.04.2018 р. на посаду Члена Наглядової ради Войтко
Наталiю Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 955831 виданий
Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 16.01.2001р.).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0103%, кількість ЦП
1603 шт, загальна номінальна вартість ЦП 400,75 грн.. Призначено на посаду строком на 1 (один) рiк. Займала посаду старшого спецiалiста ПФУ
м. Бердичiв.
Призначено 05.04.2018 р. на посаду Члена Наглядової ради Аліксійчук
Сергія Анатолійовича (паспорт: серія ВМ номер 982439 виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл. від 11.07.01р. ). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.001%, кількість ЦП 100шт, загальна
номінальна вартість ЦП 25,00 грн.. Призначено на посаду строком на 1
(один) рік. Займав посаду начальника автотранспортного цеху
ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат».
У всіх посадових осіб непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.
Генеральний Директор
Флюр М.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Бердичівський м’ясокомбінат». 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 13303, Житомирська обл., м. Бердичів, вул.. Житомирська, 82. 4. Код за ЄДРПОУ: 00443430. 5. Міжміський код телефон та
факс: +380674100843. 6. Електронна поштова адреса: myaso_brd@ukr.net.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб.
8. Власний веб-сайт: 00443430.smida.gov.ua
Текст повідомлення
Черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства Бердичівський м’ясокомбінат» (далі «Товариство» та/або
ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат») 05.04.2018року було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб «Товариства»: а) відкликання та обрання Генерального директора, б) відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради, в) відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної
комісії (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат» №14 від 05.04.2018 року).
Підстава прийняття рішення — закінчення терміну дії повноважень.
Звiльнено 05.04.2018 р. Генерального директора Флюра Миколу Васильовича (паспорт: серiя ВМ номер 559218 виданий Корольовським РВ
УМВС України в Житомирськiй обл. 06.05.1998) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента75,1344%. Перебував на посадi Генерального директора «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 12 років.
Звiльнено 05.04.2018 р. Голову Наглядової ради Ставнiйчука Миколу
Степановича (паспорт: серiя ВМ номер 231620 виданий Бердичiвським
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.. вiд 25/10/96р.).Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0.0129%.Перебував на посадi Голови Наглядової ради ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 1 рiк.
Звiльнено 05.04.2018 р. Члена Наглядової ради Юркiвську Свiтлану
Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 089024 виданий Бердичiвським МРВ
УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 08.12.95р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.001%. Перебувала на посадi Члена Наглядової
ради «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» -11 рокiв
Звiльнено 05.04.2018 р. Члена Наглядової ради Сорочук Тетяну
Петрiвну (паспорт: серiя ВМ номер 452616 виданий Бердичiвським МРВ
УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 30.12.1997р.). Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0.0129%. Перебувала на посадi Члена Наглядової ради «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 6 рокiв.
Звiльнено 05.04.2018 р. Члена Наглядової ради Павлюка Петра Ароновича (паспорт: серiя ВН номер 061815 виданий Бердичiвським МРВ УМВС
України в Житомирськiй обл. вiд 15.12.2001р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0129%. Перебував на посадi Члена Наглядової ради
«ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 6 рокiв.
Звiльнено 05.04.2018 р. Члена Наглядової ради Войтко Наталiю Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 955831 виданий Бердичiвським МРВ
УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 16.01.2001р.). Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0.0103. Перебувала на посадi Члена Наглядової ради «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 1 рiк.
Звiльнено 05.04.2018 р. Голову Ревiзiйної комiсiї Бридкiвську Галину
Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 770079 виданий Корольовським РВ
УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 21.09.99р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.001%.Перебувала на посадi Голови Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 11 рокiв.
Звiльнено 05.04.2018 р. Члена Ревiзiйної комiсiї Панасюк Павла
Станiславовича (паспорт: серiя ВМ номер 786173 виданий Бердичiвським
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 15.10.1999р.). Володiє часткою
в статутному капiталi емiтента 0.0129%. Перебував на посадi Члена
Ревiзiйної комiсiї «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 6 рокiв.
Звiльнено 05.04.2018 р. Члена Ревiзiйної комісії Мудрук Тамару Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 625810 виданий Бердичiвським МРВ
УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 23.10.1998р.). Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0.0151%. Перебувала на посадi Члена
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне
товариство "Український банк реконструкцiї
та розвитку"

2. Код за ЄДРПОУ: 26520688
3. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна,4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 454-27-00 (044) 454-27-22
5. Електронна поштова адреса: ubrr@ubrr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.ubrr.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження
загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку
одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку» (надалi - Банк) № 4/2018
вiд 06 квiтня 2018 р., дане рiшення має статус протоколу загальних зборiв
акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», а також на пiдставi Статуту Банку прийнято рiшення про вчинення
значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв на загальну суму понад
10% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, буде
складати 34 000 000,00 грн, а саме значний правочин з придбання з оплатою з 6 по 13 квiтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої державної позики середньостроковi, вiдсотковi, бездокументарнi, iменнi, ISIN-UA4000194591,
на загальну суму операцiй не бiльше нiж 34 000 000,00 грн., з ефективною
ставкою вiдсотка не нижче 17,00% з датою погашення – 11.07.2018 року,
номiнальна вартiсть – 1 000,00 грн., вчинити Публiчним акцiонерним товариством «Український банк реконструкцiї та розвитку. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016
становить 119 397 656,93 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або
сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 28,47 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 0. Додатковi критерiї для
вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо
вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Локтiонов Олег Юрiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
06.04.2018
(дата)
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протокол Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» №11 від
13.02.2018 р.
ЗМІНИ ДО ПроспектУ емісії ЦІННИХ ПАПЕРІВ

акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИ
ВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ
НИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ
ЗРОСТАННЯ» (код за ЄДРІСІ – 13200345)

(публічне розміщення)
Викласти пункт 8 Проспекту емісії цінних паперів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» в такій редакції:
«8. Відомості про аудитора (аудиторську фірму):
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Віда-Аудит».

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМП
ЛЕКС «ДНIСТЕР»

2. Код за ЄДРПОУ : 13828634
3. Місцезнаходження : 79007, м.Львів вул.Матейка,6
4. Міжміський код, телефон та факс: (032)2974321
5. Електронна поштова адреса: gbuh@dnister.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.phnr.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
1. 04 квiтня 2018 р. Загальними зборами акцiонерiв було прийняте
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а
саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною
вартiстю до 3 000 000,00 тис. грн., при обов’язковому попередньому
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi складає – 147022,00 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) - 2040.51%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 61191570.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах - 41 348 162.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 41344461
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - немає.
2. 04 квiтня 2018 р. Загальними зборами акiонерiв було прийняте
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а
саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою. Гранична сукупна вартiсть
кожного договору до 3 000 000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi складає - 147 022,00 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) – 2040,510%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 61 191 570.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах - 41 348 162.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 41344461
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - немає.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством. Генеральний директор Балагура А.В.
10.04.2018 р.
Ідентифікаційний код юридичної особи: 23463381.Місцезнаходження:
61012, м. Харків, вул. Конторська, буд. 8.Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 30.03.2006 – 26.11.2020.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів, видане НКЦПФР, строк дії свідоцтва: 02.07.2013 –
26.11.2020.»
Голова Наглядової ради АТ «ЗНКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» Пеняскін Ю.І.
Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринська І.В.
Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку
ДиректорТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ» Мозгова І. Є.
Уповноважена особа зберігача АТ «УКРСИББАНК» С. В. Полторацька

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасниківТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол №162 від 12лютого 2018 року
ЗМІНИ
ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Закритого недиверсифікованого пайового
інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Пункт 13 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» викласти в такій редакції:
«13. Відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Віда-Аудит».
Ідентифікаційний код юридичної особи: 23463381.
Місцезнаходження: 61012, м. Харків, вул. Конторська, буд. 8.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва:
30.03.2006 – 26.11.2020.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НКЦПФР, строк дії свідоцтва: 02.07.2013 – 26.11.2020.»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол №162 від 12 лютого 2018 року
ЗМІНИ
ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Закритого недиверсифікованого пайового
інвестиційного фонду
«ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Пункт 12 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» викласти в такій редакції:
«12. Відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Віда-Аудит».
Ідентифікаційний код юридичної особи: 23463381.
Місцезнаходження: 61012, м. Харків, вул. Конторська, буд. 8.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва:
30.03.2006 – 26.11.2020.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НКЦПФР, строк дії свідоцтва: 02.07.2013 – 26.11.2020.»

Ведринська І.В.

Уповноважена особа
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ»,
Директор Мозгова І.Є.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ»,
Директор Мозгова І.Є.

Уповноважена особа зберігача «АТ «УКРСИББАНК» Полторацька С.В.

Уповноважена особа зберігача «АТ «УКРСИББАНК» Полторацька С.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасниківТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол №162 від 12 лютого 2018 року
ЗМІНИ
ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 162 від 12 лютого 2018 року
ЗМІНИ
ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Уповноважена особа ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор

Закритого недиверсифікованого пайового
інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Пункт 13 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ» викласти в такій редакції:
«13. Відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Віда-Аудит».
Ідентифікаційний код юридичної особи: 23463381.Місцезнаходження:
61012, м. Харків, вул. Конторська, буд. 8.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва:
30.03.2006 – 26.11.2020.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НКЦПФР, строк дії свідоцтва: 02.07.2013 – 26.11.2020.»
Уповноважена особа ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор

Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ»,
Директор Мозгова І.Є.
Уповноважена особа зберігача «АТ «УКРСИББАНК» Полторацька С.В.

Закритого недиверсифікованого пайового
інвестиційного фонду
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Пункт 13 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ» викласти в такій редакції:
«13. Відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Віда-Аудит».
Ідентифікаційний код юридичної особи: 23463381.
Місцезнаходження: 61012, м. Харків, вул. Конторська, буд. 8.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва:
30.03.2006 – 26.11.2020.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НКЦПФР, строк дії свідоцтва: 02.07.2013 – 26.11.2020.»
Уповноважена особа ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор

Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ»,
Директор Мозгова І.Є.
Уповноважена особа зберігача «АТ «УКРСИББАНК» Полторацька С.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БМУ-27»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств,
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМУ-27», 01271126, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, 18000, м.Черкаси, вул.Смiлянська,143,
0472659783
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу
лярну річну інформацію: http://bmu27.emitents.net.ua/ua/.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Приватне акцiонерне товариство «Крим-93»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016р.
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Крим-93», 21485757, 04212, м.Київ,
місцезнаходження,
вул.Малиновського, б.5,
міжміський код та телефон
(044)544-80-94
емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Завод
електрохімічних покриттів» (код за ЄДРПОУ 14315799).

Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон
(факс) – (044)481-26-23. Електронна поштова адреса – zehp@artem.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.zehp.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів.
2.Текст повідомлення
Загальними зборами 06.04.18р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на укладання договорів

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

06.04.2018

21485757.infosite.com.ua

купівлі-продажу товарів та надання послуг на граничну сукупну вартість
3000 тис. грн. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності – 1087 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності –
275,98%. Загальна кількість голосуючих акцій – 285401 шт., кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 255874
шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 255874 шт., «проти» – 0 шт.
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор Галінський О.В.
06.04.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАЛЬМИРСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ПАЛЬМИРСЬКЕ
РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО», 00908573, Україна, Черкаська обл.,
Золотонiський р-н, 19741, село Вознесенське, вулиця Шевченка, будинок 65, /04737/2-01-31
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2018 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://palmirske-rtp.emitents.net.ua/ua/
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РIВНЕОБЛЕНЕРГО”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ
05424874
3. Місцезнаходження
33013, м.Рiвне, вул. Князя
Володимира, 71
4. Міжміський код, телефон та факс
(0362) 69-42-59 (0362)
69-42-47
5. Електронна поштова адреса
INFO@ROE.VSEI.UA
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка www.roe.vsei.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р. ) припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради - Лавренка
Миколи Миколайовича. Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних
даних» посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо
паспортних даних. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради
Товариства - з 23.07.2013р., а на посадi Голови Наглядової ради Товариства - з 08.09.2015р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради - Судака Iгоря Олександровича. Частка,
якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає
0,000002%.Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону
України «Про захист персональних даних» посадова особа не надала
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi - з 23.07.2013р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради - Зоммера Анатолiя Еммануїловича.
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента,
складає 0,000002%.Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України
та ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» посадова
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Строк перебування на посадi - з 23.07.2013р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради - Iвасенка Григорiя Iвановича. Частка,
якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає
0,000002%.Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону
України «Про захист персональних даних» посадова особа не надала
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi - з 25.03.2016р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради -Маслової-Левченко Марини Анатолiївни.
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента,
складає 0,000002%. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та
ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» посадова особа
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк
перебування на посадi - з 06.04.2017р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повно-
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важення члена Наглядової ради - Санченка Юрiя Миколайовича. Частка,
якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає
0,000002%.Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону
України «Про захист персональних даних» посадова особа не надала
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi - з 25.03.2016р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради - Грабової Людмили Володимирiвни.
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента,
складає 0,000002%.Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та
ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» посадова особа
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк
перебування на посадi - з 25.03.2016р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї, члена Ревiзiйної комiсiї - Ракової Олени Сергiївни. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та
ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» посадова особа
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк
перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - з 23.07.2013р.,
строк перебування на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства - з
06.04.2017р.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Довгошиї Федора Володимировича.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України
«Про захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на
посадi - з 08.05.2014р.Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Бiнєєвої Свiтлани Махмудiвни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України
«Про захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на
посадi - з 08.05.2014р. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Кудiнової Олени Вiкторiвни. Посадова
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист
персональних даних» посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi - з
06.04.2017р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Борисюк Юлiї Олександрiвни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України
«Про захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на
посадi - з 06.04.2017р. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Лавренка Миколу Миколайовича. Посадова
особа є представником акцiонера Washington Holdings B.V. Частка, якою
володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає
0,000002%. Строк, на який обрано - три роки. Рiшенням Наглядової ради
Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 05.04.2018р.) Лавренка Миколу Миколайовича з 05.04.2018р.обрано Головою Наглядової
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ради Товариства. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про
Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до переобрання. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: Перший
Вiце-Президент, Президент юридичної особи. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних
даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо
паспортних даних.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Судака Iгоря Олександровича. Посадова особа є
представником акцiонера Washington Holdings B.V. Частка, якою володiє
посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%.
Строк, на який обрано - три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
наступнi iншi посади: Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу,
Старший Вiце-Президент юридичної особи. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних
даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо
паспортних даних.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Зоммера Анатолiя Еммануїловича. Посадова особа
є представником акцiонера Washington Holdings B.V. Частка, якою володiє
посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%.
Строк, на який обрано - три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
наступнi iншi посади: Вiце-Президент з розвитку енергетики юридичної
особи. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону
України «Про захист персональних даних», посадова особа не надала
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Iвасенка Григорiя Iвановича. Посадова особа є
акцiонером Товариства, яка володiє часткою в статутному капiталi
емiтента,що складає 0,000002%. Строк, на який обрано - три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: начальник
виробничо-технiчного вiддiлу департаменту технiчної полiтики юридичних
осiб. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону
України «Про захист персональних даних», посадова особа не надала
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Маслову-Левченко Марину Анатолiївну. Посадова
особа є представником акцiонера Washington Holdings B.V.Частка, якою
володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає
0,000002%. Строк, на який обрано - три роки. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймала наступнi iншi посади: провiдний фахiвець департаменту
корпоративних вiдносин та приватизацiї юридичної особи. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист
персональних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї щодо паспортних даних.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Санченка Юрiя Миколайовича. Посадова особа є
представником акцiонера Washington Holdings B.V. Частка, якою володiє
посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%.
Строк, на який обрано - три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
наступнi iншi посади: заступник директора з економiки, директор виробничого департаменту юридичної особи. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних
даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо
паспортних даних.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Грабову Людмилу Володимирiвну. Посадова особа є
представником акцiонера Washington Holdings B.V. Частка, якою володiє
посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%.
Строк, на який обрано - три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала

наступнi iншi посади: заступник начальника вiддiлу корпоративних
вiдносин, заступник начальника вiддiлу корпоративного управлiння юридичної особи, член Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних
даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо
паспортних даних.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Ревiзiйної
комiсiї Товариства Кудiнову Олену Вiкторiвну. Строк, на який обрано 5 (п'ять) рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: економiст 1 категорiї вiддiлу органiзацiї збору коштiв, економiст 1
категорiї вiддiлу платiжних операцiй департаменту економiки та фiнансiв,
фахiвець планово-економiчного вiддiлу економiчного департаменту юридичних осiб. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону
України «Про захист персональних даних», посадова особа не надала
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Ревiзiйної
комiсiї Товариства Ракову Олену Сергiївну.Строк, на який обрано 5 (п'ять) рокiв.Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 05.04.2018р.
(протокол вiд 05.04.2018р.) Ракову Олену Сергiївну обрано Головою
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа до переобрання. Протягом останнiх
п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: начальник вiддiлу тарифоутворення та розрахункiв з енергоринком, начальник вiддiлу тарифоутворення
юридичної особи. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14
Закону України «Про захист персональних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Ревiзiйної
комiсiї Товариства Борисюк Юлiю Олександрiвну. Строк, на який обрано
- 5 (п'ять) рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: головний спецiалiст вiддiлу торгових операцiй юридичної особи. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України
«Про захист персональних даних», посадова особа не надала згоди на
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Ревiзiйної
комiсiї Товариства Бiнєєву Свiтлану Махмудiвну. Строк, на який обрано 5 (п'ять) рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: заступник начальника вiддiлу iнвестицiйного планування, заступник
начальника вiддiлу iнвестицiйного планування департаменту технiчної
полiтики юридичних осiб. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України
та ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Ревiзiйної
комiсiї Товариства Мельник Iрину Володимирiвну. Строк, на який обрано 5 (п'ять) рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: фахiвець з торгiвлi цiнними паперами юридичних осiб, фахiвець з
бiржових операцiй юридичної особи. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних
даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо
паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади 		
Невмержицький Сергiй Миколайович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
06.04.2018
		
(дата)
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№68, 10 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ»
Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ».
2. Код за ЄДРПОУ: 32072081.
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, літера
А, офіс 175.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-20-82, (044) 490-20-82.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://umgk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: інформація
про зміну складу посадових осіб.
II. Текст повідомлення
06.04.2018 року на чергових загальних зборах акціонерів (далі по тексту – «Збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» (далі по тексту – «Товариство») було прийнято наступні рішення (оформлене Протоколом Зборів
№ 2018/1 від 06.04.2017 року):
1. У зв’язку зі зміною статусу Товариства на таке, що не здійснювало
публічної пропозиції акцій, та відсутністю подальшої необхідності мати в
складі Наглядової ради не менше 5 осіб (включаючи незалежних директорів), а також наближення закінчення терміну, на який було обрано Голову
та членів Наглядової ради Товариства, достроково припинити з 06.04.2018
року (вважати останнім днем перебування на посаді) повноваження Голови
та членів Наглядової ради в наступному складі:
• Голова Наглядової ради – незалежний директор – громадянин України
Червяк Ігор Анатолійович (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00%
статутного капіталу Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; обґрунтування змін – зміна статусу Товариства та
наближення закінчення терміну, на який особу було обрано). Зазначену посаду обіймав з 05.08.2016 року;
• Член Наглядової ради – незалежний директор – громадянин України
Вангелій Олександр Іванович (особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних; акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій –
0,00% статутного капіталу Товариства; непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має; обґрунтування змін – зміна статусу Товариства
та наближення закінчення терміну, на який особу було обрано). Зазначену
посаду обіймав з 05.08.2016 року;
• Член Наглядової ради – громадянка України Карп Олена Володимирівна (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; акціями
Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капіталу Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
обґрунтування змін – зміна статусу Товариства та наближення закінчення
терміну, на який особу було обрано). Зазначену посаду обіймала з
05.08.2016 року;
• Член Наглядової ради – громадянин України Габель Роман Осипович
(особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капіталу Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; обґрунтування змін – зміна статусу Товариства та наближення закінчення
терміну, на який особу було обрано). Зазначену посаду обіймала з
05.08.2016 року;
• Член Наглядової ради – громадянин Республіки Білорусь Троян Славомир Євгенович (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних; акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капіталу Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має; обґрунтування змін – зміна статусу Товариства та набли-

