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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕКСIЛ»

ЄДРПОУ 04594723
14014, Чернігівськаобл., м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, буд. 66
(0462) 662-656,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію pat.cheksil.cn.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РФС-АУДИТ», 31275766
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство) Загальні збори акціонерів: дата проведення 22.04.2016 р. Кворум 94,54% .
Порядок денний:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв
акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу; обрання
головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв роботи на 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк, затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчного фiнансового звiту, балансу та результатiв
дiяльностi Товариства за 2015 рiк, порядку покриття збиткiв Товариства за
2015 рiк.
6. Про зменшення розмiру статутного капiталу шляхом зменшення
номiнальної вартостi акцiй.
7. Про реєстрацiю випуску акцiй шляхом зменшення номiнальної вартостi
акцiй. Затвердження порядку обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї
нової номiнальної вартостi. Затвердження протоколу рiшення про випуск акцiй.
Визначення уповноважених осiб уповноваженого органу емiтента з питань дiй
щодо реєстрацiї випуску акцiй нової номiнальної вартостi.
8. Внесення змiн та затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.
9. Затвердження уповноважених осiб для пiдписання нової редакцiї
Статуту Товариства.
10. Визначення повноважених осiб, яким делегується право на внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських
формувань.
11. Внесення змiн до Положення Товариства «Про Наглядову раду Товариства».

12. Про передачу ПАТ «Укрсоцбанк» в заставу в якостi забезпечення
виконання зобов’язань за Договором про надання невiдновлюваної кредитної лiнiї № 06.301-72/304 вiд 15.09.2015 р. укладеним мiж ПрАТ
«КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНIЯ «ЧЕКСIЛ» та ПАТ «Укрсоцбанк» наявного а також те, що з’явиться в майбутньому рухомого та нерухомого
майна.
13. Про укладення договору фiнансової поруки з ПАТ «Укрсоцбанк» в
якостi забезпечення виконання зобов’язань за Договором про надання
невiдновлюваної кредитної лiнiї № 06.301-72/304 вiд 15.09.2015 р. укладеному мiж ПрАТ «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНIЯ «ЧЕКСIЛ» та ПАТ
«Укрсоцбанк».
14. Про надання повноважень Головi правлiння Товариства на укладення з ПАТ «Укрсоцбанк» договорiв застави, фiнансової поруки та будь-яких
договорiв/додаткових угод що з ними пов’язанi в забезпечення виконання
зобов’язань ПрАТ «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНIЯ «ЧЕКСIЛ» по Договору про надання невiдновлюваної кредитної лiнiї № 06.301-72/304 вiд
15.09.2015 р. що укладений мiж ПрАТ «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНIЯ
«ЧЕКСIЛ» та ПАТ «Укрсоцбанк».
За результатами проведених зборiв затвердженi всi питання, якi
передбаченi порядком денним зборiв
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
41938
42129
Основні засоби (за залишковою вартістю)
25329
26665
Довгострокові фінансові інвестиції
7235
7235
Запаси
257
5
Сумарна дебіторська заборгованість
9023
8209
Грошові кошти та їх еквіваленти
90
9
Власний капітал
29507
33196
Статутний капітал
68364
68364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(39850)
(36161)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
5357
4440
Поточні зобов'язання і забезпечення
7074
4493
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
(0,28)
(0,08)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
(0,28)
(0,08)
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
13021668 13021668
Цінні папери власних загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені про- вартість
0
0
тягом звітного періоду у відсотках від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Новопавлівський гранітний кар’єр»
Річна інформація емітента
цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство «Новопавемітента, код за ЄДРПОУ, лівський гранітний кар’єр»
місцезнаходження,
код за ЄДРПОУ 00292304
міжміський код та телефон 53282, Україна, Дніпропетровська обл.,
емітента
Нiкопольський р-н , с. Кам*янське,
вул. Озерна,40.
Міжміський код та телефон
0566 69-17-51 0566 69-17-55
2. Дата розкриття повного 19 квітня 2017 року
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://00292304.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за Код ЄДРПОУ 30992563
ЄДРПОУ аудиторської фірми Приватне підприємство Аудиторська фірма
(П.І.Б. аудитора - фізичної «Професіонал»
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні Вид загальних зборів – чергові.
збори (розділ заповнюєть- Дата проведення – 31 березня 2016 року.
ся у випадку, якщо емітент Кворум зборів – 66,46 %.
- акціонерне товариство).* Перелік питань, що розглядалися на
Зазначається інформація Загальних зборах.
про проведення або
Порядок денний
непроведення загальних
(затверджений наглядовою радою
чергових та позачергових Товариства):
зборів та у разі їх непрове- 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї чергових
дення вказуються причини, Загальних зборiв акцiонерiв
також зазначається перелік ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр»,
питань, що розглядалися
припинення повноважень членiв лiчильної
на загальних зборах,
комiсiї Товариства.
особи, що подавали
2. Затвердження порядку (регламенту)
пропозиції до переліку
проведення чергових Загальних зборiв
питань порядку денного, у акцiонерiв Товариства.
разі проведення позачерго- 3. Звiт ради директорiв про фiнансовових зборів зазначається
господарську дiяльнiсть
особа, що ініціювала
ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» за
проведення загальних
2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
зборів, результати розгляду розгляду звiту ради директорiв Товариства
питань порядку денного. У 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015
разі якщо загальні збори не рiк та прийняття рiшення за наслiдками
відбулися, вказуються
розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
причини
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015
рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу
Товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл прибутку Товариства та покриття
збиткiв за 2015 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту
Товариства у зв’язку iз приведенням
дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз ЗУ
«Про внесення змiн до деяких законодавчих
актiв України щодо захисту прав iнвесторiв»
№ 289-VIII вiд 07.04.2015 р., шляхом
викладення в новiй редакцiї Статуту
Товариства та його затвердження.
9. Обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання статуту Товариства вiд iменi
акцiонерiв.
10. Затвердження Положення Товариства
«Про наглядову раду» в новiй редакцiї
11. Затвердження Положення Товариства
«Про загальнi збори» в новiй редакцiї
12. Припинення повноважень членiв
наглядової ради
13. Обрання членiв наглядової ради
14. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами
наглядової ради.
15. Обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з
членами наглядової ради.
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16. Припинення повноважень членiв
ревiзiйної комiсiї
17. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї
Товариства.
Акцiонером ПАТ «Новопавлiвський гранiтний
кар’єр» Ченською Вiкторiєю Вiкторiвною, що
володiє 21,97% акцiй Товариства, запропоновано, керуючись абз. 2 п.7.5.2 Статуту
Товариства, п.п.6.2,6.3,6.5 Положення
Товариства «Про ревiзiйну комiсiю» до
складу комiсiї включити: Малиновську Ольгу
Миколаївну, Князеву Наталю Федорiвну,
Ванiну Тетяну Iванiвну (анкети кандидатiв
додаються)
Результати голосування з першого питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
1. Обрати членами лiчильної комiсiї чергових
Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр»
(далi – Товариство):
Голова лiчильної комiсiї Кривонос Наталя
Iванiвна;
Члени лiчильної комiсiї: Прозорова Тетяна
Миколаївна, Грiнченко Людмила Олексiївна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї
у складi:
Голови лiчильної комiсiї Кривонос Наталiї
Iванiвни; членiв лiчильної комiсiї: Прозорової
Тетяни Миколаївни, Грiнченко Людмили
Олексiївни.
Результати голосування з другого питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
Затвердити порядок (регламент) проведення
чергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Результати голосування з третього питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
Затвердити звiт ради директорiв про
фiнансово-господарську дiяльнiсть
ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» за
2015 рiк
Результати голосування з четвертого
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства
за 2015 рiк
Результати голосування з п’ятого питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства
за 2015 рiк
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Результати голосування з шостого питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства
за 2015 рiк.
Результати голосування з сьомого питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
Покрити збитки за рахунок власних коштiв
(доходiв майбутнiх платежiв)
Результати голосування з восьмого питання:
«ЗА» - 0 голосiв
«ПРОТИ» 4 850 656 – голосiв, що складає
100% голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування рiшення не
прийнято:
Результати голосування з дев’ятого питання:
«ЗА» - 0 голосiв
«ПРОТИ» 4 850 656 – голосiв, що складає
100% голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування рiшення не
прийнято:
Результати голосування з десятого питання:
«ЗА» - 0 голосiв
«ПРОТИ» 4 850 656 – голосiв, що складає
100% голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування рiшення не
прийнято:
Результати голосування з одинадцятого
питання:
«ЗА» - 0 голосiв
«ПРОТИ» 4 850 656 – голосiв, що складає
100% голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування рiшення не
прийнято:
Результати голосування з дванадцятого
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
Припинити повноваження членiв наглядової
ради: Ченська Вiкторiя Вiкторiвна, Ченська
Наталiя Вiкторiвна, Ченська Тетяна
Володимирiвна.
Результати голосування з тринадцятого
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
Обрати членами наглядової ради: Ченську
Вiкторiю Вiкторiвну, Ченську Наталiю
Вiкторiвну, Ченську Тетяну Володимирiвну.
Результати голосування з чотирнадцятого
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
Затвердити умови цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами
наглядової ради.
Результати голосування з п’ятнадцятого
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
Обрати особою, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з
членами наглядової ради виконавчого
директора – Iвженко Марину Олександрiвну.
Результати голосування з шiстнадцятого
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
Припинити повноваження членiв ревiзiйної
комiсiї: Малиновської Ольги Миколаївни,
Шепотинник Олени Вiкторiвни, Хапайло
Iрини Сергiївни.
Результати голосування з сiмнадцятого
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100%
голосiв, зареєстрованих на загальних
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято
рiшення:
Обрати членами ревiзiйної комiсiї Товариства: Малиновську Ольгу Миколаївну,
Князеву Наталю Федорiвну, Ванiну Тетяну
Iванiвну.
Всi питання порядку денного розглянутi, по
ним прийнятi вiдповiднi рiшення.
6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось, про це зазначається
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що
передував звітному
за
за
за
за
прости- приві- прости- привілейоми
лейовами
ваними
акціями ними акціями акціями
акціями
Сума нарахованих дивідендів,
0
0
0
0
грн.
Нараховані дивіденди на одну
0
0
0
0
акцію, грн
Сума виплачених/перерахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб, які
0
0
0
0
мають право на отримання
дивідендів
Дата (дати)перерахування
0
0
0
0
дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум (грн.)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
0
0
0
0
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн.) перерахованих/відправлених дивідендів
на відповідну дату
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Опис