ження закінчення терміну, на який особу було обрано). Зазначену посаду
обіймав з 05.08.2016 року.
2. У зв’язку із необхідністю формування повноважного легітимного
складу Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, обрати Голову та 2 членів Наглядової ради Товариства, з терміном повноважень з
07.04.2018 року (вважати першим днем наявності повноважень) до
30.04.2021 року включно, з урахуванням положень статті 53 ЗУ «Про акціонерні товариства», в наступному складі:
• Голова Наглядової ради – громадянин України Червяк Ігор Анатолійович (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; акціями
Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капіталу Товариства; термін повноважень – до 30.04.2021 року включно з урахуванням обмежень, зазначених вище; непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має; обґрунтування змін – необхідність формування
Наглядової ради Товариства; посади, які обіймала ця особа протягом
останніх п’яти років: з 01.04.2010 року і до цього часу працює водієм транспортного цеху ПАТ «Стома», з 05.08.2016 року і до цього часу перебував
на посаді незалежного Голови Наглядової ради Товариства – незалежного
директора; дана особа не є акціонером або представником групи акціонерів, але є представником акціонера – компанії «ФЕРНХОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («FERNHALL HOLDINGS LIMITED»);
• Член Наглядової ради – громадянин України Габель Роман Осипович (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капіталу Товариства; термін повноважень – до 30.04.2021 року включно з
урахуванням обмежень, зазначених вище; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; обґрунтування змін – необхідність
формування Наглядової ради Товариства; посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 13.02.2012 року по 23.07.2013 року
включно працював на посаді Заступника Генерального директора з
інформаційно-аналітичних питань ТОВ «Мілленіум Консалтинг», з
24.07.2013 року по 08.01.2014 року включно працював на посаді Заступника Генерального директора з інформаційно-аналітичних питань
ТОВ «Севен Хілз Інвестментс Груп», з 08.01.2014 року працює на посаді спеціаліста з управління активами ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент», з 05.08.2016 року і до цього часу був членом Наглядової ради
Товариства; дана особа не є акціонером або представником групи акціонерів, але є представником акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілленіум Ессет Менеджмент» ЗНВПІФ
«Мілленіум Проперті Девелопмент»);
• Член Наглядової ради – громадянин Республіки Білорусь Троян Славомир Євгенович (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних; акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капіталу Товариства; термін повноважень – до 30.04.2021 року включно з урахуванням обмежень, зазначених вище; непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має; обґрунтування змін – необхідність
формування Наглядової ради Товариства; посади, які обіймала ця особа
протягом останніх п’яти років: 13.12.2004 року прийнятий на роботу до
ТОВ «Міжрегіональна Фінансова Компанія» (28.09.2005 року змінило назву
на ТОВ «Мілленіум Капітал») на посаду фахівця з професійної діяльності з
цінними паперами, 01.09.2009 року переведений на тому ж підприємстві на
посаду фахівця відділу торгівельних операцій, з 05.08.2016 року і до цього
часу був членом Наглядової ради Товариства; дана особа не є акціонером
або представником групи акціонерів, вона є представником акціонера Товариства – «ВАЛЛЕТОРТ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД» («VALLETORT
ENTERPRISES LIMITED»).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади:
Голова правління
__________
Разумов Ю.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
10.04.2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ»
Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ».
2. Код за ЄДРПОУ: 32072081.
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, літера А,
офіс 175.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-20-82, (044) 490-20-82.
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5. Електронна поштова адреса: o.komirny@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://umgk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: прийняття
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
06.04.2018 року на чергових загальних зборах акціонерів (далі по тексту –
«Збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» (далі по тексту – «Товариство»)

№68, 10 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
було прийнято наступне рішення (оформлене Протоколом Зборів № 2018/1 від
06.04.2018 року) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
Попередньо схвалити значні правочини (в тому числі, стосовно яких існує заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з моменту проведення цих Зборів; характер правочинів: правочини
купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, підряду, перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном,
переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична
сукупна вартість значних правочинів (в тому числі, стосовно яких існує заінтересованість) становить 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення
Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним
вище у цьому рішенні Зборів.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 37 930 000,00 гривень. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності – 263,64355%. Загальна кількість голосуючих акцій –
159 964 380 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
Зборах – 97 968 239 штук; «за» прийняття даного рішення проголосувало
97 968 239 голосуючих акцій, що становить 100% від тих, що прийняли рішення у Зборах, «проти» – немає.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади:
Голова правління ___________
Разумов Ю.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
10.04.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи
виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів № 19 ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від
05.04.2018 року. Посадова особа Суботенко Микола Олексійович, яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, припинила повноваження.
Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені прийняттям нової редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 16,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 35 070,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Нікого не обрано на посаду Ревізора
акціонерного товариства замість особи, повноваження якої припинено.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 19 Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 05.04.2018 року.
Яніцька Лариса Анатоліївна обрано на посаду Член Наглядової ради з 06 квітня 2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00047619047%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,00 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ТОВ «ЗАВОД ЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. Члена Наглядової ради
акціонерного товариства Яніцька Л.А. є акціонером Товариства. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 19 Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 05.04.2018 року. Суруп Володимир Юрійович обрано на посаду Член Наглядової ради з 06 квітня 2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 17,3%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 36 330,00 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано
особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Бетон Комплекс», Голова Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 36 330 акцій. Член Наглядової ради акціонерного
товариства Суруп В.Ю. є акціонером Товариства. Згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 19 Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від
05.04.2018 року. Лелека Тетяна Петрівна обрано на посаду Член Наглядової
ради з 06 квітня 2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0,00047619047%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: ТОВ «Завод ЗБК ім. Св. Ковальської», бухгалтер. Розмір пакета
акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. Член Наглядової ради акціонерного товариства Лелека Т.П. є акціонером Товариства. Згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних не надано.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор		
Пилипенко Сергiй Олександрович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
10.04.2018
		
(дата)

1. Повне найменування емітента- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН
СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

2. Код за ЄДРПОУ – 31987690.
3. Місцезнаходження - 02140 , м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 3.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 591-77-30, (044) 591-77-30.
5. Електронна поштова адреса - o.subotenko@kovalska.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - https://smida.gov.ua/site/31987690/.
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.
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018
року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 19 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 05.04.2018 року. Посадова особа Яніцька Лариса
Анатоліївна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені
внесенням змін в Закон України «Про акціонерні товариства» та прийняттям нової редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00047619047%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
1,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018
року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 19 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 05.04.2018 року. Посадова особа Суруп Володимир
Юрійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені внесенням змін в Закон України «Про акціонерні товариства» та прийняттям
нової редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 17,3%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 36 330,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Згоди фізичної особи
на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018
року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 19 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 05.04.2018 року. Посадова особа Лелека Тетяна
Петрівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені внесенням змін в Закон України «Про акціонерні товариства» та прийняттям нової
редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0,00047619047%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
1,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№68, 10 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН
СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

2. Код за ЄДРПОУ – 31987690.
3. Місцезнаходження - 02140 , м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 3.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 591-77-30, (044) 591-77-30.
5. Електронна поштова адреса - o.subotenko@kovalska.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації https://smida.gov.ua/site/31987690/.
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 -Прийняття рі
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.04.2018 року; Відомості
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: договори на
передачу майна або майнових прав в заставу, іпотеку, майнову поруку ; Гранична сукупна вартість правочинів: 20 000 тис. грн.; Вартість активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності: 6 144,2 тис. грн.; Співвідношення
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 325,51024%; Загальна кількість голосуючих акцій: 210 000 (двісті десять тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 210 000 (двісті
десять тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення: 210 000 (двісті десять тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук акцій.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор		
Пилипенко Сергiй Олександрович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
10.04.2018
		
(дата)
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операції з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ
ЄВРОПА БАНК»

34576883
01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 2-А
(+ 38 044) 390-67-33
info@crediteurope.com.ua

Відомості про прийняття
рішення про виплату
дивідендів

ІІ. Текст повідомлення:
04 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПАТ» КРЕДИТ
ЄВРОПА БАНК» прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам в
розмірі 161 600 000,00 гривень. 04 квітня 2018 року Спостережна рада
ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» прийняла рішення про визначення дати
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 20 квітня 2018 року. Строки виплати дивідендів - два місяці з моменту
прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Спосіб виплати
дивідендів – через національну депозитарну систему України. Порядок
виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правління
________________
Онур Анлиатамер
(підпис)
М.П.
		
06.04.2018
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «РIВНЕОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 05424874
3. Місцезнаходження 33013, м.Рiвне, вул.Князя Володимира, 71
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 69-42-59 (0362) 69-42-47
5. Електронна поштова адреса INFO@ROE.VSEI.UA
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.roe.vsei.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018
року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв, а саме:
укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових
зобов’язань особи перед Товариством.
Гранична сукупнiсть вартостi кожного правочину - до 2 500 млн. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 2 430 434 000грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 102,86 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 84 311 147 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 74 192 923 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 70 969 512 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»
прийняття рiшення - 0 штук.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018
року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв, а саме:
укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових
зобов’язань Товариства перед особою.
Гранична сукупнiсть вартостi кожного правочину - до 2 500 млн. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 2 430 434 000грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 102,86 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 84 311 147 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 74 192 923 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 70 969 512 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»
прийняття рiшення - 0 штук.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади		 Невмержицький Сергiй Миколайович
Голова правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
06.04.2018
		
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "ЕРНСТ ЕНД
місцезнаходження,
міжміський код та телефон ЯНГ УКРАУДИТ", 21644227,
вул. Хрещатик, 19-А, м.Київ, Печерський,
емітента
01001, Україна, +38 (044) 490-30-00
2. Дата розкриття повного 06.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.ey.com/UA/uk/About-us (роздiл
Інтернет, на якій розміщено "Про нас")
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Завод електрохімічних покриттів»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Завод електрохімічних покриттів»
(код за ЄДРПОУ 14315799). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044)481-26-23. Електронна поштова адреса – zehp@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.zehp.kiev.ua.
Вид особливої інформації – відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
2.Текст повідомлення
Загальними зборами 06.04.18р. прийнято рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Вартість
активів за даними останньої річної фінансової звітності – 1229 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 285401 шт., кількість голосуючих акцій,
що зареєстровані для участі у загальних зборах – 255874 шт., кількість го-

лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 3060 шт.,
«проти» – 0 шт.
Рішення прийнято стосовно наступних правочинів: 1) Ринкова вартість послуг - 127 тис. грн. Співвідношення* – 10,33%; 2) Ринкова вартість послуг 222 тис. грн. Співвідношення* – 18,06%; 3) Ринкова вартість послуг 584 тис. грн. Співвідношення* – 47,51%; 4) Ринкова вартість послуг 271 тис. грн. Співвідношення* – 22,05%; 5) Ринкова вартість послуг 71 тис. грн. Співвідношення* – 5,77%.
* - Співвідношення ринкової вартості майна або послуг до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор Галінський О.В.
06.04.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ
ЗАВОД ВЕДА»

Приватне акцiонерне товариство
«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ
«СТОЛИЦЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнахо«Бучанський приладобудiвний завод
дження, міжміський код та
ВЕДА», 05756731, 08292, Київтелефон емітента
ська обл., м.Буча, вул.Горького, 8,
(0297)25-874
2. Дата розкриття повного тексту 06.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
www.veda.pat.ua
3. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СТОЛИЦЯ»,
місцезнаходження, міжміський 25409492, 01133, м. Київ,
код та телефон емітента
вул. Мечнiкова, 10/2, оф.67,
(044)234-85-01, 234-11-79
2. Дата розкриття повного
06.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.bks.com.ua
3. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН
ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ»

Приватне акцiонерне товариство
«Червоний Мак»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Перший експедицiйний загiн пiдводних
місцезнаходження, міжмісь- та гiдротехнiчних робiт», 14287666, м.
кий код та телефон емітента Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12,
(044)428-85-62
2. Дата розкриття повного
06.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки
www.1EZPGR.com.ua
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

Приватне акцiонерне товариство
«СТЕРХ»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017р.
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнахо«СТЕРХ», 22937471, 02068, м.Київ,
дження, міжміський код та
пр-т Григоренко 7-В, кв. 147,
телефон емітента
(044)5721016
2. Дата розкриття
06.04.2018
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
22937471.infosite.com.ua
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017р.
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнахо«Червоний Мак», 19116461, 02166,
дження, міжміський код та
м. Київ , пр-т Лiсовий, 39,
телефон емітента
(044) 544-80-94
2. Дата розкриття повного тексту 06.04.2018
річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
19116461.infosite.com.ua
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

Приватне акцiонерне товариство
«Переяслав-Хмельницьке автотран
спортне пiдприємство 13242»

Річна інформація емітента цінних паперів 2017р.
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ, «Переяслав-Хмельницьке автотранспортне
місцезнаходження,
пiдприємство 13242», 05538840
міжміський код та телефон Київська обл., 08400, м. Переяславемітента
Хмельницький, вул. Героїв Днiпра, буд.32,
(045)6752870
2. Дата розкриття повного 06.04.2018
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://atp13242.ucoz.ru/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«ВАСИЛЬКIВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ДРУЖБА»,
місцезнаходження, міжміський
05414746, Радянська, 8, с. Нове
код та телефон емітента
Тарутине, Тарутинський, Одеська область, 68512, Україна, 0484731559
2. Дата розкриття повного
05.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
druzhba.prat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «ВАСИЛЬКIВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ
місцезнаходження, міжміський АВТОТРАНСПОРТНЕ
код та телефон емітента
ПIДПРИЄМСТВО», 05538626, 08600,
Київська обл., м. Василькiв, вул. Тракторна, 13 (045) 7124476
2. Дата розкриття повного
06.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://vatvvap.informs.net.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Боярське автотранспортне
місцезнаходження, міжміський пiдприємство», 05538879, 08150,
код та телефон емітента
Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м.Боярка, вул.Шевченка, б.176,
(04598)36-737
2. Дата розкриття повного
06.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
05538879.infosite.com.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРАНОБУДIВНА ФIРМА «СТРIЛА»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнахоСТВО «КРАНОБУДIВНА ФIРМА
дження, міжміський код та
«СТРIЛА», 01349495, Київська обл.,
телефон емітента
Броварський район, 07400, м.
Бровари, вул. Щолкiвська, буд. 1,
(044)5946804
2. Дата розкриття повного тексту 06.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
http://strilakbf.com.ua
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТОРГОВИЙ ДІМ МОРОЗІВСЬКИЙ»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017р.
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Торговий дiм Морозiвський»,
місцезнаходження, міжміський
24941718, 01034, м.Київ,
код та телефон емітента
вул.Л.Толстого/Володимирська,
буд.11/61 А, (044)238-68-51
2. Дата розкриття повного тексту 06.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
24941718.infosite.com.ua
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
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2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "Птахофа
брика "Україна"
05477066
08635, Київська область,
Василькiвський район, село
Крушинка, вулиця Колгоспна,
будинок 11
0457162277 0457162277
gov@pfu.ovostar.ua
http://ukraina.pat.ua/

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа, головний бухгалтер Сапожнiк Вiталiй Володимирович, з 05 квiтня 2018 р. звiльнений з посади за власним бажанням на
пiдставi наказу Директора Товариства № 5-к вiд 05 квiтня 2018 р. Посадова особа перебувала на посадi з 17 листопада 2011 р. Посадова особа
згоди на розкриття поспортних даних не надавала. Посадова особа
акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Посадова особа, головний бухгалтер Перникоза Володимир Васильович, призначений на посаду з 06 квiтня 2018 р. безстроково на пiдставi
наказу Директора Товариства №6-к вiд 05 квiтня 2018 р. Посадова особа
згоди на розкриття поспортних даних не надавала. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 01.10.2010 р. i по даний
час ТОВ «ЯСЕНСВIТ», провiдний бухгалтер; 01.09.2014 р. i по даний час
ТОВ «ОВОСТАР», головний бухгалтер (за сумiсництвом), 03.04.2018 р. i
по даний час ТОВ «ОВОСТАР ЮНIОН», головний бухгалтер (за
сумiсництвом), член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «МАЛИНОВЕ». Посадова особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Гусар Юрiй Iванович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
06.04.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394,
(044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
“Компанiя Ензим”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Компанiя Ензим"
2. Код за ЄДРПОУ
00383320
3. Місцезнаходження
79014, м.Львiв,
вул. Личакiвська,232
4. Міжміський код, телефон та факс
(032)298-98-05 (032)298-98-07
5. Електронна поштова адреса
enzym@enzym.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.enzym.lviv.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття
рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
05.04.2018

Ринкова
Вартість
Співвідношення
вартість
активів
ринкової вартості майна
майна або емітента за
або послуг, що є
послуг, що
даними
предметом правочину,
є предме останньої
до вартості активів
том
річної
емітента за даними
правочину фінансової
останньої річної
(тис. грн)
звітності
фінансової звітності (у
(тис. грн)
відсотках)
3
4
5
75000
570221
13.1528

05 квiтня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «Компанiя Ензим»
(надалi -Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на укладення
значного правочину. Предмет правочину - залучення кредитного
фiнансування. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного
правочину Статутом не передбаченi.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Цегелик Андрiй Григорович
Директор виконавчий
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
05.04.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДПРЕ
ПАРАТИ»: 2. Код за ЄДРПОУ: 05484706. 3. Місцезнаходження: 24800,

Вінницька обл., смт. Чечельник, вул. Антонішина 39. 4. Міжміський код, телефон та факс ( 04351) 2-22-04. 5. Електронна поштова адреса: medpreparat@
emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: aptmedpreparat.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів
03.04.2018 р. Призначення посадової особи виконано у зв’язкуі з дообранням члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа Крутоус Любов
Миколаївна (не надала згоди на розкриття паспортних даних ), призначена
на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 1,749%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1682,85грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на
який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п’яти років: бухгалтер ПрАТ «АП «Медпрепарати». Розмір пакета
акцій емітента, які належать цій особі: 168285шт. Акцій.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Директор
Стрельчук В.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ»; 2. Код за
ЄДРПОУ 00218012; 3. Місцезнаходження 71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77; 4. Міжміський код, телефон та факс 06153 2-00-42 06153
2-35-81; 5. Електронна поштова адреса 00218012@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації www.yuzhgidromash.com; 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 Прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення. 1)..Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 04.04.2018;Назва уповноваженого
органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів, протокол №19.Предмет правочину: внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені
з ПАТ «СБЕРБАНК», у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором
про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL від 10.02.2012 р., укладеного між ПАТ «СБЕРБАНК» та ТОВ «ПЗГМ»Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 16354,6тис. Грн;Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 58343 тис. грн;Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 28,03181%;
Загальна кількість голосуючих акцій:51199645 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 47430578; Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 47430578;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: немає
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 Грищенко М.В. 04.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АПТЕЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МЕДПРЕПАРАТИ»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДПРЕПАРАТИ»:
2. Код за ЄДРПОУ: 05484706. 3. Місцезнаходження: 24800, Вінницька обл., смт. Чечельник, вул. Антонішина 39. 4. Міжміський код, телефон та факс ( 04351) 2-22-04. 5. Електронна поштова адреса:
medpreparat@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
aptmedpreparat.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 03.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: придбання лікарських засобів та предметів догляду за хворими для їх роздрібної реалізації та забезпечення хворих по пільгових рецептах; Гранична сукупна вартість правочинів: 4000000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 408600 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках): 978,95252%; Загальна кількість голосуючих акцій: ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у загальних зборах: 5582075 ; Кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» прийняття рішення: 5582075 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Директор Стрельчук В.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Фондова бiржа ПФТС”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"Фондова бiржа ПФТС"
2. Код за ЄДРПОУ
21672206
3. Місцезнаходження
01004, м. Київ,
вул. Шовковична, 42-44
4. Міжміський код, телефон та факс 044-277-50-00 044-277-50-01
5. Електронна поштова адреса
inf_emitenta@pfts.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://www.pfts.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
04.04.2018 року ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» отримало письмове
повiдомлення вiд акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал» про замiну члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бакакiна Олександра
Андрiйовича, який був обраний на посаду члена Наглядової ради
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» як
представник акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал» (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональ-

ному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6-7 ст.53 Закону
України «Про акцiонернi товариства» та п.12.6 Статуту ПАТ «Фондова
бiржа ПФТС». Особа перебувала на посадi з 27.12.2017 року по
04.04.2018 року.
04.04.2018 року ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» отримало письмове
повiдомлення вiд акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал» про замiну члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бакакiна Олександра
Андрiйовича обраного як представника акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал»
на нового члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бойка Юрiя
Юлiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не
надано). Посадова особа призначена як представник акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi
положеннями ч.6-7 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та
п.12.6 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадову особу призначено з
04.04.2018 р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом
останнiх п’яти рокiв: директор.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Лупiй Богдан Олександрович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
05.04.2018
(дата)

Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
До уваги акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нижньодністровська ГЕС»
Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС» код
ЄДРПОУ 30149623,
(місцезнаходження товариства : Україна, 60236, Чернівецька область,
м. Новодністровськ)
повідомляє, що в повідомленні про річні загальні збори акціонерів,
опублікованому в «Відомостях НКЦПФР» №50 від 14.03.2018 р. на
стр.59, в зв’язку з коригуванням в результаті аудиторської перевірки
відстрочених податкових активів в сторону зменшення, попередню інформацію щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за
2017 рік в повідомленні про загальні збори вважати недійсною.
Уточнена інформація щодо основних показників фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2017 рік
(тис. грн.) надається.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2017 р.
2016 р.
Усього активів
154 438
148 792

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОБРОБУТ АГ»

Річна інформація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОБУТ АГ», код за ЄДРПОУ – 30149639, місцезнаходження:
вул. Українська, буд. 24, село Ломачинці, Сокирянський, Чернiвецька область, 60235, Україна, міжміський код та телефон емітента: 0373941061.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: dobrobud.cv.ua Директор Свидинюк О.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

60 211
0
2 489
32 393
6 748
0
144 808
475 329
0
9 630
3 291
47 532 941
0

67 847
0
2 287
39 635
12 215
0
142 439
475 329
0
6 353
1 834
47 532 941
0

0

0

134

137
Наглядова Рада.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Перемога»,
місцезнаходження, міжмісь00855380, д/н, с. Перемога,
кий код та телефон емітента
Тарутинський, Одеська область, 68545,
Україна, (04847) 5-62-34
2. Дата розкриття повного
05.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://pobeda.prat.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМIНАЛ-М»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «ТЕРМIНАЛ-М».
2. Код за ЄДРПОУ – 31749934.
3. Місцезнаходження – 04074, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 501-91-82, (044) 501-91-82.
5. Електронна поштова адреса - office@siltek.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
Інформації - https://smida.gov.ua/site/31749934/.
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 - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
1). Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.04.2018 року;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: договори купівлі-продажу (поставки, міни, виконання) товарів (робіт, послуг); Гранична сукупна вартість правочинів: 100 000 тис. грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 76 997 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 129,87519%; Загальна кількість голосуючих
акцій: 5 240 000 (п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:
5 240 000 (п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 5 240 000
(п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук акцій.
2). Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.04.2018 року;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на
виконання будівельних робіт; Гранична сукупна вартість правочинів:
50 000 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності: 76 997 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках): 64,93759%; Загальна кількість
голосуючих акцій: 5 240 000 (п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 5 240 000 (п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 5 240 000
(п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук акцій.
3). Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.04.2018 року;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: договори на передачу майна або майнових прав в заставу, іпотеку,
майнову поруку; Гранична сукупна вартість правочинів: 50 000 тис. грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 76 997 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (у відсотках): 64,93759%; Загальна кількість голосуючих акцій:
5 240 000 (п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5 240 000
(п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 5 240 000 (п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук акцій.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Директор 		
Немикін Василь Олександрович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
10.04.2018
		
(дата)

Приватне акціонерне товариство
«Українська гірничо-металургійна компанія»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари
ство «Українська гірничо-металургійна компанія»
1.2. Код за ЄДРПОУ 25412086
1.3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1
1.4. Міжміський код, телефон та факс 044 206-72-53, 206-72-53
1.5. Електронна поштова адреса t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.ugmk.ua/
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення
Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
2. Текст повідомлення
05.04.2018 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська гірничо-металургійна компанія» (надалі – Товариство) прийнято рішення про придбання (викуп)
власних акцій.
Порядок викупу: у визначеного загальними зборами акціонера, за
його згодою, шляхом укладення договору купівлі-продажу цінних паперів.
Тип та/або клас акцій, категорія акцій, форма існування, їх кількість
акцій що викуповуються: Товариство придбає (викупляє) 1 101 407 штук
простих акцій Товариства, форма випуску – бездокументарна, номінальною вартістю 1,00 гривня кожна, загальною номінальною вартістю
1 101 407,00 грн.
Строк (період) викупу: протягом 15 календарних днів з дати прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення. Строк
оплати – згідно умов договору купівлі – продажу акцій.
Придбання (викуп) акцій здійснюється з метою їх наступного продажу.