В звітному періоді дивіденди не
нараховувались і не виплачувались,
так як рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
58002
61274
Основні засоби (за залишковою вартістю)
40442
42709
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
11626
13293
Сумарна дебіторська заборгованість
5012
4944
Грошові кошти та їх еквіваленти
502
65
Власний капітал
2092
7494
Статутний капітал
1825
1825
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-34306
-28904

Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих
акцій (шт.)
Цінні папери власних загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках
протягом звітного
від статутного
періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

55910
-5402

53780
-13920

-5402

-13920

7298760

7298760

0

0

0

0

0

0

Телефон для довідок: (0566) 69-17-55
Наглядова рада ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр»

Приватне акцiонерне товариство «Черкаський ремонтно-механiчний завод»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 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, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Черкаський ремонтно-механiчний завод», 01267248, Україна, 18028, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурiкова, 10, (0472)64 91 12
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: em01267248.ab.ck.ua

Приватне акцiонерне товариство “Енергоконструкцiя”
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
Приватне акцiонерне товариство
емітента
"Енергоконструкцiя"
2. Код за ЄДРПОУ
31810081
3. Місцезнаходження
08130, с. Чайки, Київської областi, КиєвоСвятошинського району, Лобановського
Валерiя, буд.21, корпус 5, кв.2
044593-08-61, 044593-08-62
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса vf@ekonstr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.energoconstructsiea.com.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол
№ 3 прийнято рiшення про дострокове припинено повноваження посадової
особа емiтента. Звiльнено з посади Голови Правлiння Коваля Олексiя
Анатолiйовича ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не
надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р.
(Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року) у зв’язку з переобрання Правлiння .
Володiє 1 акцiєю, що складає 0,064 % вiд статутного капiталу Товариства.
Перебував на посадi Голови Правлiння з 21.04.2015 року. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол
№ 3 прийнято рiшення про набуття повноваження посадової особа
емiтента. Призначено на посаду Голову Правлiння Коваля Олексiя
Анатолiйовича ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не
надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р.
(Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року, Протокол Правлiння № 14 вiд 18.04.2017
р.) у зв’язку з переобранням Правлiння Товариства. Володiє 1 акцiєю, що
складає 0,064 % вiд статутного капiталу Товариства. Призначена строком
на 5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: з
21. 04 2015 року Голови Правлiння, члена Правлiння .
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол
№ 3 прийнято рiшення про дострокове припинено повноваження посадової
особа емiтента. Звiльнено з посади заступника Голови Правлiння Фещенко
Анатолiя Михайловича ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною
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особою не надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд
18.04.2017 р. (Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року) у зв’язку з переобрання
Правлiння . Володiє 65 акцiями, що складає 4,22 % вiд статутного капiталу
Товариства. Перебував на посадi заступника Правлiння з квiтня2011 року.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол
№ 3 прийнято рiшення про набуття повноваження посадової особа
емiтента. Призначено на посаду заступника Голову Правлiння Фещенко
Анатолiя Михайловича ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною
особою не надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд
18.04.2017 р. (Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року, Протокол Правлiння
№ 14 вiд 18.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням Правлiння Товариства. .
Володiє 65 акцiєю, що складає 4,22 % вiд статутного капiталу Товариства.
Призначений строком на 5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти
рокiв обiймав посади заступника Голови Правлiння.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол
№ 3 прийнято рiшення про дострокове припинено повноваження посадової
особа емiтента. Звiльнено з посади члена Правлiння Гончаренко Ларису
Йосипiвну ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. (Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року) у зв’язку з подачею заяви про дострокове
припинення повноважень члена Правлiння за власним бажанням . Володiє
250 акцiями, що складає 16,22 % вiд статутного капiталу Товариства.
Обiймала посаду члена Правлiння з квiтня 2011 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол
№ 3 прийнято рiшення про набуття повноваження посадової особа
емiтента. Призначено на посаду члена Правлiння Сiрополку Людмилу
Iванiвну ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. (Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року, Протокол Правлiння № 14 вiд 18.04.2017 р.)
у зв’язку з переобранням Правлiння Товариства. . Володiє 50 акцiєю, що
складає 3,24 % вiд статутного капiталу Товариства. Призначена строком на
5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади заступника Голови Правлiння.
Посадова особа 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
Коваоь Олексiй Анатолiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.04.2017
(дата)
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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)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»