Ціна викупу акцій Товариства становить 46,4670798351 грн. за одну
акцію. Ціна викупу акцій не є меншою за ринкову вартість, визначену
суб’єктом оціночної діяльності. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
Ринкова вартість акцій визначена відповідно до законодавства про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та складає 51 179 167,00 грн.
Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство
повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції.
Прибуток на акцію за фінансовою звітністю 2017 р. складає
6,77566 грн.
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій,
що підлягають викупу до статутного капіталу Товариства – 5,00%.
Станом до викупу акцій, більш як 10% акцій Товариства володіють
акціонери: TROTIO HOLDINGS LIMITED, FRANKIRO HOLDINGS
LIMITED.
Товариство не буде здійснювати викуп акцій у членів Наглядової
ради та виконавчого органу.
Товариство викупляє акції в акціонера – Товариство з обмеженою
відповідальністю «АЕРОНН» (ідентифікаційний номер: 34851178), який
володіє 1 101 407 шт. простих акцій Товариства, частка у загальній кількості акцій станом до викупу акцій – 5%.
Емітент не володіє раніше викупленими акціями власної емісії.
Акції зареєстровані згідно Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій за
№ 87/1/09, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, дата реєстрації 03.04.2009 р. Форма існування акцій – бездокументарна.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Собчук В.В. підпис, м. п. 05.04.2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМIНАЛ-М»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «ТЕРМIНАЛ-М».
2. Код за ЄДРПОУ – 31749934.
3. Місцезнаходження - 04074 , м. Київ, вул. Резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 501-91-82, (044) 501-91-82.
5. Електронна поштова адреса - office@siltek.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом
для
розкриття
інформації
https://smida.gov.ua/
site/31749934/.
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.
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 18 Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова особа Суботенко Микола Олексійович, яка займала посаду Голова Наглядової
ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової
особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0,16698473282%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2187,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 18 Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова особа Суботенко Микола Олексійович,обрана на посаду Член Наглядової ради з 06 квітня
2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,16698%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2187,50 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: Директор з економіки та фінансів ПАТ «Завод залізобетонних
конструкцій ім. Світлани Ковальської». Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 8 750 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради акціонерного товариства
Суботенко М.О. є акціонером Товариства.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 18 Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова
особа Пилипенко Олександр Сергійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі
посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0,66001908396%. Володiє пакетом
акцій емітента у розмірі 8646,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на
посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не
надано.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Обрання посадової особи викона-

но на підставі Протоколу № 18 Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова особа Пилипенко
Олександр Сергійович, обрана на посаду Член Наглядової ради з 06 квітня 2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,660019%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 8646,25 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської». Розмір пакета акцій емітента, які належать
цій особі: 34585 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради акціонерного товариства Пилипенко О.С. є акціонером Товариства.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 18 Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова
особа Суруп Володимир Юрійович, яка займала посаду Член Наглядової
ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової
особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою
в статутному капіталі емiтента 0,172996%. Володiє пакетом акцій емітента
у розмірі 2266,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 18 Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова особа Суруп Володимир Юрійович, обрана на посаду Член Наглядової ради з 06 квітня
2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,172996%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2266,25 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: Голова Товариства ТОВ «Бетон Комплекс». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 9065 акцій. Згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради акціонерного товариства Суруп В.Ю. є акціонером Товариства.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 18 Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова
особа Товариство з обмеженою відповідальністю «БАУ-КАПІТАЛ» (код за
ЄДРПОУ - 35142753), яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової
особи обумовлені прийняттям нової редакції Статуту Товариства. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 99%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1 296 900,00 грн. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: 3 роки. Іншої інформації немає. Нікого не обрано на посаду
Ревізора акціонерного товариства замість особи, повноваження якої припинено.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор 		
Немикін Василь Олександрович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
10.04.2018
		
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо

Приватне акцiонерне товариство
«ХIМПРОЕКТ»

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«СЕРЕДНЬОДНIП
РОВСЬКЕ
РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ
СПЕЦIАЛI
ЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ», 04720375, Запорізька обл., 69600,

м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, (061) 222-10-87
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://sdrbsu.prat.in.ua
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «ХIМПРОЕКТ», 23487660, Луганська обл. 93400 мiсто Сєвєродонецьк проспект Космонавтiв,буд.15А, 0645254902
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://23487660.smida.gov.ua

№68, 10 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ШКІРСИРОВИННИЙ
ЗАВОД»
2. Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ емітента
05502098
3. Місцезнаходження емітента
65025, м.Одеса,
21-й км. Старокиївської
дороги, буд. 38
4. Міжміський код, телефон
та факс емітента
048 750 47 27
5. Електронна поштова адреса
емітента
leathers@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
http://www.kojzavod.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до
вимог глави 1 розділу IІI.
Рішення про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
05.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ « Шкірсировин
ний завод », відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо зміни
складу посадових осіб емітента:
- припинено повноваження члена наглядової ради Гладуна Сергія Анатолійовича, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 05.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 13.52%.
- припинено повноваження члена наглядової ради Ворошилова Леоніда
Валерійовича, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 05.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства
13.38%.
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД»
1. Повне найменування емітента

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05502098
3. Місцезнаходження емітента 65025, м.Одеса, 21-й км. Старокиївської
дороги, буд. 38
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 750 47 27
5. Електронна поштова адреса емітента leathers@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://www.kojzavod.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу IІI. Рі
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення
05.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ « Шкірсировин
ний завод », відповідно до Статуту, прийнятто рiшення про поперед
нє надання згоди на вчинення значних правочинiв:
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: позики (кредиту), депозиту (банківського вкладу), застави, іпотеки, додаткові
угоди до них а також інших відносин з банківськими установами; щодо відчуження та/або придбання товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. основ
них засобів); зовнішньоекономічної діяльності (експорт, імпорт). Гранична
сукупність вартості правочинів: 45 000 тис. грн; Вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності: 22 288 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 201.902 %; Загальна кількість голосуючих акцій: 3 102 566 акцій;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 505 844 акцій;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:
2 505 844 акцій ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор
__________
Вдовіченко Л.А.
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 06.04.2018

- припинено повноваження члена наглядової ради Рибака Ігора, (згоди
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді
з 05.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства
- обрано на посаду члена наглядової ради Ярославська Світлана Георгіївна - акціонер товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності не працює, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 16.44%.
- обрано на посаду члена наглядової ради Ворошилова Леоніда Валерійовича- акціонер товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки,
протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймає посаду заступника керівника, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має,
частка у статутному капіталі Товариства 13.38%.
- обрано на посаду члена наглядової ради Рибака Ігора - акціонер товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано).
Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймає посаду керівника, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє часткою у статутному капіталі
Товариства.
Протоколом засідання Наглядової ради від 05.04.2018 року відпо
відно до Статуту
- обрано на посаду Голови наглядової ради Рибака Ігоря, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор
_________
Вдовіченко Л.А.
М.П. (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
06.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«САНАТОРIЙ «МОШНОГIР’Я»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНАТОРIЙ «МОШНОГIР'Я», 02782314,
Україна, Черкаська обл., Черкаський район, 19625, с. Будище, вул.Шевченка, 38, (0472) 33-28-66
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально
доступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр
ну річну інформацію: http://moshnogor.emitents.net.ua/ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТАКСОПАРК»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКСОПАРК», 03115382, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, 18008, мiсто Черкаси, вулиця Хоменка,
будинок 9, (0472) 63-07-84
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально
доступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2018 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр
ну річну інформацію: http://taksopark.emitents.net.ua/ua/
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

товариство «ОТП БАНК»

Публiчне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ 21685166
3. Місцезнаходження 01033, мiсто Київ, вул. Жилянська, буд. 43
4. Міжміський код, телефон та факс 0444900564
5. Електронна поштова адреса Custody@otpbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://www.otpbank.com.ua/about/
informations/annual_reports/reports-ssmnk.php
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
На річних Загальних зборах Акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рiшення Акцiонера АТ «ОТП БАНК» № 77 вiд
05.04.2018р.), що вiдбулися 05 квітня 2018 року, затверджено рiшення про
припинення повноважень пана Адама Андраша Сентпетері (Ádám András
Szentpéteri) та пана Тамаша Дьордь Гаті (Tamás György Gáti) на посаді члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», пана Антала Дьюлаварі (Antal
Gyulavári) та пана Акоша Ференца Тіса-Папп (Ákos Ferenc Tisza-Papp, dr.)
на посаді члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). Зазначені особи часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіють,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Пан Адам Андраш Сентпетері обiймав посаду Члена Наглядової ради
АТ «ОТП БАНК» з 11 квітня 2012 року. Пан Тамаш Дьордь Гаті обiймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 01 жовтня 2017 року. Пан
Антал Дьюлаварі обiймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»
(незалежного) з 08 липня 2015 року. Пан Акош Ференц Тіса-Папп обiймав
посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежного) з 30 жовтня
2017 року.
Разом з тим, на річних Загальних зборах Акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що вiдбулися 05 квітня
2018 року затверджено рiшення про обрання (призначення) пана Золтана
Майор (Zoltán Major) на посаду голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та
пані Агнеш Юліанну Куммер (Ágnes Julianna Kummer), пана Петера Яноша

Беше (Péter János Bese) і пана Габора Ілльєш (Gábor Illyés) на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 05 квітня
2018 року до 05 квітня 2021 року.
Крім того, було затверджено рiшення про обрання (призначення) пана
Золтана Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás) на посаду члена Наглядової ради
АТ «ОТП БАНК», починаючи з 05 квітня 2018 року до 05 квітня 2021 року,
пана Ентоні Радев (Anthony Radev), пана Тамаша Аттілу Ковач (Tamás Attila
Kovács) та пана Шандора Ваці (Sándor Váci) на посади членів Наглядової
ради АТ «ОТП БАНК» (незалежних), починаючи з 05 квітня 2018 року до
05 квітня 2021 року.
До призначення пан Золтан Тотматьяш у 2011 – 2015 рр. обіймав посаду
начальника Відділу управління іноземними дочірніми компаніями ВАТ ОТП
Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина. З 2015 року та по сьогоднішній день він є
начальником Відділу взаємодії з клієнтами, ціноутворення та управління дочірніми компаніями ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина. Пан Золтан
Тотматьяш є представником акцiонера OTP Bank Plc. (Угорщина).
До призначення на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) пан Ентоні Радев з 2001 по 2013 рік був старшим партнером
McKinsey & Company. З 2010 виконує функції члена правління Угорської
Федерації Футболу. З 2014 і по сьогоднішній день є директором неприбуткової організації Школа освіти та розвитку керівників Црт. та членом ради
директорів МОЛ Угорська нафтогазова компанія Плс. (MOL Hungarian Oil
and Gas Public Limited Company).
Пан Тамаш Аттіла Ковач до обрання незалежним членом Наглядової
ради АТ «ОТП БАНК» з 2011 року й до сьогодні виконує обов’язки директора з продажів та маркетингових комунікацій в компанії ОТП Національний
Фонд Охорони Здоров’я (OTP National Health Fund), Угорщина.
Пан Шандор Ваці до обрання незалежним членом Наглядової ради
АТ «ОТП БАНК» з 2011 року й до сьогодні є управляючим директором компанії Бей Девоншир Лтд. (Bay Devonshire Ltd.), Великобританія.
Зазначені особи часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади: Голова Правлiння Тамаш Хак-Ковач
(підпис)М.П. (ініціали та прізвище керівника) 06.04.2018

Приватне акцiонерне товариство «Стрийська швейна фабрика «Стрiтекс»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Стрийська швейна
фабрика «Стрiтекс»
2. Код за ЄДРПОУ
05468127
3. Місцезнаходження
82400, Стрий, Новакiвського 5
4. Міжміський код, телефон та факс
0324552104 0324552104
5. Електронна поштова адреса
vk@stritex.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
www.stritex.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

II. Текст повідомлення
На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Стрийська швейна фабрика
«Стрiтекс» що вiдбулися 04/04/2018, прийнято рiшення про попередня схвалення значних правочинiв, а саме надання дозволу головi правлiння на залучення кредиту у шведського нерезидента у граничнiй сумi 1000000,00Євро.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Коколюс Ярослав Володимирович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
04.04.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство «Стрийська швейна фабрика «Стрiтекс»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне
товариство «Стрийська
швейна фабрика «Стрiтекс»
2. Код за ЄДРПОУ
05468127
3. Місцезнаходження
82400, Стрий, Новакiвського 5
4. Міжміський код, телефон та факс
0324552104 0324552104
5. Електронна поштова адреса
vk@stritex.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка www.stritex.com.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
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7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Стрийська швейна фабрика
«Стрiтекс», якi вiдбулися 04/04/2018р.
було переобрано головою правлiння Коколюса Ярослава Володимировича.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Коколюс Ярослав
Володимирович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
04.04.2018
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента – Публічне акціонерне
товариство «Український науково-дослідний
інститут авіаційної технології».

2.Код за ЄДРПОУ – 14308552
3.Місцезнаходження – вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080
4.Міжміський код, телефон та факс – (044)463-75-75, 482-55-73
5.Електронна поштова адреса – info@ukrniat.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – www.ukrniat.pat.ua
7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ) від
04 квітня 2018 року (протокол №2) :
- обрано на посаду заступника Голови правління – Генерального директора АТ УкрНДІАТ терміном на 3 (три) роки Крисіна Миколу Івановича в
зв’язку із закінченням його повноважень відповідно до Статуту. Часткою у
статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: генеральний директор ВАТ УкрНДІАТ, заступник
Голови правління – Генерального директора АТ УкрНДІАТ. Погашеної судиДо уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «Мелітопольгаз»

(код ЄДРПОУ 05535349)
Місцезнаходження товариства: вул. Чкалова, будинок 47а,
м. Мелітополь, Запорізька обл.,Україна, 72318.
Наглядова Рада товариства повідомляє про зміни у порядку ден
ному чергових Загальних зборів акціонерів. які оголошені на 25 квіт
ня 2018 року о 10:00 годині за адресою: вул. Чкалова, будинок 47а,
каб. 16 м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318, опублікованому
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку - бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 23.03.2018 року.
Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту
порядку денного Загальних зборів Товариства:
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
Товариства.
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства
у складі:
1. Вороніна Ігоря Павловича .
2. Величка Юрія Васильовича.
3. Джуми Олександра Леонідовича.
4. Кондрашова Сергія Вікторовича.
5. Лашкевича Георгія В’ячеславовича.
6. Рудницької Ольги Михайлівни.
7. Миронюк Ганни Володимирівни.
8. Алешківської Галини Павлівни.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
Головою та членами Наглядової ради.
2.Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з Головою та членами Наглядової ради від імені
Товариства - Голову Правління Новака М.Г.
Наглядова рада

мості за корисливі та посадові злочини не має, заборона обіймати певні
посади та займатися певною діяльністю відсутня. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
- обрано на посаду члена правління терміном на 3 (три) роки Матвієн
ка Валерія Андрійовича в зв’язку із закінченням його повноважень відповідно до Статуту. Його частка у статутному капіталі Товариства складає
2,494 відсотки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
заступник директора інституту – керівник Центру інжинірингу, технологій та
систем виробництва ВАТ УкрНДІАТ, АТ УкрНДІАТ. Погашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, заборона обіймати певні посади та
займатися певною діяльністю відсутня. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
- обрано на посаду члена правління терміном на 3 (три) роки Тимошенко
Тетяну Миколаївну в зв’язку із закінченням її повноважень відповідно до Статуту. ЇЇ частка у статутному капіталі Товариства складає 0,003 відсотки. Посади,
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер
ВАТ УкрНДІАТ, головний бухгалтер АТ УкрНДІАТ, директор з фінансовоекономічних питань Товариства. Погашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має, заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління Генеральний директор АТ УкрНДІАТ
Г.О.Кривов
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АБС-УКР»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБС-УКР»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24720911
1.4. Місцезнаходження емітента: 04050, м.Київ, вул. Глибочицька,
буд.32-В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 331-71-60
1.6. Електронна поштова адреса емітента: abs-ukr@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.absu.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
2. Текст повідомлення
04 квітня 2018 року рішенням Генерального директора ПрАТ «АБС-УКР»
(Наказ №24-к від 04 червня 2018 року) призначено на посаду головного бухгалтера ПрАТ «АБС-УКР» Кім Олену Олександрівну (паспорт серії ТТ №064218,
виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві 11 серпня 2011 року).
Підстава: заява Кім О.О., Наказ №24-к від 04.04.2018р. Обґрунтування змін:
пов’язане з тим, що місце головного бухгалтера було вакантним. Часткою у
статутному капіталі емітента не володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково
зі строком випробування 2 місяці. Інші посади, які обіймала ця особа протягом
останніх п’яти років: провідний бухгалтер, головний бухгалтер. Розмір пакета
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор
Сарахман О.І.
04.04.2018 р.
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київське міжобласне
ремонтно-монтажне управління «Укрм’ясомолтехпром»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік.
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
телефон: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київське міжобласне
ремонтно-монтажне управління «Укрм’ясомолтехпром», 00450987, вул. Богдана Хмельницького, буд. 68-В.,м. Київ,01030,(044) 257-03-29.

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії:06.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: kmrmu.mbk.biz.ua.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№68, 10 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента :

Приватне акціонерне товариство
«Хмельницький обласний пивзавод»

2.Код за ЄДРПОУ : 05513922
3.Місцезнаходження : 29010, м.Хмельницький, Чорновола, 24
4.Міжміський код, телефон та факс: (0382) 784237, 784230
5.Електронна поштова адреса: km_beer@emitent.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.pat.khmelpyvo.com
7.Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів
ІІ.Текст повідомлення:
05.04.18р. уповноваженим органом Наглядовою радою ПрАТ»Хмельпиво»
прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати (Протокол на-

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР»

2. Код за ЄДРПОУ : 13828634
3. Місцезнаходження : 79007, м.Львів вул.Матейка,6
4. Міжміський код, телефон та факс: (032)2974321
5. Електронна поштова адреса: gbuh@dnister.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.phnr.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення - припинено повноваження Голови Наглядової ради ,члена Наглядової ради
Мороз Олександра Володимировича. Фiзична особа не надала згоди на
оприлюднення паспортних даних, володiє 0.0000016% статутного капiталу
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебував на посадi з 11.12.2013 р.
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення - припинено повноваження члена Наглядової ради Воловика Юрiя Анатолiйовича.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володiє
0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 11.12.2013 р.
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення - припинено повноваження члена Наглядової ради Сазонової Тетяни Вiкторiвни.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володiє
0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 11.12.2013 р.
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення - припинено повноваження члена Наглядової ради Резнiченко Iрини Юрiївни.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володiє
0,0000048% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 13.04.2016 р.
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення - припинено повноваження члена Наглядової ради Палєвої Iрини Олександрiвни.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володiє
0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 13.04.2016 р.
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення обрати Членом Наглядової ради Мороза Олександра Володимировичаакцiонера Товариства. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення
паспортних даних, володiє 0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом
останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: 2013-2016 – ТОВ «ПРЕМ’ЄР
IНТЕРНЕШНЛ», начальник вiддiлу електронної комерцiї, 2016 - т.ч. - ТОВ «ТФ
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глядової ради №3 від 05.04.2018р.) Дата прийняття загальними зборами
акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 03.04.2018р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:
27.04.2018р.
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до
рішення загальних зборів складає 600,0 тис. грн. , відповідно на одну акцію
48,66 грн. (в т.ч. податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).
Строк виплати дивідендів: Початок виплати дивідендів - з 01.06.2018р.
Граничний термін для виплати дивідендів акціонерам до 05.10.2018р.
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному
обсязі.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством
2. Директор Лисюк Олександр Олександрович 05.04.2018

«ПРЕМ’ЄР ТРЕВЕЛ», директор комерцiйний. Строк на який обрано –
термiном на три роки.
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення обрати Членом Наглядової ради Сазонову Тетяну Вiкторiвну- акцiонера Товариства. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних,
володiє 0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. , протягом останнiх п’яти рокiв
обiймала наступнi посади: 2013 - т. ч. - ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ
УКРАЇНА», начальник вiддiлу по роботi з персоналом. Строк на який обрано термiном на три роки.
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення обрати Членом Наглядової ради Резнiченко Iрину Юрiївну – акцiонера Товариства. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних,
володiє 0,0000048% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади протягом останнiх п’яти
рокiв: 2013-2015 - ТОВ «ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ», економiст з фiнансової
роботи; 2015 - т. ч. - менеджер з фiнансового контролю. Строк на який обрано - термiном на три роки.
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення обрати
Членом Наглядової ради Палєву Iрину Олександрiвну- акцiонера Товариства.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володiє
0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Iншi посади якi займала протягом останнiх 5 рокiв:
2013 - т. ч. - ТОВ «ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ», начальник вiддiлу маркетингу та
реклами. Строк на який обрано - термiном на три роки
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення обрати
Членом Наглядової ради Воловика Юрiя Анатолiйовича-акцiонера Товариства.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володiє
0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Iншi посади якi займав протягом рокiв останнiх
5 рокiв: 2013 - т. ч. – ТОВ «ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ», начальник служби
управлiння доходами. Строк на який обрано – термiном на три роки.
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» вiд 04.04.2018 р. обрано Головою Наглядової ради - члена Наглядової ради Мороз Олександра
Володимировича. Вiдповiдно до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» та Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до
переобрання. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних
даних, володiє 0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти
рокiв обiймав наступнi посади: 2013-2016 – ТОВ «ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ»,
начальник вiддiлу електронної комерцiї, 2016 - т.ч. - ТОВ «ТФ «ПРЕМ’ЄР
ТРЕВЕЛ», директор комерцiйний.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Генеральний директор Балагура А.В. 10.04.2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХIВСЬКЕ»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за
«ОБУХIВСЬКЕ», 00857284Київська,
ЄДРПОУ, місцезнахоОбухiвський, 08701,
дження, міжміський код м. Обухiв, мiкрорайон Петровський, 26
та телефон емітента
(04572) 6-93-80,
2. Дата розкриття
06.04.2018
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://obuhivske.pat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
ЄДРПОУ аудиторської
«Мiжнародний iнститут аудиту», 21512649
фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведензагальні збори (розділ
ня: 25.04.2017 року. Кворум зборів: 84,8% до
заповнюється у випадку, загальної кількості голосів. Перелiк питань, що
якщо емітент - акціонер- розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження кількісного складу лічильної
не товариство)
комісії та обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про діяльність Товариства у
2016 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2016 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку
(покриття збитків), строків та порядку виплати
дивідендів.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження раніше вчинених Товариством
значних правочинів.
10. Попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятись Товариством протягом
року.
11. Надання повноважень виконавчому органу
Товариства щодо вчинення дій, пов’язаних з
вчиненням Товариством значних правочинів.
12. Про відчуження належного Товариству рухомого та нерухомого майна. Особи, що подавали
пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
збори скликано Наглядовою радою, порядок
денний затверджено Наглядовою радою, iнших
пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала
проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв:
збори рiчнi.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано лiчильну комiсiю в складi трьох осiб.

2. Обрано Голову та секретаря зборiв.
3. Затверджено звiт Правлiння про дiяльнiсть у
2016 роцi.
4. Затверджено звiт Наглядової ради про
дiяльнiсть у 2016 роцi.
5. Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
6. Прийнято рiшення не виплачувати дивiденди,
весь отриманий прибуток направити на розвиток.
7. Відкликано Наглядову раду в повному складі.
8. Обрано до складу Наглядової ради строком
до наступних річних загальних зборів Бондарчука Ю. В., Гаражанова В. В., Селюченка Ю. В.,
Страхара О. В. та Школьну К. В.
9. Затверджено значнi правочини, вчиненi Товариством за перiод з 25.04.2016 р. по
24.04.2017 р.
10. Надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв сукупною вартiстю не бiльше
1 (одного) млрд. грн. за умови обов’язкового погодження значних правочинiв з Наглядовою радою.
11. Надано право вчиняти значнi правочини
Головi правлiння.
12. Надано згоду на вiдчуження належного Товариству рухомого та нерухомого майна. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори
вiдбулись.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
231132
247242
Основні засоби (за залишковою вартістю)
19994
21268
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
20246
14005
Сумарна дебіторська заборгованість
135180
165554
Грошові кошти та їх еквіваленти
396
70
Власний капітал
153390
151487
Статутний капітал
30365
30365
Нерозподілений прибуток (непокритий
100218
97965
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
40977
63344
Поточні зобов'язання і забезпечення
36765
32411
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0.26
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0
0.26
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
121461200 121461200
Цінні папери власних загальна номінальна
вартість
випусків, викуплені
протягом звітного
у відсотках від
періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Приватне акцiонерне товариство «Каштан»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
за 2017 рік:
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Ка-

штан», код за ЄДРПОУ: 02969774, місцезнаходження: 12502 Житомирська
область Коростишiвський р-н м. Коростишiв вул. Червоних партизанiв,
буд. 31, міжміський код та телефон емітента: (04130) 52419.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 06 квітня 2018 р .
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.kashtan.ho.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНБАСЕНЕРГО»
Повідомлення
про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ,
вул. Предславинська, 34 А)
повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі –
Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 24 квітня 2018р. об
11:00 годині за адресою: м.Київ, вул.Предславинська, буд. 34 «А»,
кім. 315 (3-й поверх), а саме:
- по восьмому питанню проекту порядку денного «8. Розподіл чистого
прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності
у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням
вимог, передбачених законом» додається четвертий проект рішення
наступного змісту:
«8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі
57 315 653 грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним
чином:
- до резервного капіталу – 5 %;
- до фонду розвитку виробництва – 20 %;
- на виплату дивідендів – 75 %.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 986 739,75 грн., що
становить 75 % від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго»
у 2017 році».
Інформація про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів
розміщена на веб – сайті ПАТ «Донбасенерго» – de.com.ua у розділі «Акціонерам».
Повідомлення про проведення річних загальних зборів було надруковано 19.03.2018 р. в офіційному друкованому органі – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 (2806).
Перелік питань порядку денного річних загальних зборів, які від
будуться 24 квітня 2018 р., з проектами рішень:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства,
прийняття рішення про припинення їх повноважень.
проект рішення з першого питання порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі:
Голова лічильної комісії:
- Кришталь Олександр Володимирович;
члени комісії:
- Шевченко Тетяна Вікторівна;
- Мілевська Наталія Ігорівна.
1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після
виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.
проект рішення з другого питання порядку денного:
2.1. Обрати Головою цих загальних зборів Товариства Марченко Валентину Борисівну.
2.2. Обрати Секретарем цих загальних зборів Товариства Колоду Євгенія Анатолійовича.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) цих загальних
зборів Товариства.
проект рішення з третього питання порядку денного:
3.1. Затвердити порядок проведення (регламент) цих загальних зборів
Товариства:
- доповіді з питань порядку денного – до 30 хвилин;
- виступи і відповіді на запитання – до 7 хвилин;
- довідки – до 3 хвилин.
Пропозиції і запитання надавати тільки письмово Голові загальних
зборів через секретаря і лише з питань порядку денного загальних зборів.
Пропозиції і запитання фізична особа підписує і вказує П. І.Б., юридична
особа – П. І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера.
Не підписані пропозиції та запитання не розглядаються.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить
варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів
цього питання на голосування, акціонер (представник акціонера) відмічає
у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався») та здає
лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає
бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування
та оголошує загальним зборам підсумки голосування з цього питання.
Кожний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування)
містить один проект рішення. При наявності декількох проектів рішень
з одного питання порядку денного (крім кумулятивного голосування), голо-
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сування відбувається окремим бюлетенем за кожний проект рішення.
Бюлетень для кумулятивного голосування містить перелік кандидатів
у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно
до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетені для кумулятивного голосування видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим
представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування з питання обрання членів органів Товариства учасники зборів (акціонери або представники акціонерів) напроти прізвища, ім’я та по батькові
кожного кандидата для обрання до органів Товариства вказують (пишуть,
ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів).
Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за
одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетень для кумулятивного голосування, також, визнається недійсним
у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під
час підрахунку голосів.
Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.
Реєстраційна комісія видає учасникам зборів Реєстраційні картки, які
повинні містити:
- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
Реєстраційна картка перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена реєстраційної комісії та
печаткою Товариства «для бюлетенів».
При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку
денного та оголошення перерви голосування проводиться шляхом підняття Реєстраційних карток. За підсумками голосування з використанням
Реєстраційних карток лічильна комісія складає відповідні протоколи та
оголошує підсумки голосування.
Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься на цих Загальних зборах.
Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного
питання, що розглядатиметься наступного дня.
Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених
до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку
денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного
дня.
Хід цих Загальних зборів або розгляд окремих питань не фіксується
технічними засобами.
4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово –
господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішен
ня за наслідками його розгляду.
перший проект рішення з четвертого питання порядку денного:
4.1. Затвердити звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік з урахуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результатами
його розгляду.
другий проект рішення з четвертого питання порядку денного:
4.1. Взяти до відома звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати
фінансово – господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік
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з урахуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками його розгляду.
перший проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за
2017 рік.
другий проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
5.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за
2017 рік.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної ко
місії за 2017 рік.
перший проект рішення з шостого питання порядку денного:
6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго»
за 2017 рік.
другий проект рішення з шостого питання порядку денного:
6.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбас
енерго» за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.
перший проект рішення з сьомого питання порядку денного:
7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.
другий проект рішення з сьомого питання порядку денного:
7.1. Взяти до відома річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.
8. Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за резуль
татами його діяльності у 2017 році. Затвердження розміру річних
дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
перший проект рішення з восьмого питання порядку денного:
8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі
57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним
чином:
- до резервного капіталу – 5 %;
- до фонду розвитку виробництва – 65 %;
- на виплату дивідендів – 30 %.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 17 193,90000 тис. грн.,
що становить 30 % від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго»
у 2017 році.
другий проект рішення з восьмого питання порядку денного:
8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі
57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним
чином:
- до резервного капіталу – 5 %;
- до фонду розвитку виробництва – 45 %;
- на виплату дивідендів – 50 %.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 28 656,50000 тис. грн.,
що становить 50 % від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго»
у 2017 році.
третій проект рішення з восьмого питання порядку денного:
8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі
57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним
чином:
- до резервного капіталу – 5 %;
- до фонду розвитку виробництва – 20 %;
- на виплату дивідендів‑75 %.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 984,75000 тис. грн.,
що становить 75 % від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго»
у 2017 році.
четвертий проект рішення з восьмого питання порядку денного:
8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі
57 315 653 грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним
чином:
- до резервного капіталу – 5 %;
- до фонду розвитку виробництва – 20 %;
- на виплату дивідендів – 75 %.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 986 739,75 грн., що
становить 75 % від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго»
у 2017 році.
9. Про порядок виплати дивідендів за результатами діяльності
Товариства у 2017 році.
проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:
9.1. Здійснити виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
9.2. Визначити, що Товариство має право виплачувати дивіденди за
результатами його діяльності у 2017 році шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками.
9.3. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх випла-

ти з урахуванням норм діючого законодавства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на
2018 рік.
проект рішення з десятого питання порядку денного:
10.1. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «Донбасенерго» на
2018 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів На
глядової ради ПАТ «Донбасенерго».
проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:
11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради
ПАТ «Донбасенерго» у повному складі.
12. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».
з дванадцятого питання порядку денного проект рішення не зазначено –
кумулятивне голосування.
13. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укла
датимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до
говорів з членами Наглядової ради.
проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:
13.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам наглядової ради.
13.2. Уповноважити члена Дирекції Марченко Валентину Борисівну
підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової
ради.
13.3. Встановити, що договори між Товариством та членами наглядової
ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи
нів.
проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:
14.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» в ході
поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення
цих Загальних зборів наступних значних правочинів:
- правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва з граничним сукупним об’ємом 3 566 000 000 (три мільярди п’ятсот шістдесят
шість мільйонів) кВт∙год на орієнтовну суму 9 252 000 000 грн. (дев’ять
мільярдів двісті п’ятдесят два мільйони гривень) з ПДВ;
- правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) марок антрацитової
та пісної групи для власного споживання з метою виробництва електричної
та теплової енергії в кількості 2 000 000 (два мільйони) тонн з граничною
сукупною вартістю 6 803 000 000 грн. (шість мільярдів вісімсот три міль
йони гривень) з ПДВ;
- правочинів з купівлі електричної енергії (на внутрішньому ринку Украї
ни та за зовнішньо – економічними контрактами) з граничним сукупним
об’ємом
3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) кВт∙год, загальною
сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести
мільярдів гривень) з ПДВ;
- правочинів з продажу електричної енергії (на внутрішньому ринку
України та за зовнішньо – економічними контрактами), що буде куплена
Товариством, з граничним сукупним об’ємом 3 600 000 000 (три мільярди
шістсот мільйонів) кВт∙год, загальною сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести мільярдів гривень) з ПДВ.
14.2. Встановити, що гривневий еквівалент зовнішньо – економічних
контрактів, які будуть укладатися на підставі цього рішення річних Загальних зборів, визначається за офіційним курсом Національного банку Украї
ни, що буде діяти на дату укладання контрактів.
14.3. Встановити, що Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго» (інша
особа за довіреністю) має право вчиняти правочини, щодо яких надана
попередня згода на їх вчинення цим рішенням річних Загальних зборів, та
підписувати всі документи, необхідні для їх вчинення (специфікації, акти
прийому-передачі, накладні, акти купівлі – продажу електроенергії та інше),
без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Дирекції Товариства.
14.4. Встановити, що дія цього рішення Загальних зборів не розповсюджується на правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства».
15. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість.
проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного:
15.1. Надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» правочинів на
постачання вугільної продукції (вугілля, відходів вуглевидобутку) з Това
риством з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ»
(ЄДРПОУ 41950981) на орієнтовну суму 3 511 480 тис. грн., а саме:
- Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018‑Ю-СЛТЕС на
орієнтовну суму 40 320 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період
з 01.05.2018 р. до 01.05.2019 р. включно, Постачальник зобов’язується
поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі
не більш 12 000 тонн;
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- Контракт на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018‑Б на орієнтовну суму 1 735 000 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період
з 01.05.2018 р. до 01.05.2019 р. включно, Постачальник зобов’язується
поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі
не більш 500 000 тонн;
- Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018‑Ю на орієнтовну
суму 1 680 000 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018 р.
до 01.05.2019 р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш
500 000 тонн;
- Договір поставки №ВВ‑2018‑ЕТ на орієнтовну суму 56 160 тис. грн.
з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018 р. до 01.05.2019 р.
включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність

Товариства (Покупця) відходи вуглевидобутку в обсязі не більш
180 000 тонн.
15.2. Встановити, що Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго» (інша
особа за довіреністю) має право без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Дирекції Товариства підписувати всі документи, необхідні для вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, згода на вчинення яких надана цими Загальними зборами, в т. ч.
специфікації, акти прийому-передачі, накладні та інше.
15.3. Встановити, що умови значних правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість, та згода на вчинення яких надана цими Загальними
зборами, можуть змінюватися за рішенням Дирекції, крім збільшення їх
орієнтовної суми.
Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»

Публічне акціонерне товариство
«Промислово – виробниче підприємство «Кривбасвибухпром»
Додаток 44 до Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу II)
Річна інформація емітента цінних паперів
ПАТ «Промислово – виробниче підприємство «Кривбасвибухпром»
за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1.Повне найменування
Публічне акціонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Промислово – виробниче підприємство
місцезнаходження, міжміський «Кривбасвибухпром», код ЄДРПОУ
код та телефон емітента
00190934, місцезнаходження Україна,
Дніпропетровська область, Металургійний район, поштовий індекс 50005,
місто Кривий Ріг,
вулиця Каховська, будинок 40,
міжміський код та телефон
(056) – 404-20-05
2. Дата розкриття повного
20.03.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://kvvp.com.ua/?q=fininfo
Інтернет, на якій розміщено
дата розміщення 21.03.2018 р.
регулярну річну інформацію
Товариство з обмеженою відповідальніс4. Найменування, код за
тю «Українська аудиторська служба»,
ЄДРПОУ аудиторської фірми
код за ЄДРПОУ 21198495
(П.І.Б. аудитора- фізичної
особи – підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні
Загальнi збори в 2017 роцi не проводизбори (розділ заповнюється у лись
випадку, якщо емітент – акціонерне товариство)

6.Інформація про дивіденди

За результатами 2014, 2015,2016 та
2017 років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось, дивiденди не
нараховувались

II. Основні показники фінансово – господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попере
дній
Усього активів
329101
286659
Основні засоби (за залишковою вартістю)
92140
99431
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
32673
19264
Сумарна дебіторська заборгованість
62570
80497
Грошові кошти та їх еквіваленти
140744
87330
Власний капітал
279096
243039
Статутний капітал
97022
97022
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
176778
135373
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
29245
26988
Поточні зобов'язання і забезпечення
20760
16632
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,41901
0,28617
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,41901
0,28617
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
97022000 97022000
Цінні папери власних випусків,
загальна
0
0
викуплені протягом звітного періоду
номінальна
вартість
у відсотках
0
0
від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Голова Правління

Монаков Валентин Федорович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операції з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ
34576883
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 2-А
4. Міжміський код, телефон та
(+ 38 044) 390-67-33
факс
5. Електронна поштова адреса
info@crediteurope.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення:
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про
припинення повноважень члена Спостережної ради Умута Файка Онура у
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зв'язку iз необхiднiстю переобранням складу Спостережної ради на новий
строк вiдповiдно до закону. Умут Файк Онур ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду голови Спостережної ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з
31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi
злочини, не має.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про
обрання члена Спостережної ради Умута Файка Онура у зв'язку iз
необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради на новий строк
вiдповiдно до закону. Умут Файк Онур (згоди на розголошення паспортних
даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня
2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018
року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому
числi за корисливi злочини, не має.
Спостережна рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2017 року прийняла рiшення про обрання
головою Спостережної ради Умута Файка Онура у зв'язку iз переобранням
складу Спостережної ради на новий строк вiдповiдно до закону. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за
корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк функцiонування
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Спостережної ради. Умут Файк Онур ( згоди на розголошення паспортних
даних не отримано) займав посаду голови Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 01 жовтня 2015
року по 31 липня 2017 року, з 22 серпня 2006 року по13 квiтня 2015 року, з
13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 вересня 2015 року по
31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року. Є представником Кредит Європа Група Н.В.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про
обрання членом Спостережної ради Караджа Левента у зв'язку iз переобранням складу Спостережної ради на новий строк вiдповiдно до закону.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi
за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк до наступних
рiчних зборiв акцiонерiв. Караджа Левент ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».з
01 жовтня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 22 серпня 2006 року по13 квiтня
2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 вересня 2015
року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду члена правлiння в Кредит
Європа Банк Н.В. Є представником Кредит Європа Банк Н.В.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про
припинення повноважень члена Спостережної ради Караджа Левента у
зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради на новий
строк вiдповiдно до закону. Караджа Левент ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з
31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року, з 04 квітня 2018 року. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за
корисливi та посадовi злочини, не має.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про
обрання членом Спостережної ради Умута Файка Онура у зв'язку iз переобранням складу Спостережної ради на новий строк вiдповiдно до закону.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi
за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк до наступних
рiчних зборiв акцiонерiв. Умут Файк Онур ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з
18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 22 серпня 2006 року по
13 квiтня 2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня
2018 року, з 04 квітня 2018 року. Є представником Кредит Європа Група Н.В.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про
обрання членом Спостережної ради Гюлешчі Мехмета у зв'язку iз переобранням складу Спостережної ради на новий строк вiдповiдно до закону.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi
за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк до наступних
рiчних зборiв акцiонерiв. Гюлешчі Мехмет ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з
18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 15 жовтня 2007 року по
13 квiтня 2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня
2018 року, з 04 квітня 2018 року. Є представником Кредит Європа
Банк Н.В.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про
обрання членом Спостережної ради Башбая Енвера Мурата у зв'язку iз
переобранням складу Спостережної ради на новий строк вiдповiдно до закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому
числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Башбай Енвер Мурат ( згоди на розголошення
паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з
18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 03 березня 2009 року по
13 квiтня 2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня
2018 року, з 04 квітня 2018 року. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади члена правлiння в Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В.
Є представником Кредит Європа Банк Н.В.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення
про обрання членом Спостережної ради Iлкорура Коркмаза у зв'язку iз
переобранням складу Спостережної ради на новий строк вiдповiдно до
закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей,
в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк
до наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Iлкорур Коркмаз ( згоди на роз-

голошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ
ЄВРОПА БАНК» з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року. Протягом
останнiх п’яти рокiв обiймав посади члена спостережної ради в Кредит
Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В., ЗАТ Кредит Європа Банк
(Росiя), Кредит Європа Банк (Румунiя)С.А., а також члена ради директорiв
Iлкорур Едвайзорi Сервiсiз Лтд. Є незалежним членом Спостережної
ради.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про
обрання членом Спостережної ради Дейтерса Фредерiка Бернарда у зв'язку
iз переобранням складу спостережної ради на новий строк вiдповiдно до
закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в
тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк до
наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Дейтерс Фредерiк Бернард ( згоди на
розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ
ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня
2017 року по 04 квітня 2018 року. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав
посади члена Спостережної ради в Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В., Кредит Європа Банк ( Свiсс) СА, Кредит Європа Банк
(Румунiя) С.А., Кредит Європа Банк ( Дубаї) Лтд. Є незалежним членом
Спостережної ради.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли рiшення про
припинення повноважень члена Спостережної ради Дейтерса Фредерiка
Бернарда у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради
на новий строк вiдповiдно до закону. Дейтерс Фредерiк Бернард ( згоди на
розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ
ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня
2017 року по 04 квітня 2018 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi злочини, не має.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про
припинення повноважень члена Спостережної ради Iлкорура Коркмаза у
зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради на новий
строк вiдповiдно до закону. Iлкорур Коркмаз ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з
18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi злочини, не має.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про
припинення повноважень члена Спостережної ради Гюлешчі Мехмета у
зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу спостережної ради на новий
строк вiдповiдно до закону. Гюлешчі Мехмета (згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з
18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi злочини, не має.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення
про припинення повноважень члена Спостережної ради Башбая Енвера
Мурата у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради
на новий строк вiдповiдно до закону. Башбай Енвер Мурат ( згоди на
розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена
Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з
31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi злочини, не
має.
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли рiшення про
обрання члена Спостережної ради Умута Файка Онура у зв'язку iз
необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради на новий строк
вiдповiдно до закону. Умут Файк Онур (згоди на розголошення паспортних
даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня
2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018
року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому
числi за корисливi злочини, не має.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління ____________________________ Онур Анлиатамер
			
(підпис) 			
М.П.
						