2. Код за ЄДРПОУ: 30115243
3. Місцезнаходження: 03062 Київ, проспект Перемоги 65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 536 00 20, (044) 536 00 20
5. Електронна поштова адреса: tas@tas-insurance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» від 18.04.2017
року відбулися наступні зміни складу посадових осіб:
З 18.04.2017 р. Воржеву Вікторію Євгенівну відкликано з посади Голови
Ревізійної комісії Товариства (згоди на розкриття паспортних даних не надала). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 1 рік.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
З 18.04.2017 р. Нелепу Анну Павлівну відкликано з посади Члена Ревізійної комісії Товариства (згоди на розкриття паспортних даних не надала).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
З 18.04.2017 р. Попенка Сергія Павловича відкликано з посади Голови
Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді, становить 3 роки. Часткою в
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
З 18.04.2017 р. Білонога Олексія Вікторовича відкликано з посади Члена Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надав).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
З 18.04.2017 р. Дацуна Сергія Васильовича відкликано з посади Члена
Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді, становить 3 роки. Часткою в
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
З 18.04.2017 р. Ястремську Наталію Євгеніївну відкликано з посади
Члена Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надала).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
З 19.04.2017 р. Клєвакіну Наталію Валентинівну обрано Головою Ревізійної комісії Товариства ( згоди на розкриття паспортних даних не надала).
Строк, на який призначено особу - на період до дати проведення чергових
річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала посади:
- ТОВ «Група ТАС», Начальник управління контролінгу над активами
страхового сектору;
- ПрАТ «СК «АСТРУМ», Головний бухгалтер;
- ПрАТ «СК «ЮНІВЕС», Головний бухгалтер.
З 19.04.2017 р. Нелепу Анну Павлівну обрано Членом Ревізійної комісії
Товариства ( згоди на розкриття паспортних даних не надала). Строк, на
який призначено особу - на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емі-

тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала посади:
- ТОВ «Група ТАС», Начальник управління з контролю активів у банківському секторі;
- ТОВ «УкрКредит», провідний аналітик консолідованої інформації відділу аналітики;
- ПАТ «ОМЕГА БАНК», начальник відділу планування та аналізу Управління економіки та фінансів;
- АТ «Сведбанк» (публічне) , начальник відділу планування та аналізу
Управління економіки та фінансів.
З 19.04.2017 р. Попенка Сергія Павловича обрано на посаду Голови
Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надав), представника акціонера Компанії Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
(T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Строк, на який призначено
особу - на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів
акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посади:
- Голова Наглядової ради;
- Голова Ради Директорів ТОВ « Група ТАС»
- Голова Ради Директорів ТОВ « ТАС Груп».
З 19.04.2017 р. Білонога Олексія Вікторовича обрано на посаду Члена
Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надав), представника акціонера Компанії Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
(T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Строк, на який призначено
особу - на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів
акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посади:
- Член Наглядової Ради;
- Директор з юридичних питань ТОВ « Група ТАС»
- Директор з юридичних питань ТОВ « ТАС Груп».
З 19.04.2017 р. Дацуна Сергія Васильовича обрано на посаду Члена
Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надав), представника акціонера Компанії Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
(T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Строк, на який призначено
особу - на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів
акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом своєї діяльності обіймав посади:
- Член Наглядової Ради;
- Фінансовий директор ТОВ « Група ТАС»;
- Директор Казначейства ТОВ « Група ТАС»;
- Директор Казначейства ТОВ « ТАС Груп».
З 19.04.2017 р. Ястремську Наталію Євгеніївну обрано на посаду
Члена Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надала), представника акціонера Компанії Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС
ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Строк, на який
призначено особу - на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала посади:
- Член Наглядової Ради;
- Директор з контролю та бюджетування ТОВ «ГРУПА ТАС»;
- Директор з управління активами у фінансовому секторі ТОВ «Група
ТАС»;
- Директор з управління активами у фінансовому секторі ТОВ « ТАС
Груп».
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
Царук Павло Вікторович
18.04.17

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦIЇ-ЗВ’ЯЗОК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для
опублікування)
І. Загальні відомості Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦIЇ-ЗВ'ЯЗОК» Код за
ЄДРПОУ 22826083 Місцезнаходження 14010, м.Чернiгiв, вул. Днiпровська, 22,
Тел/ф (0462) 620600, 622999 Електронна адреса abv@cez.net.ua Адреса в
Інтернет www.cez.net.ua для розкриття
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
ІІ.Текст повідомлення 20.04.2017 Припинено повноваження Директора
Чорного Олександра Петровича згiдно рiшення чергових загальних зборiв

акцiонерiв (протокол вiд 20.04.2017) (далі -Збори) в зв'язку з закiнченням
термiну дiї повноважень. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi
за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi працював з
19.07.2011. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Не володiє
акцiями. 20.04.2017 Обрано (переобрано) на посаду директора Чорного
Олександра Петровича на наступний термiн 3 роки згiдно рiшення Зборів в
зв’язку з вакантнiстю посади. До кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi
та посадовi злочини не притягався. Попереднi посади за 5 р. - з 19.07.2011 р.
Директор емiтента. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Не
обiймає посад на iнших пiдприємствах. Не володiє акцiями емiтента. Підтверджую достовірність цієї інформації Чорний О. П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРИСКОРЕННЯ»
Протокол № 2/17 від 16 березня 2017 року.
Голова Наглядової ради
_____________ Пушкарьова О. Л.
ЗМІНИ
до ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «ПРИСКОРЕННЯ»
місто Київ – 2017 рік

1. Характеристика компанії з управління активами:
…
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс:
03040, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 14
Телефон + 38 044 234 03 41
Факс + 38 044 234 03 42
2. Характеристика Фонду:
…
2.3. Місцезнаходження, телефон: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 14; тел./факс 044 206 20 94, 044 206 20 95
…
5. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:
…
5.10. Адреси місць розміщення акцій Фонду: 03040, м. Київ,
вул. Васильківська, будинок 14.
…
Генеральний директор
ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент» Купрін М. Ю.
Головний бухгалтер
ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент» Різник Т. П.
Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ПРИСКОРЕННЯ»

Пушкарьова О. Л.