06.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ ɉɈ ȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇɘ ɌȺ ȽȺɁɂɎȱɄȺɐȱȲ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌ
ɊɈȼɋɖɄȽȺɁª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɜɭɥɒɟɜɱɟɧɤɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ,U\QD0RVNDOHQNR#GSJDVFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɍȻɅ,ɑɇɈȽɈ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺɉɈȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇɘɌȺȽȺɁɂɎ,ɄȺɐ,Ȳ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄȽȺɁªɜLɞɪɜLɞɛɭɥɢɫɹɡɦLɧɢɭɫɤɥɚɞLɩɨ
ɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚɚɫɚɦɟɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɢɬɢɡɪ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
 ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ȱɚɧɚ Ȼɶɨɪɞ ,DQ %LUG   ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɚ ɉȿɋɇȿɊɈ ȱɇȼȿɋɌɆȿɇɌɋ ɅȱɆȱɌȿȾ 3(61(52 ,19(670(176
/,0,7(' +(ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɽɱɢɧɧɢɦɢ
ɭɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɞɨɪɨɤɭɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɎLɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɬɚLɧɮɨɪɦɚɰLʀɳɨɞɨLɧɲɢɯɩɨɫɚɞɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɢɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɡɪ
 ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ⱦɟɜɿɞɚ ȿɧɬɨɧɿ ɏɨɜɚɪɞ Ȼɪɚɭɧ 'DYLG $QWRQ\
+RZDUG %URZQ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɉȿɋɇȿɊɈ ȱɇȼȿɋɌɆȿɇɌɋ Ʌȱ
ɆȱɌȿȾ 3(61(52 ,19(670(176 /,0,7('  +(  ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɽ ɱɢɧɧɢɦɢ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɞɨ  ɪɨɤɭ
ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɎLɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɳɨɞɨ Lɧɲɢɯ
ɩɨɫɚɞɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩªɹɬɢɪɨɤLɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫ
ɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɢɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ
ɧɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɪɚɧɚɩɨɫɚɞLȽɨɥɨɜɢɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɪɨɤɭ
ɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȱɥɥɿɘɪɿɣɨɜɢɱɚɍɲɚɧɨɜɚ ɂɥɶɹɘɪɶɟɜɢɱɍɲɚ
ɧɨɜ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɈɅɍȻȿɊȺ ȼȿɇɑȿɊɋ ɅȱɆȱɌȿȾ 2/8%(5$
9(1785(6/,0,7(' +(ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
ɽ ɱɢɧɧɢɦɢ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɞɨ  ɪɨɤɭ ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɎLɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɳɨɞɨ Lɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɢɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɱɥɟɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɪ
 ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɿɥɶɤɟɜɢɱɚ ȼɿɬɚɥɿɹ ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ  ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɋɈɅɖȼɈɌɈɊȿ ȿɇɌȿɊɉɊȺɃɁȿɁ ɅȱɆȱɌȿȾ 62/92725(
(17(535,6(6 /,0,7('  +(  ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
Ɋɚɞɢɽɱɢɧɧɢɦɢɭɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɞɨɪɨɤɭɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɎLɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ

ɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɳɨɞɨ Lɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɢɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɱɥɟɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɪ
ɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȽɨɪɛɟɧɤɨȾɚɪɿʀȼɚɥɟɪɿʀɜɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɚɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɰɿɨɧɟɪɧɚɤɨɦɩɚ
ɧɿɹ©ɇȺɎɌɈȽȺɁɍɄɊȺȲɇɂªɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɽɱɢɧ
ɧɢɦɢɭɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɞɨɪɨɤɭɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥL
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɎLɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɳɨɞɨ Lɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɢɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɡɪ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɍȻɅ,ɑɇɈȽɈ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺɉɈȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇɘɌȺȽȺɁɂɎ,ɄȺɐ,Ȳ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄȽȺɁª ɜLɞ  ɪ ɜLɞɛɭɥɢɫɹ ɡɦLɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞL
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫLɛ ɟɦLɬɟɧɬɚ ɚ ɫɚɦɟ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɨɛɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɡ
ɪ
ɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȱɚɧȻɶɨɪɞ ,DQ%LUG ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
ɉȿɋɇȿɊɈȱɇȼȿɋɌɆȿɇɌɋɅȱɆȱɌȿȾ 3(61(52,19(670(176/,0,7(' 
+(ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɎLɡɢɱɧɚ
ɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɬɚLɧɮɨɪɦɚɰLʀɳɨɞɨ
LɧɲɢɯɩɨɫɚɞɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩɹɬɢɪɨɤLɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭ
ɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɢɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨ
ɨɫɨɛɭɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
 ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ⱦɟɜɿɞɚ ȿɧɬɨɧɿ ɏɨɜɚɪɞ Ȼɪɚɭɧ 'DYLG $QWRQ\
+RZDUG%URZQ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɉȿɋɇȿɊɈȱɇȼȿɋɌɆȿɇɌɋɅȱɆȱ
ɌȿȾ 3(61(52,19(670(176/,0,7(' +(ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɎLɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɳɨɞɨ Lɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɢɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȱɥɥɸɘɪɿɣɨɜɢɱɚɍɲɚɧɨɜɚ ɂɥɶɹɘɪɶɟɜɢɱɍɲɚ
ɧɨɜ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɈɅɍȻȿɊȺ ȼȿɇɑȿɊɋ ɅȱɆȱɌȿȾ 2/8%(5$
9(1785(6/,0,7(' +(ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɎLɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɬɚ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɳɨɞɨ Lɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ
ɩɹɬɢɪɨɤLɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɢɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
 ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɇɿɥɶɤɟɜɢɱɚ ȼɿɬɚɥɿɹ ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ  ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɋɈɅɖȼɈɌɈɊȿ ȿɇɌȿɊɉɊȺɃɁȿɁ ɅȱɆȱɌȿȾ 62/92725(
(17(535,6(6 /,0,7('  +(  ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɎLɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɳɨɞɨ Lɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɢɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
 ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ƚɨɪɛɟɧɤɨ Ⱦɚɪɿɸ ȼɚɥɟɪɿʀɜɧɭ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɰɿɨɧɟɪɧɚɤɨɦ
ɩɚɧɿɹ ©ɇɚɮɬɨɝɚɡ ɍɤɪɚʀɧɢª ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ
ɜɨɥɨɞLɽɎLɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɬɚ
LɧɮɨɪɦɚɰLʀɳɨɞɨLɧɲɢɯɩɨɫɚɞɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩɹɬɢɪɨɤLɜ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɢɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤ
ɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ƚɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȼɚɤɭɥɟɧɤɨȱȯ
ɪ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȼɁɍɌɌəª

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ɋ,ȼɇȿȼɈȾȺȼɌɈɌɊȺɇɋª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɉɈȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇɘɌȺȽȺɁɂɎȱɄȺɐȱȲ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄȽȺɁª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ȼɡɭɬɬɹª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  
ɦLɜɧɟɜɭɥɈɪɥɨɜɚɛɭɞɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZY]\WW\DSDWXD
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ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬ
ɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɊLɜɧɟɜɨɞɚɜɬɨɬɪɚɧɫª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ
ɦɊLɜɧɟɜɭɥɄɢʀɜɫɶɤɚȺɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZULYQHYRGDYWRSDWXD

№68, 10 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɉɈȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇɘɌȺȽȺɁɂɎȱɄȺɐȱȲ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄȽȺɁª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈɉɈȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇɘɌȺȽȺɁɂɎȱɄȺɐȱȲ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄȽȺɁª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɜɭɥɒɟɜɱɟɧɤɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ,U\QD0RVNDOHQNR#GSJDVFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿ
ɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ȱȱɌɟɤɫɬɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɍȻɅ,ɑɇɈȽɈ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺɉɈȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇɘɌȺȽȺɁɂɎ,ɄȺɐ,Ȳ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄȽȺɁª ɜLɞ  ɪ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɧɚ ɥLɰɟɧɡɨɜɚɧLɣ ɬɟɪɢɬɨɪLʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ
ɜɚɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɧɚɞɚɧɚɡɝɨɞɚɧɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟ
ɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɧɚ
 ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɝɪɚɧɢɱɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȾɇȱɉɊɈȽȺɁª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©Ⱦɇ,ɉɊɈȽȺɁª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɄɨɧɢɫɶɤɨɝɨ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ9LNWRUL\D=KHY]K\N#GSJRUJDVFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVGSJRUXDXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɪLɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©Ⱦɇ,ɉɊɈȽȺɁª
ɜLɞɤɜLɬɧɹɪɨɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȾɟɜLɞɚȿɧɬɨɧLɏɨɜɚɪɞɚȻɪɚɭɧɚ 'DYLG
$QWRQ\+RZDUG%URZQ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰLɨɧɟɪɚɌȺɇɌȿɊɏɈɅȾ,ɇȽɋɅ,Ɇ,ɌȿȾ
7$17(5 +2/',1*6 /,0,7('  +(  ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹ
ɡ  ɪ ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɽ ɱɢɧɧɢɦɢ ɭ ɩɨɜɧɨ
ɦɭ ɨɛɫɹɡL ɞɨ  ɪɨɤɭ ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ
ɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɢɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɪ
ɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ,ɚɧɚȻɶɨɪɞɚ ,DQ%LUG ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɚɤɰLɨɧɟɪɚɌȺɇɌȿɊɏɈɅȾ,ɇȽɋɅ,Ɇ,ɌȿȾ 7$17(5+2/',1*6/,0,7(' 
+(  ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɡ  ɪ ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɽ ɱɢɧɧɢɦɢ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡL ɞɨ  ɪɨɤɭ
ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢ
ɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɢɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭ
ɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɪ
 ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ,ɥɥL ɘɪLɣɨɜɢɱɚ ɍɲɚɧɨɜɚ ɂɥɶɹ
ɘɪɶɟɜɢɱɍɲɚɧɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰLɨɧɟɪɚȿɊ,ɋȼȿɅɅɌɊȿɃȾ,ɇȽɅ,Ɇ,ɌȿȾ
(5,6:(//75$',1*/,0,7(' +(ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹ
ɡɪɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɽɱɢɧɧɢɦɢɭɩɨɜɧɨ
ɦɭ ɨɛɫɹɡL ɞɨ  ɪɨɤɭ ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɢɱɢɧɢ
ɧɟ ɦɚɽ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡ
ɪ
 ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɆLɥɶɤɟɜɢɱɚ ȼLɬɚɥLɹ ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɋɈȾȿɆȺɇ Ʌ,Ɇ,ɌȿȾ 62'(0$1 /,0,7('  +(
ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹɡɪɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɽɱɢɧɧɢɦɢɭɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡLɞɨɪɨɤɭɑɚɫɬɤɨɸ
ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɢɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚ
ɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɪ
Ƚɨɥɨɜɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɏȺɆȽȿɃɌɏɈɅȾ,ɇȽɋɅ,Ɇ,ɌȿȾ
+80*$7( +2/',1*6 /,0,7('  ɇȿ  ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ
ɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɞLɹɥɢɧɚɦɨɦɟɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯɁɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɢɦɢ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɰɶɨɝɨ ɪLɲɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɜɨɥɨɞLɽ
ɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦLɪLɉɨɫɚɞɨɜɚ

ɝɪɧ ɨɞɢɧɦɿɥɶɹɪɞɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɲɿɫɬɶɦɿɥɶɣɨɧɿɜɩ¶ɹɬɫɨɬɬɢ
ɫɹɱɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩɿɣɨɤ 
 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɝɪɚɧɢɱɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ
    ɝɪɧ ɨɞɢɧ ɦɿɥɶɹɪɞ ɩ¶ɹɬɫɨɬ ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬ ɱɨɬɢɪɢ ɦɿɥɶɣɨɧɢ
ɜɿɫɿɦɫɨɬɬɢɫɹɱɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩɿɣɨɤ 
ɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɝɚɡɭɝɪɚɧɢɱɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸɜɚɪ
ɬɿɫɬɸɝɪɧ ɬɪɢɦɿɥɶɹɪɞɢɩ¶ɹɬɫɨɬɜɫɿɦɦɿɥɶɣɨɧɿɜɱɨɬɢɪɢɫɬɚ
ɬɢɫɹɱɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩɿɣɨɤ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀɇɄɊȿɄɉɍɤɪɚʀɧɢɝɪɚ
ɧɢɱɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸɝɪɧ ɫɬɨɫɨɪɨɤɦɿɥɶɣɨɧɿɜɬɪɢɫɬɚ
ɬɢɫɹɱɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩɿɣɨɤ 
ȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɬɢɫɝɪɧ
ȼɚɪɬLɫɬɶ ɚɤɬɢɜLɜ ɟɦLɬɟɧɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬL ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬL
ɚɤɬɢɜLɜɟɦLɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ   ɲɬ ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸ
ɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧLɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɲɬ
ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɡɚª    ɲɬ ©ɩɪɨ
ɬɢªɲɬ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ƚɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȼɚɤɭɥɟɧɤɨȱȯ
ɪ

ɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLȽɨɥɨɜɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɪɇɚɩɨ
ɫɚɞɭɡɚɦLɫɬɶɡɜLɥɶɧɟɧɨʀɨɫɨɛɢɧLɤɨɝɨɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟɨɛɪɚɧɨ 
 ɱɥɟɧɚ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɋȺȽȺɋ,Ɍ, Ʌ,Ɇ,ɌȿȾ 6$*$&,7<
/,0,7(' ɇȿɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɳɨɞLɹɥɢɧɚɦɨɦɟɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɜɚɠɚ
ɸɬɶɫɹɩɪɢɩɢɧɟɧɢɦɢɡɦɨɦɟɧɬɭɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨ
ɪɚɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɜɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɪɨɡɦLɪL  ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL
ɱɥɟɧɚɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɪɇɚɩɨɫɚɞɭɡɚɦLɫɬɶɡɜLɥɶɧɟɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɧLɤɨɝɨɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟɨɛɪɚɧɨ 
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɪLɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©Ⱦɇ,ɉɊɈȽȺɁª
ɜLɞɤɜLɬɧɹɪɨɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɨɛɪɚɬɢ
 ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ȾɟɜLɞɚ ȿɧɬɨɧL ɏɨɜɚɪɞɚ Ȼɪɚɭɧɚ
'DYLG$QWRQ\+RZDUG%URZQ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰLɨɧɟɪɚɌȺɇɌȿɊɏɈɅȾ,ɇȽɋ
Ʌ,Ɇ,ɌȿȾ 7$17(5 +2/',1*6 /,0,7('  +(  ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ Ɉɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɧɢɯɬɚLɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨɫɬɚɠɪɨɛɨɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨ
ɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɨɛɪɚɬɢɡɪɫɬɪɨɤɨɦɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ,ɚɧɚȻɶɨɪɞɚ ,DQ%LUG ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɚɤɰLɨɧɟɪɚɌȺɇɌȿɊɏɈɅȾ,ɇȽɋɅ,Ɇ,ɌȿȾ 7$17(5+2/',1*6/,0,7(' 
+(  ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ Ɉɫɨɛɚ
ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɧɢɯ ɬɚ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɩɪɨ ɫɬɚɠ
ɪɨɛɨɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɨɛɪɚɬɢɡɪɫɬɪɨɤɨɦ
ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ,ɥɥɸ ɘɪLɣɨɜɢɱɚ ɍɲɚɧɨɜɚ ɂɥɶɹ
ɘɪɶɟɜɢɱɍɲɚɧɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰLɨɧɟɪɚȿɊ,ɋȼȿɅɅɌɊȿɃȾ,ɇȽɅ,Ɇ,ɌȿȾ
(5,6:(//75$',1*/,0,7(' +(ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥL
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ Ɉɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɧɢɯ ɬɚ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɩɪɨ ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɉɨɫɚɞɨɜɭ
ɨɫɨɛɭɨɛɪɚɬɢɡɪɫɬɪɨɤɨɦɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
 ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɆLɥɶɤɟɜɢɱɚ ȼLɬɚɥLɹ ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɋɈȾȿɆȺɇ Ʌ,Ɇ,ɌȿȾ 62'(0$1 /,0,7('  +(
 ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ Ɉɫɨɛɚ ɧɟ
ɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɧɢɯɬɚLɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨɫɬɚɠɪɨ
ɛɨɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɨɛɪɚɬɢɡɪɫɬɪɨɤɨɦ
ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɨɛɪɚɬɢ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɋɥɸɫɚɪɹ Ɇɢɯɚɣɥɚ
ɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɚ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɋɈȾȿɆȺɇ Ʌ,Ɇ,ɌȿȾ 62'(0$1
/,0,7(' +(ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽ
Ɉɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɧɢɯ ɬɚ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ
ɩɪɨɫɬɚɠɪɨɛɨɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɨɛɪɚɬɢɡ
ɪɫɬɪɨɤɨɦɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉLɤLɧɟɪ&ɜɿɬɥɚɧɚɘɪɿʀɜɧɚɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȻȱɁɇȿɋɐȿɇɌɊ©ȺɅɖȻȺɌɊɈɋª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ȼɿɡɧɟɫɰɟɧɬɪ©Ⱥɥɶɛɚɬɪɨɫª
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚɮɨɪɦɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɦɑɟɪɧɿɜɰɿɜɭɥȽɨɥɨɜɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɜɿɞɫɭɬɧɿɣ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚEFBDOED#XNUSRVWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀBBBBBB
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɩɪɢɣɧɹɬɟɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚ
ɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɬɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɜLɞɪɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɧɹȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹɆɟɥɟɧɤɨ,ɥɥɹɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱɚɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɡ  ɪ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɧɟɦɚɽɁɝɨɞɢɧɚɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧ
ɧɹLɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨɩɚɫɩɨɪɬɧLɞɚɧLɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚȽɨɥɨ
ɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆɟɥɶɧɢɤɆɢɤɨɥɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟ
ɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫ
ɬɟɣɧɟɦɚɽɁɝɨɞɢɧɚɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹLɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨɩɚɫɩɨɪɬɧLɞɚɧLɩɨɫɚ
ɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆɟɥɟɧɤɨɋɬɟɩɚɧ,ɥɥLɱ
ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɡ  ɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɧɟɦɚɽɁɝɨɞɢɧɚɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹLɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨ
ɩɚɫɩɨɪɬɧL ɞɚɧL ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɥɚ  ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
Ƚɚɥɸɤ,ɝɨɪȼLɤɬɨɪɨɜɢɱɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭɪɨɡɦɿɪɿɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɧɟɦɚɽɁɝɨɞɢɧɚɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧ
ɧɹLɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨɩɚɫɩɨɪɬɧLɞɚɧLɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚȽɨɥɨ
ɜɚ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉɪɨɫɹɧɢɣ ɈɥɟɤɫLɣ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ
ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿɂȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȾɇȱɉɊɈȽȺɁª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©Ⱦɇ,ɉɊɈȽȺɁª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɄɨɧɢɫɶɤɨɝɨ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ9LNWRUL\D=KHY]K\N#GSJRUJDVFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVGSJRUXDXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉȺɌ ©Ⱦɇ,ɉɊɈȽȺɁª ɜLɞ
ɪɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɝɚɡɭ
ɧɚɥLɰɟɧɡɨɜɚɧLɣɬɟɪɢɬɨɪLʀɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɧɚɞɚɧɚɡɝɨɞɚɧɚɭɤɥɚ
ɞɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨ
ɝɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɧɚ  ɡɚɤɭɩLɜɥɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɝɪɚɧɢɱɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɸ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȼɈɅɈȾɂɆɂɊȿɐɖɄȺɉȿɊȿɋɍȼɇȺɆȿɏȺɇ,ɁɈȼȺɇȺ
ɄɈɅɈɇȺʋª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɚ ɩɟɪɟɫɭɜɧɚ ɦɟɯɚɧLɡɨɜɚɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ʋª
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɊLɜɧɟɧɫɶɤɚɨɛɥɫɦɬȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶ
ɜɭɥɋɚɝɚɣɞɚɱɧɨɝɨɛɭɞɬɟɥ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪɨɤɭ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZSPNSDWXD
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ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚ ɩɨɫɚɞL ɡ  ɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭ
ɞɢɦɨɫɬɟɣɧɟɦɚɽɁɝɨɞɢɧɚɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹLɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨɩɚɫɩɨɪɬɧLɞɚɧL
ɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚɈɛɪɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞɭɧɟɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɨɫɤɿɥɶ
ɤɢɡɚɧɨɜɨɸɪɟɞɚɤɰɿɽɸɋɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɚɧɚɩɨɫɚɞɚɜɿɞɫɭɬɧɹɑɥɟɧ
ɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɏɚɦɢɝɚɘɪLɣəɪɨɫɥɚɜɨɜɢɱɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚ
ɩɨɫɚɞLɡɪɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɧɟɦɚɽ
Ɂɝɨɞɢ ɧɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɩɪɨ ɩɚɫɩɨɪɬɧL ɞɚɧL ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨ
ɛɚɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚɈɛɪɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞɭɧɟɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɨɫɤɿɥɶɤɢɡɚɧɨɜɨɸ
ɪɟɞɚɤɰɿɽɸɋɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɚɧɚɩɨɫɚɞɚɜɿɞɫɭɬɧɹɑɥɟɧɪɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀɆɟɥɶɧɢɤȼɚɥɟɧɬɢɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚ
ɩɨɫɚɞLɡɪɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɧɟɦɚɽ
Ɂɝɨɞɢ ɧɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɩɪɨ ɩɚɫɩɨɪɬɧL ɞɚɧL ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ
ɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚɈɛɪɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞɭɧɟɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɨɫɤɿɥɶɤɢɡɚɧɨɜɨɸɪɟ
ɞɚɤɰɿɽɸɋɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɚɧɚɩɨɫɚɞɚɜɿɞɫɭɬɧɹ
ɈɛɪɚɧɨȾɢɪɟɤɬɨɪɆɚɪɢɱȽɪɢɝɨɪLɣɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧL  ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧL ɩɨɫɚ
ɞɢ ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ ɧɚɣɦɚɧɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩLɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɧɟɦɚɽɁɝɨɞɢɧɚɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹLɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨ
ɩɚɫɩɨɪɬɧLɞɚɧLɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚɈɛɪɚɧɨɧɚɬɟɪɦLɧɪɨɤLɜ
ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɆɚɪɬLɧɨɜɚ Ɉɥɶɝɚ ɅɟɨɧLɞLɜɧɚ ɚɤɰɿɹɦɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧL  ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧL ɩɨɫɚ
ɞɢ ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ ɧɚɣɦɚɧɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩLɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɧɟɦɚɽɁɝɨɞɢɧɚɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹLɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨ
ɩɚɫɩɨɪɬɧL ɞɚɧL ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɥɚ Ɉɛɪɚɧɨ ɧɚ ɬɟɪɦLɧ  ɪɨɤɢ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ Ɇɟɥɟɧɤɚ ɋɬɟɩɚɧɚ ,ɥɥLɱɚ 
ȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɒɦɚɪɨɜȯɜɝɟɧɘɪLɣɨɜɢɱɚɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟ
ɜɨɥɨɞɿɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɡɚɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɧɚɫɬɭɩɧLɩɨɫɚɞɢɫɚ
ɦɨɡɚɣɧɹɬɚ ɨɫɨɛɚ ɚɞɜɨɤɚɬ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɧɟ
ɦɚɽɁɝɨɞɢɧɚɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹLɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨɩɚɫɩɨɪɬɧLɞɚɧLɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨ
ɛɚɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚɈɛɪɚɧɨɧɚɬɟɪɦLɧɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ
ɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚȽɪɢɝɨɪɤLɜɚ,ɜɚɧɚɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱɚ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɆɚɪɢɱȽɆ
ɪ
ɜɚɪɬLɫɬɸɝɪɧ ɞɜLɫɬLɫLɦɞɟɫɹɬɩ¶ɹɬɶɦLɥɶɣɨɧLɜɱɨɬɢɪɢɫɬɚɬɢɫɹɱ
ɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩLɣɨɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɝɚɡɭɝɪɚɧɢɱɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸ
ɜɚɪɬLɫɬɸ    ɝɪɧ ɱɨɬɢɪɢɫɬɚ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɶ ɦLɥɶɣɨɧLɜ ɫɬɨ ɬɢɫɹɱ
ɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩLɣɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɝɚɡɭɝɪɚɧɢɱɧɨɸ
ɫɭɤɭɩɧɨɸɜɚɪɬLɫɬɸɝɪɧ ɨɞɢɧɦLɥɶɹɪɞɞɜLɫɬLɬɪɢɞɰɹɬɶɩ¶ɹɬɶ
ɦLɥɶɣɨɧLɜ ɫɬɨ ɬɢɫɹɱ ɝɪɢɜɟɧɶ  ɤɨɩLɣɨɤ   ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ LɧɜɟɫɬɢɰLɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚ
ɦɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɇɄɊȿɄɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɪɚɧɢɱɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɸ ɜɚɪɬLɫɬɸ  
ɝɪɧ ɫɬɨɞɜɚɞɰɹɬɶɲLɫɬɶɦLɥɶɣɨɧLɜɜLɫLɦɫɨɬɬɢɫɹɱɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩLɣɨɤ 
ȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɬɢɫɝɪɧȼɚɪɬLɫɬɶɚɤɬɢɜLɜ
ɟɦLɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜ
ɟɦLɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɁɚɝɚɥɶ
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ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹɉLɤLɧɟɪɋɜɿɬɥɚɧɚɘɪɿʀɜɧɚɪ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
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ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ȼɚɠɩɪɨɦɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɟɤɬªɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦɏɚɪɤLɜ
ɇɚɭɤɢ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧ
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ɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©ɋɬɪɨɣɚɭɞɢɬªɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɄȱȼɋɖɄɂɃɆȺɒɂɇɈȻɍȾȱȼɇɂɃɁȺȼɈȾ©ɋȼȱɌɅɈɒȺɏɌȺɊəª
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨɏɚɪɤɿɜɜɭɥɢɰɹɋɜɿɬɥɨ
ɲɚɯɬɚɪɹ ɛɭɞɢɧɨɤ  ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ 
ɧɚɞɚɥɿ±©ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨªɚɛɨɉȺɌ©ɋȼȱɌɅɈɒȺɏɌȺɊəª
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª ɩɨ
ɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɡɦɿɧɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ ɲɥɹɯɨɦɜɤɥɸɱɟɧɧɹɧɨɜɢɯ
ɩɢɬɚɧɶʋʋɬɚɩɪɨɟɤɬɿɜɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɧɹʋ ɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɛɝɨɞ
ɯɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸɍɤɪɚʀɧɚɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɦɏɚɪɤɿɜɩɪɨɜɭɥɨɤɋɬɟɩɨɜɢɣ
ɛɭɞȻɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢ©ɋɜɿɬɥɨɲɚɯɬɚɪɹª ɝɨɥɨɜɧɚɡɚɥɚ ɳɨɜɧɟ
ɫɟɧɿɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦȼɢɫɨɰɶɤɢɦȽȽɹɤɢɣɽɜɥɚɫɧɢɤɨɦɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭ
ɸɱɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɭɜɤɥɸɱɟɧɧɸɞɨɩɪɨɟɤɬɭ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɉɈɊəȾɈɄȾȿɇɇɂɃɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɡɦɿɧ
ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɪɚɡɨɦɡɩɪɨɟɤɬɨɦɪɿɲɟɧɶ ɤɪɿɦɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɩɩ
ɉɪɨɟɤɬɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɢɬɚɧɧɹ
ɈɛɪɚɬɢɅɿɱɢɥɶɧɭɤɨɦɿɫɿɸɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɬɚɤɨɦɭɫɤɥɚɞɿ
Ɉɛɪɚɧɧɹ Ʌɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨ Ƚɨɥɨɜɚ Ʌɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ± ɉɚɥɟɯɚ ɘɥɿɹ ȼɨ
ɦɿɫɿʀ ɪɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ
ɡɛɨɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɂɚ ɑɥɟɧɢɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɆɨɪɝɭɧȱɝɨɪɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ
 ɪɨɛɨɬɢ ɪɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶ ɊɭɦɹɧɰɟɜɚȼɚɥɟɧɬɢɧɚȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɪɨɛɨɬɢɪɿɱɧɢɯɁɚ
Ɉɛɪɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɬɚ ɋɟ ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɤɪɟɬɚɪɹ ɪɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶ ɈɛɪɚɬɢȽɨɥɨɜɨɸɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɄɪɭɬɹȯɜɝɟɧɚ ɘɪɿɣɨɜɢɱɚ Ɉɛɪɚ
ɬɢɋɟɤɪɟɬɚɪɟɦɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɄɨɥɨɞɭȽɪɢɝɨɪɿɹȯɜɝɟɧɿɣɨɜɢɱɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨ
ɁɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨ
 ɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿ
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ
ɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ  Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜɿɬ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚ

Ɂɜɿɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɨɪɟ
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟɪɟɜɿɪɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
 Ɂɜɿɬɭ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ Ɋɟ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɬɚ ɜɢɫɧɨ
ɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚɪɢ ɜɤɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨʀɮɿ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪɿɱɧɭɮɿɧɚɧɫɨɜɭɡɜɿɬɧɿɫɬɶɌɨ
 ɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɟɤɬɪɿɲɟɧɧɹʋ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɇɚɝɥɹ
ɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
 ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ ɩɿɞ
ɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɧɟɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ
 ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ ɩɿɞ
ɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿɧɚ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨ ɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɚɜɢɩɥɚɬɭɱɚɫɬɢɧɢɩɪɢɛɭɬɤɭ ɞɢ
ɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɿɜ  ɡɚ ɩɿɞ ɜɿɞɟɧɞɿɜ  ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɫɭɦɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɨ ɡɚɪɿɤɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ  ɪɨɰɿ ɉɪɨɟɤɬ ɪɿɲɟɧɧɹ ʋ ɜɧɟɫɟɧɢɣ ɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦ
 ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɩɥɚ ȼɢɫɨɰɶɤɢɦȽȽ 
ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ  ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ ɩɿɞ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ  ɡɚ ɩɿɞɫɭɦ ɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿɪɨɡ
ɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɧɟɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ
ɭɪɨɰɿ
 ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ ɩɿɞ
ɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿɧɚ
ɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɚɜɢɩɥɚɬɭɱɚɫɬɢɧɢɩɪɢɛɭɬɤɭ ɞɢ
ɜɿɞɟɧɞɿɜ  ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚɪɿɤɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɉɨɤɪɢɬɢɡɛɢɬɤɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ
ɪɨɛɨɬɢɭɪɨɰɿɭɪɨɡɦɿɪɿɦɥɧɬɢɫ
ɝɪɧɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɪɢɛɭɬɤɭɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɟɪɿɨɞɿɜ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨ
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢɳɨɞɨɫɩɪɨɳɟɧɧɹɜɟɞɟɧɧɹɛɿɡɧɟɫɭɬɚ
Ɂɦɿɧɚ ɬɢɩɭ ɬɚ ɧɚɣɦɟɧɭ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɦɢɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟ

ɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɪɿɜªɜɿɞɪʋ9,,,ɡɦɿɧɢɬɢɬɢɩ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɧɚɩɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ



ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɋɬɚɬɭ
ɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ



ɉɪɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ Ɋɟɜɿɡɿɣ
ɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ

ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨ
 ɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ

ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚ
 ɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ

ɁɦɿɧɢɬɢɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɉɍ
ȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ɏȺɊɄȱȼɋɖɄɂɃ ɆȺɒɂɇɈȻɍȾȱȼɇɂɃ ɁȺ
ȼɈȾ ©ɋȼȱɌɅɈ ɒȺɏɌȺɊəª ɧɚ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɄȱȼɋɖɄɂɃɆȺɒɂɇɈȻɍ
ȾȱȼɇɂɃɁȺȼɈȾ©ɋȼȱɌɅɈɒȺɏɌȺɊəª
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɚ
ɦɨɫɬɿɣɧɨɚɛɨɞɨɪɭɱɢɜɲɢɰɟɿɧɲɢɦɨɫɨɛɚɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢɡɞɿɣɫɧɢɬɢɞɿʀɬɚɜɠɢɬɢɜɫɿɯɿɧ
ɲɢɯɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɿɡɦɿɧɨɸ
ɬɢɩɭɬɚɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ȼɧɟɫɬɢ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɭɧɨɜɿɣ
ɪɟɞɚɤɰɿʀ
 ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɳɨ ɧɨɜɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɋɬɚɬɭɬɭ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɞɥɹ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɣɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɡɦɨ
ɦɟɧɬɭɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢ
ɡɛɨɪɚɦɢɚɞɥɹɬɪɟɬɿɯɨɫɿɛ±ɡɦɨɦɟɧɬɭʀʀɞɟɪ
ɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
 Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ Ƚɨɥɨɜɿ ɬɚ ɋɟɤɪɟɬɚɪɸ ɰɢɯ Ɂɚ
ɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɡɦɿ
ɧɢ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ
ɰɢɦɢɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ
ɛɟɡɩɟɱɢɬɢɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɡɦɿɧ
ɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯɰɢɦɢɁɚ
ɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɚɛɨ
ɞɨɪɭɱɢɜɲɢ ɰɟ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɨɦɭɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
 Ʌɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɭ ɤɨɦɿɫɿɸ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ
ɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɩɨɜɧɨɦɭɫɤɥɚɞɿɚɫɚɦɟ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɚɯɚɪɭɤȾɦɢɬɪɨȼɨ
ɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ±ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɧɬɟɪɟɫɿɜɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɘɆȻɏɘɄɊȿɃɇȱɇȽɆȿ
ɒȱɇȻȱɅȾȱɇȽɏɈɅȾȱɇȽɅȱɆȱɌȿȾ 8.5$,1,$1
0$&+,1(%8,/',1*+2/',1*/,0,7(' 
 ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ  ɋLɞɥɹɪɟɧɤɨ əɤLɜ
ȺɧɚɬɨɥLɣɨɜɢɱ±ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɧɬɟɪɟɫɿɜɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɌɈȼ©ɄɈɊɍɆȽɊɍɉª
 ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ± Ʌɿɩɨɜɟɰɶɤɢɣ Ʌɟɨ
ɧɿɞɋɟɦɟɧɨɜɢɱ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɛɭɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɲɥɹɯɨɦɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɝɨ
ɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɚɞɚɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
ɦɢɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪ

Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨ
ɝɨɜɨɪɿɜɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ  Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɿɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚ
ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɫɬɚ ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɧɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ʀɯ ɜɟɞɟɧɿɭɧɢɯɪɨɡɦɿɪɢɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɱɥɟɧɚɦɇɚ
 ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚ ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ 
ɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɭɩɨɜɧɨ ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢȽɨɥɨɜɭɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɜɚɠɟɧɨʀ ɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɤɥɚɫɬɢɬɚɩɿɞɩɢɫɚɬɢɜɿɞɿɦɟɧɿɌɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜɿɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚ ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɿɡ ɱɥɟ
ɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɇɚɞɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɜ ɯɨɞɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɝɨɫ
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ
ɡ ɞɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ ɽ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɹɤɢɯ ɋɬɚɬɭɬɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɚ
ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧ
ɫɚɦɟɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɡɩɪɨɞɚɠɭɝɿɪɧɢɱɨɲɚɯɬɧɨɝɨ
ɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ

ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɡɝɪɚɧɢɱɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɧɟɛɿɥɶɲɟ ɞɜɚɦɿɥɶɹɪɞɚ ɝɪɢ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɳɨɞɨɹɤɢɯɽ
ɜɟɧɶɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɉȾȼɬɚɩɥɚɬɢɡɚɩɟɪɟ
ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɜɟɡɟɧɧɹ
 ɇɚɞɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɜ ɯɨɞɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɝɨɫ
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ
ɡɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɧɚɫɬɭɩɧɢɯɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɳɨɞɨ
ɹɤɢɯɽɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɿɫɬɶɜɱɢɧɟɧɧɹɹɤɢɯ
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ɋɬɚɬɭɬɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɤɨɦ
ɩɟɬɟɧɰɿʀ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦɹɤɢɯɽ
  ɧɚɞɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀ ɛɟɡ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɚɛɨ
ɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨ
ɦɨɝɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɝɪɚɧɢɱɧɭ ɫɭɦɭ ɧɟɩɨɜɟɪ
ɧɟɧɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɚ
ɜɨɱɢɧɚɦɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɧɟɛɿɥɶɲɟ
ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɢ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ  ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ ɚɛɨ
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚ ɰɿɽʀ ɫɭɦɢ ɭ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɜɚɥɸɬɿ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɇɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢɧɚ ɞɚɬɭ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ '7(. %9 ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ
ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɨɫɨɛɚɦɜɹɤɢɯ'7(.%9ɩɪɹ
ɦɨɚɛɨɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɽɜɥɚɫɧɢɤɨɦɚɤɰɿɣ
ɬɚ»ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɹɤɿ
ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ Ⱥɤɬɢɜɿɜ '7(. %9
ɚɛɨɩɟɪɟɥɿɤɭɄɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜ'7(.
%9 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ'7(.%9
  ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀ
ɛɟɡɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ
ɚɛɨ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨ
ɩɨɦɨɝɢ ɬɚɚɛɨ ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɝɪɚɧɢɱɧɭ ɫɭɦɭ ɧɟ
ɩɨɜɟɪɧɟɧɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɬɚɤɢ
ɦɢ ɩɪɚɜɨɱɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 
  ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɢ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ  ɞɨɥɚɪɿɜ
ɋɒȺɚɛɨɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɰɿɽʀɫɭɦɢɭɛɭɞɶɹɤɿɣ
ɜɚɥɸɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɤɭɪɫɨɦ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɱɢ
ɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɜɿɞ ɤɨɦɩɚɧɿʀ '7(. %9
ɚɛɨɿɧɲɢɯɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɜɹɤɢɯ'7(.%9
ɩɪɹɦɨ ɚɛɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ
ɚɤɰɿɣ ɬɚ»ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ
ɹɤɿɜɤɥɸɱɟɧɿɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭȺɤɬɢɜɿɜ'7(.%9
ɚɛɨɩɟɪɟɥɿɤɭɄɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜ'7(.
%9 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ'7(.%9
 ɜɿɞɫɬɭɩɥɟɧɧɹɩɪɚɜɚɜɢɦɨɝɢɬɚɚɛɨɩɟɪɟ
ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɨɪɝɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɝɪɚɧɢɱɧɭ ɫɭɦɭ
ɜɫɿɯɬɚɤɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɧɟɛɿɥɶɲɟ
 ɨɞɧɨɝɨɦɿɥɶɹɪɞɚ ɝɪɢɜɟɧɶ
 ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɳɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɱɢɧɟɧɧɹɹɤɢɯɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɬɚɚɛɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨɽʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɨʀ ɋɬɚɬɭɬɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɤɥɸ
ɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 
ɬɚɰɶɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭ
 ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɳɨ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɉɪɚɜ
ɥɿɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ
ɜɱɢɧɹɬɢ ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɩɭɧɤɬɚɦɢ
 ɬɚ  ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ʀɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɛɟɡ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɇɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɜɨ
ɪɨɬɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ʋ ɮ ɜɿɞ
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɆɁɈȻ
ɆȿɀȿɇɈɘ ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ ©ɄɈɊɍɆ
ȽɊɍɉª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜ
ɜɭɥɢɰɹɅɟɣɩɰɢɡɶɤɚɛɭɞɢɧɨɤ ɧɚɫɭɦɭ
  ɬɪɢɫɬɚ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ  ɝɪɢɜɟɧɶ ɤɨɩɿɹ
ɹɤɨɝɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ  ɬɚ ɞɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ Ɍɨɜɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɢɫɬɜɚɳɨɞɨɣɨɝɨɭɤɥɚɞɚɧɧɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ
 ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɜɱɢɧɟɧɢɯɌɨ  ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɜɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɪɨɬɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ʋ  ɜɿɞ
ɫɿɱɧɹɪɨɤɭɡɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɆɁɈȻ
ɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ©ɄɈɊɍɆ
ȾɊɍɀɄȱȼɋɖɄɂɃ ɆȺɒɂɇɈȻɍȾȱȼɇɂɃ ɁȺ
ȼɈȾª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ʉɢʀɜ ɜɭɥɢɰɹ Ʌɟɣɩ
ɰɢɡɶɤɚ ɛɭɞɢɧɨɤ   ɧɚ ɫɭɦɭ   
ɞɜɿɫɬɿ ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ  ɝɪɢɜɟɧɶ ɤɨɩɿɹ
ɹɤɨɝɨɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚɞɿʀɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ

38

ɳɨɞɨɣɨɝɨɭɤɥɚɞɚɧɧɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ

ɋɯɜɚɥɢɬɢ
ɞɨɝɨɜɿɪ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ʋɋɒɉ ɜɿɞ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 
ɪɨɤɭ ɡ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɆ Ɂ ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ
ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ ©ȽȱɊɇɂɑȱ ɆȺɒɂɇɂ
ȾɊɍɀɄȱȼɋɖɄɂɃ ɆȺɒɂɇɈȻɍȾȱȼɇɂɃ ɁȺ
ȼɈȾª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥ ɦɿɫɬɨ
Ⱦɪɭɠɤɿɜɤɚ ɜɭɥɢɰɹ Ʌɟɧɿɧɚ ɛɭɞɢɧɨɤ   ɧɚ
ɫɭɦɭɝɪɢɜɟɧɶ ɫɬɨɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬ
ɩ¶ɹɬɶɦɿɥɶɣɨɧɿɜɞɜɿɫɬɿɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɜɿɫɿɦɬɢɫɹɱ
ɫɬɨ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬ ɲɿɫɬɶ ɝɪɢɜɟɧɶ  ɤɨɩɿɣɨɤ 
ɤɨɩɿɹɹɤɨɝɨɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚɞɿʀɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɞɨɣɨɝɨɭɤɥɚɞɚɧɧɹɧɚɩɿɞɩɢ
ɫɚɧɧɹ
ɋɯɜɚɥɢɬɢɞɨɝɨɜɿɪɩɨɫɬɚɜɤɢʋɄȽ
ɉɜɿɞɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɭɡɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈɆ Ɂ ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖ
ɇȱɋɌɘ ©ɄɈɊɍɆ ȽɊɍɉª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥɢɰɹɅɟɣɩɰɢɡɶɤɚ
ɛɭɞɢɧɨɤ ɧɚɫɭɦɭɝɪɢɜɟɧɶ
ɩ¶ɹɬɫɨɬɞɜɚɞɰɹɬɶɜɿɫɿɦɦɿɥɶɣɨɧɿɜɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬ
ɲɿɫɬɞɟɫɹɬ ɞɟɜ¶ɹɬɶ ɬɢɫɹɱ ɬɪɢɫɬɚ ɬɪɢ ɝɪɢɜɧɿ
 ɤɨɩɿɣɨɤ  ɤɨɩɿɹ ɹɤɨɝɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ  ɬɚ ɞɿʀ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɭɤɥɚ
ɞɚɧɧɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ
 ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɜɨ
ɪɨɬɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ʋ ɮ ɜɿɞ
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɆɁɈȻ
ɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ©ɄɈɊɍɆ
ȽɊɍɉª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
 ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ
Ʉɢʀɜ ɜɭɥɢɰɹ Ʌɟɣɩɰɢɡɶɤɚ ɛɭɞɢɧɨɤ   ɧɚ
ɫɭɦɭ ɫɬɨɫɿɦɞɟɫɹɬɞɜɚɦɿɥɶɣɨ
ɧɚ ɬɪɢɫɬɚ ɫɨɪɨɤ ɜɿɫɿɦ ɬɢɫɹɱ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɞɜɿ 
ɝɪɢɜɧɿ ɤɨɩɿɹ ɹɤɨɝɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ  ɬɚ ɞɿʀ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɞɨɣɨɝɨɭɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ
 ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨ
ɜɨɪɨɬɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ʋ ɮ
ɜɿɞɫɿɱɧɹɪɨɤɭɡɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɆɁ
ɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ©ɄɈ
ɊɍɆ ȾɊɍɀɄȱȼɋɖɄɂɃ ɆȺɒɂɇɈȻɍȾȱȼ
ɇɂɃ ɁȺȼɈȾª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ 
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥɢɰɹ
Ʌɟɣɩɰɢɡɶɤɚ ɛɭɞɢɧɨɤ   ɧɚ ɫɭɦɭ  
ɝɪɢɜɟɧɶ ɞɜɿɫɬɿɫɨɪɨɤɬɪɢɦɿɥɶɣɨɧɚ
ɩ¶ɹɬɫɨɬ ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬ ɜɿɫɿɦ ɬɢɫɹɱ ɫɿɦɫɨɬ ɲɿɫɬ
ɞɟɫɹɬ ɞɟɜ¶ɹɬɶ ɝɪɢɜɟɧɶ  ɤɨɩɿɣɨɤ  ɤɨɩɿɹ
ɹɤɨɝɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ  ɬɚ ɞɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɢ
ɫɚɧɧɹ
 ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ʋ
ɋɒ ɜɿɞ  ɥɢɩɧɹ  ɪɨɤɭ ɡ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɆ Ɂ ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ ȼȱȾ
ɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ ©ɄɈɊɍɆ Ɋɍɋª ɤɨɞ

ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɦɿɫɬɨɆɨɫɤɜɚɩɥɨɳɚɋɭɯɚɪɟɜɫɶɤɚ
ɛ ɧɚɫɭɦɭ ɞɟɫɹɬɶɦɿɥɶɣɨɧɿɜ
ɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬ ɞɟɜ¶ɹɧɨɫɬɨ ɱɨɬɢɪɢ ɬɢɫɹɱɿ ɞɜɿɫ
ɬɿ ɫɨɪɨɤ ɫɿɦ  ɽɜɪɨ ɤɨɩɿɹ ɹɤɨɝɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɬɚ ɞɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɋɯɜɚɥɢɬɢɞɨɝɨɜɿɪɩɨɫɬɚɜɤɢʋɩ
ɜɿɞɫɿɱɧɹɪɨɤɭɡɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɆɁ
ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ ©ɄɈ
ɊɍɆɍɄɊȺȲɇȺª ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ʉɢʀɜ ɜɭɥɢɰɹ
Ʌɟɣɩɰɢɡɶɤɚ ɛɭɞɢɧɨɤ   ɧɚ ɫɭɦɭ  
 ɝɪɢɜɟɧɶ ɩ¶ɹɬɫɨɬ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɜɿɫɿɦ
ɦɿɥɶɣɨɧɿɜɫɿɦɫɨɬɫɿɦɞɟɫɹɬɬɪɢɬɢɫɹɱɿɞɜɿɫɬɿ
ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɬɪɢɝɪɢɜɧɿɤɨɩɿɣɨɤ  ɤɨɩɿɹɹɤɨɝɨ
ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚɞɿʀɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɳɨɞɨɣɨɝɨɭɤɥɚɞɚɧɧɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ
 ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ʋ
ɌɄɍɉ ɜɿɞ  ɝɪɭɞɧɹ  ɪɨɤɭ ɡ ɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈɆ Ɂ ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ ȼȱȾɉɈȼȱ
ȾȺɅɖɇȱɋɌɘ ©ɄɈɊɍɆ ɍɄɊȺȲɇȺª ɤɨɞ ɡɚ
ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɦɄɢʀɜ
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ɜɭɥɢɰɹ Ʌɟɣɩɰɢɡɶɤɚ ɛɭɞɢɧɨɤ   ɧɚ ɫɭɦɭ
   ɝɪɢɜɟɧɶ ɫɬɨ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬ ɫɿɦ
ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɲɿɫɬɫɨɬ ɬɢɫɹɱ ɜɿɫɿɦɫɨɬ ɞɜɚɞɰɹɬɶ
ɞɟɜ¶ɹɬɶɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩɿɣɨɤ  ɤɨɩɿɹɹɤɨɝɨɞɨɞɚ
ɽɬɶɫɹ ɬɚɞɿʀɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɞɨ
ɣɨɝɨɭɤɥɚɞɚɧɧɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟ ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭ
ɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ Ɍɨɜɚɪɢ ɫɭɦɿ  ɦɥɧ  ɬɢɫ ɝɪɧ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ
ɫɬɜɚ ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
 ɜɢɩɥɚɬɚ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɢ ɧɚɜɢɩɥɚɬɭɱɚɫɬɢɧɢɩɪɢɛɭɬɤɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɭ
ɛɭɬɤɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ  ɿɡ ɫɭɦɿɦɥɧɝɪɧ
ɤɨɲɬɿɜ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɭɫɭɦɿɦɥɧɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɢɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ
 ȼɢɤɨɧɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ  ɡ ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ  ɳɨ ɡɚ
ɪɢɫɬɜɚɅɢɩɨɜɟɰɶɤɢɦɅɋɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɪɿɱ
ɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜɫɹ ɪɿɱɧɢɦɢ
ɧɢɦɢɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ
ɡɛɨɪɚɦɢ
ɫɬɜɚɪɩɢɬɚɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ʋ ɉɪɨɬɨɤɨɥȻɇɜɿɞɪ 
  ɪ ɩɢɬɚɧ
Ɂɨɛɨɜ¶ɹɡɚɬɢȽɨɥɨɜɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢ
ɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɜɚɄɨɜɚɥɶɱɭɤɚɈɆɩɿɞɩɢɫɚɬɢɬɪɭɞɨɜɢɣɞɨ
ʋ  ɉɪɨɬɨɤɨɥ Ȼɇ ɜɿɞ
ɝɨɜɿɪ ɤɨɧɬɪɚɤɬ  ɡ ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢɦ
ɪ ɞɥɹɭɤɥɚ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ʌɢɩɨɜɟɰɶɤɢɦ Ʌɋ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɹɤɿ
ɞɚɧɧɹ ɿɡ ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹ
ɛɭɥɢɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɪɿɱɧɢɦɢɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚ
ɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɪ
ɅɢɩɨɜɟɰɶɤɢɦɅɋ

ɩɢɬɚɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨʋ ɉɪɨɬɨɤɨɥȻɇ
ɜɿɞ  ɪ  ɚ ɫɚɦɟ ɡ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɨɸ ɭ
ɪɨɡɦɿɪɿ  ɞɟɫɹɬɢ  ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯɩɥɚɬɜɦɿɫɹɰɶ
 Ɂɨɛɨɜ¶ɹɡɚɬɢ Ƚɨɥɨɜɭ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤɚ ɈɆ ɧɚɞɚɬɢ ɪɨɡɩɨ
ɪɹɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɫɥɭɠɛɚɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ Ʌɢ
ɩɨɜɟɰɶɤɨɦɭ Ʌɋ ɡɝɿɞɧɨ ɭɦɨɜ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨ
ɝɨɜɨɪɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ  ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɪɿɱɧɢɦɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɪɩɢɬɚɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨʋ
ɉɪɨɬɨɤɨɥȻɇɜɿɞɪ 
 Ɂɨɛɨɜ¶ɹɡɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɥɭɠɛɢ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɜɟɫɬɢɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɬɚɜɢɩɥɚɬɭ
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɅɢɩɨɜɟɰɶɤɨɦɭɅɋɡɝɿɞɧɨɭɦɨɜ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ  ɡɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɢɯ ɪɿɱɧɢɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɪ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɉɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ʋ  ɉɪɨɬɨɤɨɥ Ȼɇ ɜɿɞ
ɪ 
  ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨ
ɜɧɟɫɟɧɿɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦȼɢɫɨɰɶɤɢɦȽȽɹɤɢɣɽɜɥɚɫɧɢɤɨɦɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨ
ɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɄɨɜɚɥɶɱɭɤɈɆ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɚɪɭɡɜ¶ɹɡɤɭLɡɡɜLɥɶɧɟɧɧɹɦɧɚɩɨɫɚɞLɩɟɪɟɛɭɜɚɜ
ɡ  ɪ ɨɫɨɛɚ ɜɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ
ɧɚɫɭɦɭɝɪɧ
ɉɪɢɯɨɞɶɤɨɅɸɞɦɢɥɚɆɢɯɚɣɥLɜɧɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨȾɢɪɟɤɬɨɪɨɦɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦ
ɡ  ɪ ɞɨ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ ɚɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɨɫɬɚɧɧL  ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯ
ɝɚɥɬɟɪɚɁɚɡɧɚɱɟɧɿɨɫɨɛɢɧɟɧɚɞɚɥɢɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ ɞɚɬɚ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞLʀ  ɪ  ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ ɩɪɨ
ɬɨɤɨɥɡɚɫLɞɚɧɧɹʋɜLɞɪ ɉɪɢɯɨɞɶɤɨɅɆɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨ
ɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ
ɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɉɊȺȼɅ,ɇɇəɆȿɏȺɇ,ɁɈȼȺɇɂɏɊɈȻ,Ɍʋª

ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɉɊȺȼɅ,ɇɇəɆȿɏȺɇ,ɁɈȼȺɇɂɏɊɈȻ,ɌʋªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɨɛɥɦɅɨɡɨɜɚɜɭɥɑɟɪɜɨɧɚɬɟɥ
ɮɚɤɫ  HPDLO#VRGUX]KHVWYRFRPXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨ
ɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬKWWSXPUXFR]QHW
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ Ʉɨɛɢ ȯɜɝɟɧɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ȼ,ȾɄɊɂɌȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɇȺɍɄɈȼɈȾɈɋɅ,ȾɇɂɃɌȺɉɊɈȿɄɌɇɈ
ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɈɊɋɖɄɂɃ,ɇɋɌɂɌɍɌ©ȿɇȿɊȽɈɉɊɈȿɄɌª

ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɩɪɤɬ
Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ  ɬɟɥɮɚɤɫ     HPDLO RI¿FH#
HQHUJRSURHNWFRPXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬHQHUJRSURHNWFRP
XDUX6KDUH,QIRKWPO
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ȼɚɞɡɢɦ ɉɚɜɥɨ ɋɟɪɝLɣɨɜɢɱ ɡɜLɥɶɧɟɧɨ
ɪ ɞɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪ ɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞL
ɡɪɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȻȱɁɇȿɋɐȿɇɌɊ©ȺɅɖȻȺɌɊɈɋª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ȼɿɡɧɟɫ ɰɟɧɬɪ ©Ⱥɥɶɛɚɬɪɨɫª  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɦɑɟɪɧɿɜɰɿɜɭɥȽɨɥɨɜɧɚɆɿɠ
ɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ
EFBDOED#XNUSRVWXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀBBBBBBȼɢɞɨɫɨ
ɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɬɢɩɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɋɉȿɐɋɌɊɈɃª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦLɫɬɨɏɚɪɤLɜɦɚɣɞɚɧɄɨɧɫɬɢɬɭɰLʀɛɨɮ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚVSHFVWUR\#DWUHSFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɜLɞɪ 
ȼɢɤɨɧɭɸɱɢɣɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚȽɪɟɱɤɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢ
ɤɨɥɚɣɨɜɢɱ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡ  ɪ ɞɚɬɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞLʀ  ɪ 
ɈɫɨɛɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɫɭɞɨɨɛɪɚɧɧɹȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɰɹɨɫɨɛɚɡɚɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɧɚɱɚɥɶ
ɧɢɤɜLɞɞLɥɭɩɟɪɲɢɣɡɚɫɬɭɩɧɢɤȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟ ɧɚɞɚɥɢ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
ɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɸɬɶɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȻɚɞɡɢɦɉɋɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɪɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹ
ɬɟɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɡɦLɧɭɬɢɩɭɬɚɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɋɬɚɪɟɧɚɣɦɟɧɭ
ɜɚɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚȼLɞɤɪɢɬɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ȻLɡɧɟɫɰɟɧɬɪ©Ⱥɥɶɛɚ
ɬɪɨɫª ɇɨɜɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ȻLɡɧɟɫɰɟɧɬɪ©ȺɥɶɛɚɬɪɨɫªɪɜɧɟɫɟɧɨɡɦLɧɢɭȯɞɢɧɨɦɭɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɦɭɪɟɽɫɬɪLɫɬɨɫɨɜɧɨɡɦLɧɢɬɢɩɭɬɚɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɆɚɪɢɱȽɆɪ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɪɨɤɭɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɞLʀ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɨɛɪɚɧɨɊɟɜLɡɨɪɨɦɧɚɪɨɤɢɡɩɨɪɪɮLɡɢɱɧɭɨɫɨɛɭ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚɋɭɦɰɨɜɚȺɧɞɪLɹɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚɹɤɢɣɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚ
ɋɭɦɰɨɜȺɆɩɚɫɩɨɪɬɆɆʋɜɢɞɚɧɢɣɎɪɭɧɡɟɧɫɶɤɢɦɊȼɏɆɍɍɆȼɋ
ɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬLɪɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɊɟɜLɡɨɪɚɭɟɦLɬɟɧɬɚ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɋɬɟɩɚɧɰɨɜȺɧɞɪLɣȼLɬɚɥLɣɨɜɢɱ
ɪ
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ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȾɍȻɇɈȻɍȾɆȺɌȿɊ,ȺɅɂª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ   Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ⱦɭɛɟɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɦɿɫɬɨȾɭɛɧɨɜɭɥɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚGXEQREXGP#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSGXEQREXGPSDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɇɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪȺɌ©Ⱦɭɛɧɨɛɭɞɦɚɬɟɪɿɚɥɢª
ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪɨɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
 Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ  əɪɨɳɭɤɚ Ⱦɦɢɬɪɚ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ əɪɨ
ɳɭɤȾɆɧɟɧɚɞɚɜɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞLɽɩɚ
ɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ   ɚɤɰɿʀ  ɋɬɪɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ
ɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢ
 ɑɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ  ɉɨɥɿɳɭɤɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɉɥɟɝɨɜɢɱɚ ɉɨ
ɥɿɳɭɤ ɈɈ ɧɟ ɧɚɞɚɜ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ
ɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿ ɚɤɰɿʀ ɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨ
ɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɿɜ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɏɚɪɤɟɜɢɱȺɧɬɨɧɿɧɢȽɪɢɝɨɪɿɜɧɢɏɚɪɤɟɜɢɱȺȽ
ɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤ
ɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿ ɚɤɰɿʀ ɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟ
ɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɿɜ
Ɉɛɪɚɧɧɹ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ɋ,ȼɇȿɇɋɖɄɂɃɐȿɇɌɊȺɅɖɇɂɃ
ɍɇ,ȼȿɊɆȺȽª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©Ɋ,ȼɇȿɇɋɖɄɂɃɐȿɇɌɊȺɅɖɇɂɃɍɇ,ȼȿɊɆȺȽª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɫɬɨɊɿɜɧɟɜɭɥɋɨɛɨɪɧɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚJDOLQDSRSRYLFK#HNRFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZUFXPSDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɇɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɜɢɦɨɝɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɫɬɜɚ ɩɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª ɬɚɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
Ƚɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɉɨɜɧɿɰɢȼɿɤɬɨɪɚȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚȼɨɥɨɞLɽɩɚ
ɤɟɬɨɦɤɰɿɣɟɦLɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿ ɚɤɰɿɹ ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɪɨɤɢɦɿɫɹɰɿɜ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±Ɋɭɛɚɧɱɭɤɇɚɬɚɥɿʀɋɟɪɝɿʀɜɧɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨ
ɛɚ Ɋɭɛɚɧɱɭɤ ɇɚɬɚɥɿɹ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȺɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɪɿɤɦɿɫɹɰɿɜ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɆɢɰɢɤɈɥɶɝɢɘɪɿʀɜɧɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɆɢ
ɰɢɤɈɥɶɝɚɘɪɿʀɜɧɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
Ⱥɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚ
ɩɨɫɚɞɿɪɿɤɦɿɫɹɰɿɜ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɁɨɪɿɅɸɞɦɢɥɢɉɚɜɥɿɜɧɢȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦ
ɚɤɰɿɣɟɦLɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿ ɚɤɰɿɣ ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢ
ɦɿɫɹɰɿɜ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɆɿɤɭɥɟɰɶȱɪɢɧɢɆɢɯɚɣɥɿɜɧɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨ
ɛɚ Ɇɿɤɭɥɟɰɶ ȱɪɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦ ɉȺɌ ©Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɐɍɆª ɿ ɜɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ
ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ   ɚɤɰɿɹ  ɋɬɪɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɨɫɨɛɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɦɿɫɹɰɿɜ
Ɉɛɪɚɧɧɹ
 ɑɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɨɜɧɿɰɭ ȼɿɤɬɨɪɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚ ɑɥɟɧɚ ɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɨɜɧɿɰɭȼɿɤɬɨɪɚȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɞɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀɪɚɞɢɧɚɧɨɜɢɣɬɟɪɦɿɧ ɬɪɢ ɪɨɤɢɡɝɿɞɧɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ
ɡɛɨɪɚɦɢɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭɬɚɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɉɨɜɧɿɰɭ ȼȼ ɨɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨ
ɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȯɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɉȺɌ©ɊɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣɐɍɆªȼɨɥɨɞLɽɩɚ
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ɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ȽɨɪɞɿɽɜɢɱɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ
ɇɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɪɨɤɭɨɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢȽɨɪɞɿɽɜɢɱɈȼɧɟɧɚɞɚɜɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɉɪȺɌ©ȾɭɛɧɨɛɭɞɦɚɬɟɪɿɚɥɢªȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭ
ɪɨɡɦɿɪɿɝɪɧ ɚɤɰɿɣ ɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɪɨɤɢ ɡɝɿɞɧɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ ȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜȾɭ
ɛɟɧɫɶɤɚɈȾɉȱɌɈȼ©ɁɚɯɿɞȺɜɬɨɅɟɧɞªɉɉ©ɅɿɞɟɪȺɜɬɨɁɚɯɿɞªɦɟɧɟɞɠɟɪ
 ɑɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ± Ƚɨɪɞɿɽɜɢɱ ɇɚɬɚɥɿʀ ȼɚɥɟɪɿʀɜɧɢ Ƚɨɪɞɿɽ
ɜɢɱɇȼɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȯɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦ
ɉɪȺɌ©ȾɭɛɧɨɛɭɞɦɚɬɟɪɿɚɥɢªȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿɝɪɧ
 ɚɤɰɿɣ  ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɋɬɪɨɤ
ɧɚ ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɧɨ ɨɫɨɛɭ  ɪɨɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ  ȱɧɲɿ
ɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜȾɭɛɟɧɫɶɤɚɐɊɅ
ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬȾɭɛɟɧɫɶɤɟȼɉȽɍɇȽɜɊɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɞɿɥɨɜɨɞɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀ
ɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢəɪɟɦɱɭɤɅɚɪɢɫɢɋɬɟɩɚɧɿɜɧɢəɪɟɦɱɭɤɅɋ
ɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȯɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɉɪȺɌ
©ȾɭɛɧɨɛɭɞɦɚɬɟɪɿɚɥɢªȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿɝɪɧ 
ɚɤɰɿɣ ɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɋɬɪɨɤɧɚ
ɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɪɨɤɢ ɡɝɿɞɧɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ ȱɧɲɿɩɨ
ɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜȾɭɛɟɧɫɶɤɢɣȾɇɁʋ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ
ȼɫɿɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟɦɚɸɬɶɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȾɠɭɫȽɟɨɪɝɿɣȱɜɚɧɨɜɢɱɪɨɤɭ

ɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɟɦLɬɟɧɬɚ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ   ɚɤɰɿɹ  ɉɨɜɧɿɰɚ ȼȼ ɧɟ ɧɚɞɚɜ
ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɉɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ
ɐɍɆªɉɪɟɡɢɞɟɧɬɤɨɦɩɚɧɿʀɌɈȼ©ȿɄɈª ɦɄɢʀɜɜɭɥɉɨɥɶɨɜɚ 
 ɑɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ± Ɋɭɛɚɧɱɭɤ ɇɚɬɚɥɿɸ ɋɟɪɝɿʀɜɧɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɊɭɛɚɧɱɭɤɇɚɬɚɥɿɹɋɟɪɝɿʀɜɧɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȺɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽȯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
ɌɈȼ ©Ⱦȼɋª ɦ Ʉɢʀɜ ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɚɹɤɨɜɫɶɤɨɝɨ  ɤ   ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɽ ɩɚ
ɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ   ɚɤɰɿɹ  ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ
ɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭ ɬɪɢ ɪɨɤɢɡɝɿɞɧɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɧɨɜɨʀ
ɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭɬɚɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨ
ɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɮɿ
ɧɚɧɫɿɜɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɩɪɨɜɿɞɧɢɣɮɚɯɿɜɟɰɶɌɈȼ©ȿɄɈªɫɬɚɪɲɢɣ
ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ ɜɿɞɞɿɥɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
 ɑɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ± Ɇɢɰɢɤ Ɉɥɶɝɭ ɘɪɿʀɜɧɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ
ɆɢɰɢɤɈɥɶɝɚɘɪɿʀɜɧɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚ
ɧɢɯȺɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽȯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɈȼ©Ⱦȼɋª
ɦ Ʉɢʀɜ ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɚɹɤɨɜɫɶɤɨɝɨ  ɤ   ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ   ɚɤɰɿɹ  ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɧɨ ɨɫɨ
ɛɭ  ɬɪɢ  ɪɨɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɧɨɜɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɋɬɚɬɭɬɭ ɬɚ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ȱɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨ
ɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɌɈȼ©ȺɥɶɹɧɫɅȾªɡɛɟɪɟɡɧɹɪɩɨɠɨɜɬɟɧɶ
ɪɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɌɈȼ©ȿɄɈªɇɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢ
ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɁɨɪɸɅɸɞɦɢɥɭɉɚɜɥɿɜɧɭɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
Ɂɨɪɹ Ʌɸɞɦɢɥɚ ɉɚɜɥɿɜɧɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɩɚɩɫɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯȯɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɉȺɌ©ɊɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣɐɍɆªȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿ
ɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ   ɚɤɰɿɣ ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨ ɨɫɨɛɭ  ɬɪɢ 
ɪɨɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɧɨɜɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɋɬɚɬɭɬɭ ɬɚ
ɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɊɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣɐɍɆª
 ɑɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ± ɉɨɝɭɪɫɶɤɭ Ⱥɥɿɧɭ ȼɿɬɚɥɿʀɜɧɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɉɨɝɭɪɫɶɤɚȺɥɿɧɚȼɿɬɚɥɿʀɜɧɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȺɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽȯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
ɌɈȼ©Ⱦȼɋª ɦɄɢʀɜɩɪɨɫɩɟɤɬɆɚɹɤɨɜɫɶɤɨɝɨɤ ɳɨɜɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦ
ɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿ ɚɤɰɿɹ ɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨ
ɨɫɨɛɭ ɬɪɢ ɪɨɤɢɡɝɿɞɧɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɋɬɚɬɭɬɭɬɚɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹ
ɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɌɈȼ©ȿɄɈªɡɱɟɪɜɧɹɪɩɨɪɸɪɢɫɤɨɧ
ɫɭɥɶɬɡɪɩɨɰɟɣɱɚɫɫɬɚɪɲɢɣɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ
ȼɫɿɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟɦɚɸɬɶɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɈɥɿɣɧɢɤɈɥɟɤɫɚɧɞɪȱɜɚɧɨɜɢɱ
ɪɨɤɭ

№68, 10 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɘɇ,ɄɈɇªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɆɿɫ
ɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɈȽɨɧɱɚɪɚȺɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚ
ɬɟɥɟɮɨɧɮɚɤɫ  ±  ±ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨ
ɜɚɚɞɪɟɫɚSURNRI\HYD#RI¿FHGSXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ
ɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZ
XQLFRQFRPXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɝLɞɧɨ ɧɚɤɚɡɭ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ  Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ʋ ɤɬɪ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȿɅȿɄɌɊɈɆȺɒɂɇȺª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤɿɜɈɡɟɪɹɧɫɶɤɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ]DYRG#HOHFWURPDVKLQDFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZHOHFWURPDVKLQDFRPXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚɛɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɿɩɨɬɟɱɧɿ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɆȿɊɐȱɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ
ɄȺɉȱɌȺɅª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɄɈɆȿɊɐȱɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉȱɌȺɅª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɪɨɫɩɟɤɬɉɭɲɤɿɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚHPLWHQW#]HPFDSGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVZZZ]HPFDSFRP
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɍɇ,ȼȿɊɆȺȽª

©Ɋ,ȼɇȿɇɋɖɄɂɃ

ɐȿɇɌɊȺɅɖɇɂɃ

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɫɬɨɊɿɜɧɟɜɭɥɋɨɛɨɪɧɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚJDOLQDSRSRYLFK#HNRFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZUFXPSDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚ
ɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜɿɞ
 ɪɨɤɭ  ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɞɚɧɨ
ɡɝɨɞɭɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ

ɋɌȼɈ ©Ʉɍɉ¶əɇɋɖɄɂɃ ɆȺɒɂɇɈȻɍȾ,ȼɇɂɃ ɁȺȼɈȾª

ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ   ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ ɨɛɥ
ɦɄɭɩ¶ɹɧɫɶɤɜɭɥɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɶɤɚɛɭɞɬɟɥɮɚɤɫ  HPDLO
#VRGUX]KHVWYRFRPXD ɚɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSNXSPDVKEJVNKXD
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɉɚɪɚɳɭɤɭ Ɋɨɦɚɧɭ Ɍɟɨɞɨɪɨɜɢɱɭ ɩɨɞɨɜɠɟɧɨ

ɜLɞɪɧɚɩLɞɫɬɚɜLɡɚɹɜɢɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨɋɟɪɝLɹɈɥɟɝɨɜɢɱɚɡɜLɥɶɧɢɬɢɡ
ɪɡɩɨɫɚɞɢȽɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨɋɟɪɝLɹɈɥɟɝɨɜɢ
ɱɚɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚ
ɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɁɚ
ɝɚɥɶɧɢɣɫɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɪɨɤLɜɇɚ
ɩɚɫɚɞɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɬɢɦɱɚɫɨɜɨɧLɤɨɝɨɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɄɨɧɨɧɸɤɈɘ
ɪ
ɲɟɧɧɹɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ȱȱɌɟɤɫɬɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɉȺɌ©ȿɅȿɄɌɊɈɆȺɒɂɇȺªɩɪɢɣɧɹ
ɬɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɧɚɱɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
 Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɭ ɬɨɜɚɪɭ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɬɚɰɿɧɚɡɚɨɞɢɧɢɰɸɹɤɨɝɨɡɚɡɧɚɱɚɬɢɦɟɬɶɫɹɜɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɯɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭ
ɝɪɢɜɟɧɶȼɚɪɬLɫɬɶɚɤɬɢɜLɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
ɡɚɪLɤɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɢɫɝɪɧɫɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɪɢɧɤɨɜɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɬɨɜɚɪɭ
ɳɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹɡɚɰɢɦɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦɫɤɥɚɞɚɽɜLɞɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɑɚɿɰɶɤɢɣȼɈ
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨɸɪɚɞɨɸɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅª ɧɚɞɚɥLȻɚɧɤ 
ɪɩɪɢɣɧɹɬɟɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɚɫɚɦɟ
ɧɚɭɱɚɫɬɶȻɚɧɤɭɪɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧLɨɩɟɪɚɰLʀɡɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɞɟɩɨ
ɡɢɬɧɢɯɫɟɪɬɢɮLɤɚɬLɜɇɚɰLɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢɨɜɟɪɧɚɣɬʋɧɚɫɭɦɭ
ɬɢɫɝɪɧɊɢɧɤɨɜɚɜɚɪɬLɫɬɶɦɚɣɧɚɚɛɨɩɨɫɥɭɝɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɩɪɚ
ɜɨɱɢɧɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ   ɬɢɫ
ɝɪɧȼɚɪɬLɫɬɶɚɤɬɢɜLɜȻɚɧɤɭɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
ɫɬɚɧɨɦɧɚɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɢɫɝɪɧɹɤɚɦɨɠɟɛɭɬɢɫɤɨɪɢ
ɝɨɜɚɧɚɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɪɢɧɤɨɜɨʀ
ɜɚɪɬɨɫɬLɦɚɣɧɚɚɛɨɩɨɫɥɭɝɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɩɪɚɜɨɱɢɧɭɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜ
ȻɚɧɤɭɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯ ɫɤɥɚ
ɞɚɽ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɟɬɪɟɧɤɨɈɎ
ɪ
ɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɚɫɚɦɟɞɨɝɨɜɨɪɿɜɳɨɫɬɨ
ɫɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɭ ɧɟɪɭɯɨɦɢɦ ɦɚɣɧɨɦ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɡɚɫɬɚɜɢɿɩɨɬɟɤɢɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɳɨɝɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɬɚɤɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽɝɪɧɇɚɞɚɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ 
ɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡ
ɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦɡɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸȽɟɧɟɪɚɥɶ
ɧɨɦɭɞɢɪɟɤɬɨɪɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɥɿɣɧɢɤɭɈɥɟɤɫɚɧɞɪɭȱɜɚɧɨɜɢɱɭɚɛɨɭɜɢɩɚɞɤɭɣɨɝɨ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿɣɧɢɦɨɫɨɛɿȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɬɢɫɝɪɧȼɚɪɬɿɫɬɶɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɬɢɫɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɚɜɨɱɢ
ɧɿɜɞɨɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɁɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɄɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɄɿɥɶ
ɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɄɿɥɶ
ɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɩɪɨɬɢªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɧɟɦɚɽ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶ
ɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɫɬɜɨɦȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɈɥɿɣɧɢɤɈɥɟɤɫɚɧɞɪȱɜɚɧɨɜɢɱɪ
ɬɟɪɦLɧɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɡɪɧɚɪLɤɞɨɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ
ɪɚɞɨɸ ɞɚɬɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞLʀ  ɪ  Ɉɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɚɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɢ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧLɤɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫLɞɚɧɧɹɛɧɜLɞɪ Ƚɟɧɟɪɚɥɶ
ɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉɚɪɚɳɭɤɊɌɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Пологівський олійноекстракційний завод»
Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00384147)
До уваги акціонерів
приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноек
стракційний завод»!
Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 70600, Запорізька область,
Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (надалі – Товариство), повідомляє про те, що Наглядовою радою товариства було прийнято рішення про внесення змін до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 20 квітня
2018 року, шляхом включення пропозиції акціонера про доповнення
цього проекту новим проектом рішення по другому питанню проекту
порядку денного та новим питанням з відповідним проектом рішення по
цьому питанню.
У зв’язку з цим, направляємо порядок денний чергових Загальних
зборів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2018 року, а також проекти
рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)
Загальних зборів:
1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2 Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3 Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за
результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5 Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної
комісії.
6 Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів
діяльності Товариства за 2017 рік. 7 Про розподіл прибутку Товариства.
8 Про затвердження стратегії розвитку та основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10 Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства,
Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління
Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.
11 Про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
12 Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13 Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами Ревізійної комісії Товариства. Про
обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з
членами Ревізійної комісії Товариства.
14 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для
забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або
будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства,
відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких
значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення
осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних
правочинів.
15 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його
переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та граничної
сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій
раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних
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правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з
питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.
16 Про затвердження умов додаткової угоди про розірвання договору, яка буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства. Про
затвердження умов договору та контракту, який буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання додаткової угоди про розірвання договору і на підписання договору або контракту з Головою Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по другому питанню проекту порядку денного,
що додається на підставі пропозиції акціонера:
«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:
- для оголошення інформації з першого – шістнадцятого питань порядку денного Загальних зборів доповідачам виділити до 10 хв. (на
кожне питання);
- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;
- для голосування з кожного проекту рішення порядку денного акціонерам та підрахунку голосів акціонерів з кожного проекту рішення порядку денного лічильній комісії виділити до 5 хв.;
- роботу Загальних зборів організувати без перерви та закінчити за
3 години 00 хвилин;
- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;
- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;
- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів
Загальних зборів;
- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних
зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних
зборів через членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії
до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію.
- голосування по першому – одинадцятому та тринадцятому - шістнадцятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування;
- голосування по дванадцятому питанню порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення
кожного з питань, винесених на голосування (крім питань, по яким голосування проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування);
- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування
та бюлетенів для кумулятивного голосування затвердженого зразка, які
були видані учасникам Загальних зборів Товариства (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах».
Проект рішення по шістнадцятому питанню проекту порядку
денного, що додається на підставі пропозиції акціонера:
«1 Затвердити умови додаткової угоди про розірвання договору від
15.04.2017 р., укладеного між Товариством та Головою Наглядової ради
Товариства, яка буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.
2 Встановити, що виконання Головою Наглядової ради Товариства
своїх повноважень здійснюється на платній основі. Затвердити умови
цивільно-правового договору, який буде пропонуватися до укладення
Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до
проекту, який додається. Затвердити умови контракту, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Встановити, що розмір
щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Товариства складає
75000,00 грн. (сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) без врахування
податків та інших загальнообов’язкових платежів. Встановити, що Голова Наглядової ради самостійно обирає форму відносин між ним та
Товариством (цивільно-правовий договір або контракт).
3 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені
Товариства з Головою Наглядової ради Товариства додаткову угоду
про розірвання договору від 15.04.2017 р., укладеного між Товариством
та Головою Наглядової ради Товариства, а також цивільно-правовий
договір або контракт.
4 Затвердити кошторис витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства (додається)».
Голова Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» О.В. Закарлюка
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс
тю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне
емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон
та факс
5. Електронна поштова
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "Айбокс
Банк"
21570492
03015 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9А
(044) 205-41-80 (044) 205-41-84

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс
тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонер

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

bank@iboxbank.online
http://www.iboxbank.online/ua/osobliva_
informatsiya.html
Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Ради ПАТ «Айбокс Банк» вiд 05.04.2018р. (Протокол №98) Путятiна Олексiя Юрiйовича, директора з роздрiбного бiзнесу,
призначено Членом Правлiння ПАТ «Айбокс Банк» з 06.04.2018р. Мета
такого рiшення - збiльшення складу Правлiння Банку для забезпечення
успiшного розвитку бiзнесу та реалiзацiї стратегiї розвитку Банку.
Путятiн О.Ю. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Часткою
в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi чи посадовi злочини не має. На посаду Члена Правлiння призначений на умовах безстрокового трудового договору.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади:
01.02.2013р.-31.05.2013р.-провiдний економiст вiддiлу нагляду за
дiяльнiстю державних банкiв управлiння нагляду за банками 1 та 2 груп
Департаменту пруденцiйного нагляду Генерального департаменту
банкiвського нагляду Нацiонального банку України
04.06.2013р.-26.04.2016р.-Заступник керiвника Бiзнесу платежiв та
переказiв Головного офiсу ПАТ КБ «Приватбанк»;
26.04.2016р.-24.01.2017р.-Перший заступник керiвника Бiзнесу
платежiв та переказiв Головного офiсу ПАТ КБ «Приватбанк;»
24.01.2017р.-05.05.2017р.-Керiвник Бiзнесу платежiв та переказiв Головного офiсу ПАТ КБ «Приватбанк»;
05.05.2017р.-13.02.2018р.-Керiвник Напрямку платежiв та переказiв
Головного офiсу ПАТ КБ «Приватбанк».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Хейло Галина Михайлiвна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.04.05
(дата)

4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

не товариство "Гні
ванський завод
спецзалізобетону"

00282435
23310 м.Гнівань Тиврівський
р-н, Вінницька обл. Промислова, 15
(04355) 3-36-76 (04355) 3-31-97
gnivanszb@ukrpost.ua
http://gnivanszb.com.ua/
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішенням акціонера ПАТ «Укрзалізниця» від 30.03.2018р. № 71-5/36-6,
яке прийнято на засіданні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від
30.03.2018 № 11-64/33 Ком. т.), отриманого 05.04.2018р. припинено пов
новаження голови правління приватного акціонерного товариства «Гніванський завод спецзалізобетону» Онищенка Ігоря Миколайовича з
30.03.2018р. на підставі поданої ним заяви про звільнення із займаної посади за угодою сторін згідно з підпунктом б) пункту 42 контракту № 705/5-1 від 13.06.2017. Особа перебувала на посаді з 13.06.2017р. Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням акціонера ПАТ «Укрзалізниця» від 30.03.2018р. № 71-5/36-6,
яке прийнято на засіданні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від
30.03.2018 № 11-64/33 Ком. т.), отриманого 05.04.2018р. обрано Стахову
Лію Іванівну в.о. голови правління приватного акціонерного товариства
«Гніванський завод спецзалізобетону» з 02.04.2018р. строком на один місяць або до дня обрання акціонером приватного акціонерного товариства
«Гніванський завод спецзалізобетону» іншої особи на посаду голови правління, в залежності від того, дата вчинення якої події настане раніше. Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник голови
правління
з
фінансово-економічної
роботи,
директор
з
фінансово-економічної -діяльності.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
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