Керівник Зберігача
ПАТ «Укрсоцбанк» 	Димитрова Н. М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРИСКОРЕННЯ»
протокол № 2/17 від 16 березня 2017 року
Голова наглядової ради
______________________ Пушкарьова О. Л.
ЗМІНИ
до Р Е Г Л А М Е Н Т У
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД
«ПРИСКОРЕННЯ»
Київ – 2017
1. Відомості про Фонд:
…
1.6. Місцезнаходження Фонду: 03040, м. Київ, вул. Васильківська,
будинок 14.
…
Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «Прискорення»
Пушкарьова О. Л.
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ПрАТ «Фірма «Хозімпекс»

Повне найменування емітента

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження
емітента
Міжміський код, телефон та факс
емітента
Дата вчинення дії
Дата розміщення у стрічці
новин
Найменування повідомлення

Приватне акціонерне товариство
«Фірма «Хозімпекс»
01552782
02660, м. Київ, Бутлерова, 6
(044) 559-8563
18.04.2017
19.04.2017
зміна складу посадових осіб

В зв’язку із закінченням 3-річного терміну дії повноважень переобрано
органи управління емітента (Протокол загальних зборів акціонерів № 10
від 18.04.2017):
Припинено повноваження:
Голова НР: Орел Сергiй Сергiйович* (паспорт СН 494300 Ватутiнським
РУ ГУ МВС України в м. Києвi, частка у СК – 0%).
Член НР: Трепачко Юрiй Володимирович* (паспорт СН 022483 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, частка у СК – 10,18%).
Ревізор: Ноздря Михайло Миколайович* (СН 709108 Залiзничним РУ
ГУ МВС України в м. Києвi, частка у СК – 10,18%).
Призначено строком на 3 роки:
Голова НР: Кулiк Андрiй Костянтинович* (паспорт НК 017425 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., частка у СК – 0%), працює на
посадi Члена Наглядової ради ПАТ «КБФ «Стрiла».
Член НР: Трепачко Юрiй Володимирович* (паспорт СН 022483 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, частка у СК – 10,18%), попередня
посада – Член НР.
Ревізор: Ноздря Михайло Миколайович* (СН 709108 Залiзничним РУ
ГУ МВС України в м. Києвi, частка у СК – 10,18%), попередня посада – Ревізор.
_____________
*Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.
Голова правління
Гавриленко А.Є.
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 "СТРАХОВА
місцезнаходження,
міжміський код та телефон КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"; 32638319;
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика
емітента
Васильківська, буд. 72; (044)-206-84-30
2. Дата розкриття повного
19.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.unives.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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 ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБмісцезнаходження,
міжміський код та телефон ГОСП"; 00476688; Україна, 09132, Київська
область, Білоцерківський р-н, с. Вільна Тарасівемітента
ка, вул. Травнева, буд. 2 А; (0456) 388-340
2. Дата розкриття повного 19.04.2017
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://unives-capital.com/ukr/partners/rybgosp/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»
протокол № 2/17 від 16 березня 2017 року
Голова Наглядової ради _______ Пушкарьова О. Л.
ЗМІНИ до
ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»
місто Київ – 2017 рік
1. Характеристика компанії з управління активами:
…
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс:
03040, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 14,
Телефон + 38 044 234 03 41
Факс + 38 044 234 03 42
…
1.6. Відомості про посадових осіб:
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові Пряме та/або опосередковане володіння
часткою в статутному
капіталі Фонду (відсотки щодо кожного)
1
2
3
Голова Наглядової
Цапенко Дмитро Олексан0
ради
дрович
Член Наглядової ради Панов Сергій Миколайович
0
Член Наглядової ради Грегорі Тьєрі Реймонд Резон
0
Ревізор
Чмерук Тарас Юрійович
0
Генеральний директор Купрін Максим Юрійович
0
Заступник Генерально- Тиха Анна Григорівна
0
го директора
Заступник Генерально- Гринів Володимир
го директора
Богданович
Головний бухгалтер
Різник Тетяна Петрівна
0
Аудитор служби внутріш- Тиха Анна Григорівна
0
нього аудиту (контролю)

…
2. Характеристика Фонду:
…
2.3. Місцезнаходження, телефон: 03040, м. Київ, вул. Васильківська,
будинок 14; тел./факс 044 206 20 94, 044 206 20 95
…
5. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з
метою спільного інвестування:
…
5.10. Адреси місць розміщення акцій Фонду: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14.
…
6. Відомості про оцінювача майна.
1. Назва – ГУДЗЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
2. ІК – 2296103824
3. Місцезнаходження – м. Київ, б. Лесі Українки, 20/22
4. Строк дії сертифікату суб’єкта оціночної діяльності - з 16 березня
2015 р. до 16 березня 2018 р.
…
8. Відомості про аудиторську фірму.
1. Назва – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».
2. Код за ЄДРПОУ - 23500277
3. Місцезнаходження – 01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37
4. Строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України - з 26 січня 2001 року до 24 вересня 2020 року
5. Строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги
на ринку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку України - з 25 січня 2016 року до 24 вересня 2020 року
Генеральний директор
ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент» Купрін М. Ю.
Головний бухгалтер
ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент» Різник Т. П.
Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості»
Пушкарьова О. Л.
Керівник Зберігача
ПАТ «Укрсоцбанк»
Димитрова Н. М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»
протокол № 2/17 від 16 березня 2017 року
Голова наглядової ради
______________________ Пушкарьова О. Л.
ЗМІНИ до Р Е Г Л А М Е Н Т У
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»
Київ – 2017
1. Відомості про Фонд:
…
1.6. Місцезнаходження Фонду: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 14
…
3. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління
активами, зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.
…
3.1.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів Фонду. Таке рішення Загальні збори
Фонду мають прийняти протягом не більше 20 днів з моменту одержання
інформації про виникнення зазначених обставин.
…
3.1.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Компанії
щодо управління активами Фонду Загальні збори Фонду зобов’язані затвердити рішення щодо зміни Компанії з управління активами та укладення
договору з іншою компанією з управління активами.
…
3.2.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо
обслуговування активів Фонду Загальні збори Фонду зобов’язані затвердити
рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору з іншим Зберігачем.
4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення
(викупу) акцій Фонду.
…
4.5. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів
Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам
Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.
…
6. Порядок виплати дивідендів.
…
6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначається рішенням Загальних зборів учасників Фонду, строк та порядок виплати дивідендів визначаються Наглядовою радою та Статутом Фонду.
…
Додати:
10. Розкриття інформації про діяльність Фонду.
10.1. Інформація про Фонд розкривається в установленому законодавством порядку шляхом:
1) розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про
ринок цінних паперів (у разі публічного розміщення цінних паперів інституту
спільного інвестування);
2) розміщення на власному веб-сайті компанії з управління активами (у разі
публічного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування)
3) надання безпосередньо учасникам Фонду;
4) подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
5) подання інформації до саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів.
Строки, порядок та форма розкриття інформації про інститут спільного
інвестування встановлюються Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
10.2. Річний звіт щодо діяльності Фонду подається компанією з управління активами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним, у порядку, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Річний звіт
повинен містити таку інформацію:
1) розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування;
2) баланс та звіт про фінансові результати інституту спільного інвестування.
10.3. Компанія з управління активами повинна забезпечити вільний доступ учасників Фонду до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних
паперів Фонду, регламенті та змінах до них.
Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»
Пушкарьова О. Л.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБIНАТ №7”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО "ДЕРЕВООБРОБНИЙ
ня, міжміський код та телефон
КОМБIНАТ N7", 30531566, вул.
емітента
Богатирська, 9, м.Київ, Оболонський,
04209, Україна, ( 044 ) 412-69-42
2. Дата розкриття повного тексту
18.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Аудиторська фірма Товариство з
аудиторської фірми (П.І.Б.
обмеженою відповідальністю
аудитора – фізичної особи - під"Юрхолдінг-Аудит", 32736376
приємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення:
загальні збори
21.04.2016 року. Кворум зборів: 93,9% до загальної
кількості голосів. Порядок денний чергових щорічних
Загальних зборів акціонерів за 2015 рік : 1. Обрання
Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт
Директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про
результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 3.Звіт
Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7»
про фінансово-господарську діяльність Товариства за
2015 рік та прийняття рішення за результатами його
розгляду. 4.Звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та прийняття рішення за результатами його розгляду.5 Затвердження фінансової звітності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 році. 7.Розгляд плану діяльності
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2016 рік та
його затвердження. 8.Відкликання членів Наглядової
ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний
комбінат №7».10. Затвердження умов цивільноправових договорів, які мають бути укладені з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат
№7» та уповноваження особи на їх підписання з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».11. Про попереднє схвалення вчинення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод
та їх граничності протягом року. 12. Внесення змін і доповнень до Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат
№7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Деревообробний
комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на
підписання нової редакції Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7».
13. Внесення змін і доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції,
затвердження нової редакції Положення про Загальні
збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7»
та визначення уповноваженої особи на його підписання. 14. Внесення змін і доповнень до Положення про
Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7»
шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ
«Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання. 15. Внесення
змін і доповнень до Положення про Виконавчий орган
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої
особи на його підписання. 16. Внесення змін і доповнень до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у
новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його
підписання.
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17. Внесення змін і доповнень до Принципу (кодексу)
корпоративного управління ПАТ «Деревообробний
комбінат №7», шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Принципу (кодексу)
корпоративного управління ПАТ «Деревообробний
комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на
його підписання. 18. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного : Заступник Голови Наглядової
ради Дробот Анатолій Іванович. Результати розгляду
питань порядку денного :
1. Обрати членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7», в складі:
? Іващенко Володимир Михайлович – Голова Лічильної
комісії;
• Пушенко Катерина Константинівна – член Лічильної
комісії;
? Подарєвський Віктор Володимирович – член Лічильної комісії;
2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування Загальних
зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат
№7».2. Затвердити звіт директора Подлужного В.М.
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати
діяльності Товариства за 2015 рік. 3.Затвердити звіт та
висновки Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. Ревізійній комісії у період між проведенням Загальних зборів акціонерів, забезпечити
здійснення контролю за фінансовою діяльністю
ПАТ «Деревообробний комбінат №7».4.Затвердити
звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат
№7». Наглядовій раді, як органу що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних
зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7»,
забезпечити здійснення контролю за діяльністю ПАТ
«Деревообробний комбінат №7» та виконанням рішень
Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний
комбінат №7». 5.Затвердити фінансову звітність ПАТ
«Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік. 6.Чистий
прибуток ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015
рік в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень направити на покриття збитків минулих періодів. У 2015 році
дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 7.Затвердити план діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2016 рік. 8. Відкликати діючих членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».
9.Затвердити членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в наступному складі: 1. Дробот
Володимир Іванович. 2. Дробот Анатолій Іванович.
3. Захарчук Олександр Володимирович. 4. Воротинський Віктор Миколайович. 5. Логінов Володимир Георгійович. 6. Філімоненко Дмитро Леонідович. 7. Публічне
акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд».” 10.Затвердити типову форму цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».
Уповноважити директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. Підписати цивільно-правові
договори з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 11.1. Взяти до відома доповідь
директора ПАТ « Деревообробний комбінат № 7» Подлужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи
за 2015 рік та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2016 року. Визнати, що без залучення
додаткових фінансових ресурсів діяльність підприємства є збитковою. 2.Попередньо схвалити вчинення
ПАТ « Деревообробний комбінат № 7» протягом одного
року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами ПАТ «Деревообробний комбінат № 7» наступних
значних правочинів, укладення яких Статутом ПАТ
«Деревообробний комбінат № 7» та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів ПАТ «Деревообробний комбінат № 7» (надаліТовариство) та предметом яких є:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
2.1 Отримання Товариством кредитів від публічного
акціонерного товариства «Державний ощадний банк
України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/
податковий код 00032129) або в інших банківських
установах у будь-якій формі (у тому числі шляхом
відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів,
включаючи овердрафти, випуску емісійних боргових
цінних паперів, отримання банківських гарантій,
акредитивів) на загальну суму всіх таких правочинів
не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів
гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті,
визначеного за курсом Національного банку України
на дату вчинення правочину.
2.2 Розміщення Товариством вкладів (депозитів) в
установах публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі
юридичних та фізичних осіб – підприємців/
податковий код 00032129) або в інших банківських
установах у будь-якій формі на загальну суму всіх
таких правочинів не більше 50 000 000,00
(п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї
суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом
Національного банку України на дату вчинення
правочину.
2.3 Забезпечення Товариством виконання своїх
зобов’язань та/або зобов’язань інших юридичних
осіб-резидентів перед публічним акціонерним
товариством «Державний ощадний банк України»
(ідентифікаційний код в Єдиному державному
реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/
податковий код 00032129) або перед іншими
банківськими установами за договорами про
отримання кредитів (у будь-якій формі), гарантій,
акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому
числі випущених облігацій) шляхом укладення
Товариством будь-яких договорів забезпечення
виконання зобов’язань, включаючи договори поруки
(у тому числі ті, що передбачають повну солідарну
відповідальність Товариства з боржником),
договори гарантій, договори застави майна (в тому
числі щодо застави грошових коштів, розміщених на
вкладному рахунку та/або майнових прав на
отримання грошових коштів та/або майнових прав
на отримання майна за контрактами), іпотечні
договори (в тому числі щодо передачі в іпотеку
майнових прав на нерухомість, будівництво якого не
завершено та/або об’єктів незавершеного будівництва).
2.4 Відступлення права вимоги та/або переведення
боргу за правочинами, які укладені з публічним
акціонерним товариством «Державний ощадний
банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному
державному реєстрі юридичних та фізичних осіб
– підприємців/податковий код 00032129) або з
іншими банківськими установами на загальну
граничну суму всіх таких правочинів не більше 50
000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або
еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату
вчинення правочинів.
2.5 Здійснення Товариством діяльності щодо
будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі
реконструкції, капітального ремонту, технічного
переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої
категорії складності із залученням (за участю)
будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом
укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство
виконує будівельні роботи як замовник та/або
підрядник (генеральний підрядник) будівництва та
отримує в результаті будівництва у власність
новостворений об’єкт нерухомого майна (його
частину), в тому числі, шляхом укладення договорів
інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника
будівництва на загальну суму всіх таких правочинів
не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів
гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті,
визначеного за курсом Національного банку України
на дату вчинення правочину.

2.6 Виконання товариством будівельних, монтажних
та інших спеціальних робіт, виконання робіт з
виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій
та обладнання шляхом укладення договорів
генерального підряду/підряду/договорів на
закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів
страхування будівельних робіт, тощо.
3. Вартість правочинів, рішення щодо вчинення
яких приймається Виконавчим органом та/або
Наглядовою радою Товариства в межах своєї
компетенції, встановленої Статутом Товариства, та
не потребує отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, не включається до
граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 2. питання одинадцятого порядку
денного .
4.Встановити, що укладання, видання, випуск та/
або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання
одинадцятого порядку денного, щодо яких
Загальними зборами Товариства прийнято рішення
про їх попереднє схвалення, здійснюється на
наступних умовах:
4.1. Товариство має право вчиняти правочини,
передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання
одинадцятого порядку денного. Питання , щодо
яких Загальними зборами Товариства прийнято
рішення про їх попереднє схвалення, тільки за
умови прийняття Наглядовою радою Товариства
рішення про вчинення (надання дозволу на
вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6.
пункту 2. питання одинадцятого порядку денного.
4.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду
Товариства протягом одного року з дати прийняття
Загальними зборами Товариства рішення про
попереднє схвалення правочинів, передбачених
підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку денного, приймати рішення про
вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з
вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання
одинадцятого порядку денного правочинів з
урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4.
пункту 4 питання одинадцятого порядку денного.
4.3. Наглядова рада Товариства без необхідності
отримання окремого рішення Загальних зборів
Товариства остаточно визначає та погоджує умови
правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових)
ставок за користування кредитом, розміри
комісійних винагород за вказаними правочинами,
інші умови), передбачених підпунктами 2.1.-2.6.
пункту 2. питання одинадцятого порядку денного,
щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також
визначає за необхідності перелік документів
укладання, підписання, отримання чи видання яких
Товариством здійснюється після отримання
погодження Наглядової ради Товариства (рішення
про вчинення (надання дозволу на вчинення)
правочину);4.4. Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про
внесення змін до укладених договорів (правочинів)/
договорів (угод) про розірвання укладених
договорів (угод), які змінюють основні умови
правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових)
ставок за користування кредитом, розміри
комісійних винагород за вказаними правочинами,
інші умови) або припиняють дію правочинів,
передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2.
питання одинадцятого порядку денного, щодо яких
Загальними зборами Товариства прийнято рішення
про їх попереднє схвалення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності
отримання окремого рішення Загальних зборів
Товариства, якщо такі зміни основних умов не
пов’язані зі збільшенням граничних сум (граничної
сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті
2. питання одинадцятого порядку денного;
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
5. У подальшому Виконавчий орган Товариства,
або особа, що тимчасово виконує його обов’язки
та повноваження, або інша особа, уповноважена
Наглядовою радою Товариства в тому числі
особа, уповноважена Виконавчим органом
Товариства відповідно до рішення Наглядової
ради Товариства на підставі довіреності, без
необхідності отримання окремого рішення
Загальних зборів Товариства та/або Наглядової
ради Товариства має право вести переговори,
визначати умови, укладати, підписувати,
отримувати, видавати та/або вручати від імені
Товариства правочини, передбачені підпунктами
2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку
денного, щодо яких Загальними зборами
Товариства прийнято рішення про їх попереднє
схвалення, а також всі інші документи, необхідні
для укладення та/або виконання вказаних
правочинів, а також додаткові договори (угоди)/
договори про внесення змін до укладених
договорів (правочинів)/договори (угоди) про
розірвання укладених договорів (угод), з
урахуванням обмежень, встановлених
підпунктами 4.1 - 4.4. пункту 4 питання
одинадцятого порядку денного.
12.1.Внести зміни і доповнення до Статуту
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом
викладення його у новій редакції, затвердити
Статут ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в
новій редакції. 2. Уповноважити директора
ПАТ «Деревообробний комбінат №7»
Подлужного В.М. Підписати Статут ПАТ
«Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.
3.Уповноважити директора ПАТ «Деревообробний
комбінат №7» Подлужного В.М. або уповноважену
ним відповідним чином особу здійснити всі
необхідні дії з державної реєстрації Статуту ПАТ
«Деревообробний комбінат №7» в новій редакції..
Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.
13.1.Внести зміни і доповнення до Положення про
Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний
комбінат №7» шляхом викладення його у новій
редакції, затвердити Положення про Загальні
збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат
№7» в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів
Варицьку Л.М. підписати Положення про Загальні
збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7»
в новій редакції. Рішення набирає чинності з 01 травня
2016 року. 14.1.Внести зміни і доповнення до Положення
про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат
№7» шляхом викладення його у новій редакції,
затвердити Положення про Наглядову раду
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.
2.Уповноважити Голову Загальних зборів
акціонерів Варицьку Л.М. підписати Положення
про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний
комбінат №7» в новій редакції. Рішення набирає
чинності з 01 травня 2016 року 15.1.Внести зміни і
доповнення до Положення про Виконавчий орган
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом
викладення його у новій редакції, затвердити
Положення про Виконавчий орган
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій
редакції. 2.Уповноважити Голову Загальних зборів
акціонерів Варицьку Л.М. підписати Положення
про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний
комбінат №7» в новій редакції.
Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.
16.1.Внести зміни і доповнення до Положення
про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний
комбінат №7» шляхом викладення його у новій
редакції, затвердити Положення про Ревізійну
комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в
новій редакції. 2. Уповноважити Голову
Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М.
підписати Положення про Ревізійну комісію
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій
редакції. Рішення набирає чинності з 01 травня
2016 року.

110

17.1.Внести зміни і доповнення до Принципу (кодексу)
корпоративного управління ПАТ «Деревообробний
комбінат №7» шляхом викладення їх у новій редакції,
затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. 2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати Принципи (кодекс)
корпоративного управління ПАТ «Деревообробний
комбінат №7» в новій редакції. Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.
18.Припинити повноваження Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
звітного періоду

За результатами
періоду, що передував
звітному
за
за привіза
за привілепростими лейовани- простими йованими
акціями
ми
акціями
акціями
акціями
0
0
0
0

Сума нарахованих
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на
0
0
0
0
одну акцію, грн
Сума виплачених/
0
0
0
0
перерахованих дивідендів,
грн
Дата складення переліку
01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам
із зазначенням сум (грн)
перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис

Загальними щорічними зборами акціонерів
Товариства за 2015 рік прийнято та затверджено рішення - Чистий прибуток
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015
рік в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч)
гривень направити на покриття збитків
минулих періодів. У 2015 році дивіденди не
нараховувати та не виплачувати.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
61190
47249
Основні засоби (за залишковою вартістю)
27235
27375
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
18499
11178
Сумарна дебіторська заборгованість
10414
4087
Грошові кошти та їх еквіваленти
56
3
Власний капітал
7620
8063
Статутний капітал
3794
3794
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3713
4156
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
9327
3923
Поточні зобов'язання і забезпечення
44243
35263
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,02
0,02
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0,02
0,02
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
15175360
15175360
Цінні папери власних
загальна
0
0
випусків, викуплені
номінальна
протягом звітного періоду
вартість
у відсотках від
0
0
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін0
0
них паперів власних випусків протягом періоду

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»

2.. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 02470158
3. Місцезнаходження емітента 65091, Одеська область, м.Одеса,
вул. Колонтаївська, 24
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 732-55-99, 048 732-54-69
5. Електронна поштова адреса емітента 02470158@pjsc.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.vdodesa.pjsc.od.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
18.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ « ВИДАВНИЧИЙ
ДІМ «ОДЕСА », відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо зміни
складу посадових осіб емітента:
- припинено повноваження члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано)
, у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 22.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 57.151 %.
- припинено повноваження члена наглядової ради Оніщенко Світлани
Вячеславівни , (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не
надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа
перебувала на посаді з 22.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.393 %.
- припинено повноваження члена наглядової ради Огорового Станіслава Валентиновича , (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних
не надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 22.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.
- припинено повноваження члена ревізійної комісії Котєльнікової Марини Олексіївни , паспорт серія КЕ № 844611, виданий Ленінським РВ УМВС
України в Одеській області 18.11.1997 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї
повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 11.04.2014 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє
часткою у статутному капіталі Товариства.
- припинено повноваження члена ревізійної комісії Мельниковой
Світлани Олексіївни , паспорт серія КЕ № 297513, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 11.06.1996 р., у зв’язку iз
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 11.04.2014 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства
0.425 %.

- обрано на посаду члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревичаакціонер товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних
не надано). Посадова особа призначена на строк до наступних річних зборів товариства, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду
голови правління, генерального директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі
Товариства 57.151 %.
- обрано на посаду члена наглядової ради Оніщенко Світлану Вячеславівну- акціонер товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних
даних не надано). Посадова особа призначена на строк до наступних річних зборів товариства, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала
посаду начальника служби матеріально-технічного забезпечення, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою
у статутному капіталі Товариства 0.393 %.
- обрано на посаду члена наглядової ради Огорового Станіслава Валентиновича , (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк до наступних річних зборів
товариства, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду заступника директора з загальних питань, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє часткою у статутному капіталі
Товариства.
- обрано на посаду члена ревізійної комісії Котєльнікову Марину Олексіївну , паспорт серія КЕ № 844611, виданий Ленінським РВ УМВС України
в Одеській області 18.11.1997 р. Посадова особа призначена на термін
3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду майстра
цеха, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не
володіє часткою у статутному капіталі Товариства.
- обрано на посаду члена ревізійної комісії Мельникову Світлану Олексіївну , паспорт серія КЕ № 297513, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС
України в Одеській області 11.06.1996 р. Посадова особа призначена на
термін 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду
заступника начальника цеху, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства
0.425 %.
Протоколом Наглядової ради від 18.04.2017 року відповідно до Статуту - обрано на посаду Голови наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа
призначена на строк до наступних річних зборів товариства.
Протоколом Ревізійної комісії від 18.04.2017 року відповідно до Статуту – обрано на посаду Голови ревізійної комісії Мельникову Світлану
Олексіївну , паспорт серія КЕ № 297513, виданий Центральним РВ ОМУ
УМВС України в Одеській області 11.06.1996 р. Посадова особа призначена на термін 3 роки.
III. Підпис
1.Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор Сваволя Валерій Петрович
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 19.04.2017 р.

Приватне акцiонерне товариство “Слов`янський крейдо-вапняний завод”
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
" Слов`янський крейдо-вапняний
завод"
2. Код за ЄДРПОУ
00290587
3. Місцезнаходження
84162, смт Черкаське, 4. Міжміський код, телефон та факс +380676216756 5. Електронна поштова адреса
korp.sekretar@smiz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
прийнято на Загальних зборах Приватного акцiонерного товариства
« Слов`янський крейдо-вапняний завод» затверджене Протоколом №28
вiд 18.04.2017 р.
Характер правочину: Зважаючи на значну та довготривалу
заборгованiсть акцiонерного товариства по сутi лiцензiйних договорiв вiд
30.05.2001 р. та вiд 01.02.2005 р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3. За-

кону України «Про акцiонерне товариство» за № 514 - IV вiд 17.09.2008 р.
iз змiнами та доповнюванями, з метою подальшої ефективної дiяльностi
акцiонерного товариства та пришвидшеного виходу з економiчної та
фiнансової кризи, надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв,
вiдповiдно по сутi лiцензiйних договорiв вiд 30.05.2001 р. та вiд 01.02.2005 р.
на повну суму заборгованостi по них без обмеження граничної вартостi, та
по iнших фiнансових зобов`язаннях.
Доручити членам Наглядової Ради здiйснювати вище зазначеннi дiї.
Окрiм того, надати попередню згоду членам Наглядової Ради
здiйснювати дiї по господарских, кредитних та iнших договорах, надання в заставу основних фондiв, майна, майнових прав, земельних
дiлянок, договорiв безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог iпотекоутримувача без звернень в судовi, виконавчi та
iншi iнстанцiї.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 24014;
Кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєструвались для участi у Загальних
зборах 20104;
Кiлькiсть голосуючих акцiй що проголосiвали «за» - 20104, «проти» - 0.
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.
19.04.2017
(дата)
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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
Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
"Енергоконструкцiя"

31810081
08130,с.Чайки,Києво-Святошинського
району, Київська область,, Лобановського Валерiя, буд.21, крпус 5,кв.2
4. Міжміський код, телефон та факс 0445930862 0445930862
5. Електронна поштова адреса
vf@ekonstr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.energoconstructsiya.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
18.04.2017 року вiдбулися черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ
«Енергоконструкцiя» , на яких були прийнятi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Енергоконструкцiя» були
прийнятi наступнi рiшення.
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017-2018 роки, надати попередню згоду на вчинення Товариством у
ходi його поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого
рiшення ( з дати проведення цих загальних зборiв i до 18.04.2018 року), наступних значних правочинiв, укладення яких Статутом Товариства та чинним
законодавством вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства; надання Головi Правлiння Товариства Ковалю Олексiю Анатолiйовичу , повноважень щодо вчинення значних правочинiв ( укладання договорiв у кiнцевiй
редакцiї) вiд iменi Товариства , в межах сукупної вартостi правочинiв, з правом
визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд.
Вiдомостi щодо правочинiв, iз зазначенням, зокрема їх характере: по
забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань
( договорiв: на закупiвлю товарiв, купiвлi-продажу, поставки) ,- граничною
сукупною вартiстю правочинiв 250000000,00 грн ( двiстi п’ятдесят мiльйонiв
гривень 00 копiйок- 2314,5 % вiд вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 650 штук, кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстровано для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв630 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення- 630 штук, (100 %);
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення- 0 штук, ( 0 %);
кiлькiсть голосуючих акцiй, що утрималися вiд голосування - 0 штук,
( 0 %). Таким чином рiшення було прийняте одностайно.
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
Коваль Олексiй Анатолiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
19.04.2017
(дата)

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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
"Укртранснафта"

31570412
01010, м. Київ, вул. Московська,
32/2
4. Міжміський код, телефон та факс
0442015797 0442015778
5. Електронна поштова адреса
symonov@ukrtransnafta.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка www.ukrtransnafta.com
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів

112

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНОМАХ», ідентифікаційний код 19421419, (надалі – Товариство), пові-

домляє про скликання Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори).
Збори відбудуться 25 травня 2017 р. у конференц-залі за адресою
місцезнаходження Товариства: Київська область, Броварський р-н,
с. м. т. Велика Димерка, вул. Комунальна, б.10.
Початок Зборів об 11.00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10.00 до 10.50 на підставі переліку акціонерів, які мають право на
участь у Зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення Зборів (19.05.2017р.).
Проект порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства за
2016 рік та нерозподіленого прибутку попередніх років, затвердження розміру річних дивідендів.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у
новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.
5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та
затвердження його у новій редакції.
6. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) Товариства та затвердження його у новій редакції.
7. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
Товариства.
8. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про вступ Товариства до складу учасників ТОВ «БТ Холдинг», ідентифікаційний код 41017115, визначення форми та розміру внеску Товариства до статутного капіталу ТОВ «БТ Холдинг».
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року
(з 25 травня 2017 р. до 24 травня 2018 р. включно), граничною сукупною
вартістю не більше 50% розміру вартості активів Товариства станом на
31.12.2016р.
Для участі у Зборах необхідно мати:
- для фізичних осіб – паспорт або інший документ, який посвідчує
особу;
- для уповноважених представників – паспорт (документ, що посвідчує особу) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством
України.
Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Зборів акціонерів здійснюється у кімнаті № 1 за адресою
місцезнаходження Товариства: Київська область, Броварський р-н, с.м.т.
Велика Димерка, вул. Комунальна, б.10. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Зборів – Барабаш Ірина Василівна, Голова Наглядової Ради Товариства, телефон для зв’язку: +380(044)3320848, 3316108.
Порядок денний та проекти рішень щодо кожного з питань порядку
денного Зборів розміщено на веб - сайті Товариства: www.monomakh.com.
ua.
Генеральний директор
Б.О. Барабаш

II. Текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» 14.04.2017 прийняли
рiшення № 93 про виплату дивiдендiв, рiшення про встановлення дати
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не приймалось. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення
загальних зборiв: 1519285000,00 грн. Строк виплати дивiдендiв: не пiзнiше
3 (трьох) робочих днiв з дати прийняття цього рiшення. Спосiб виплати
дивiдендiв: безпосередньо акцiонеру ПАТ «Укртранснафта» - Нацiональнiй
акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України». Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
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
Гавриленко Микола Миколайович
генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.04.2017
(дата)

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР»
2. Код за ЄДРПОУ 14226133
3. Місцезнаходження вул. Елеваторна, 1, м. Чернігів, Чернігівська
обл., 14026
4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763
5. Електронна поштова адреса mlibor-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.mlybor.com.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: Відомості
про зміну типу акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення
19.04.2017 р. відбулася державна реєстрація змін до відомостей про
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (далі - ЄДР), а саме – зміна типу з публічного на
приватне, зміна найменування та реєстрація нової редакції статуту.
Рішення про зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування,
затвердження нової редакції статуту прийнято річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР»
13 квітня 2017р.Повне найменування акціонерного товариства до зміни ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР».
Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР».
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор Хоменко О.М. підпис, м. п. 19.04.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АО ГАЛАНТ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік. 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АО ГАЛАНТ», 01552492, вул. Чорноморська, б. 1,

м. Київ, 04080, /044/ 463-74-38. 2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://aogalant.kiev.ua/doc/

Публiчне акцiонерне товариство «Антонiнське ремонтно-транспортне пiдприємство»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості : 1. Повне найменування емітента : Публiчне
акцiонерне товариство «Антонiнське ремонтно-транспортне пiдприємство»;
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00909590; 3. Місцезнаходження емітента: 31022 , Хмельницька обл, Красилiвський р-н, смт.
Антонiни, вул Шосейна, 19; 4. Міжміський код, телефон та факс емітента:
(03855 ) 5-11-76 (03855) 5-11-88; 5. Електронна поштова адреса емітента:
rtp_ant@ukr.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.ant-rtp.biznes-pro.
ua; 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб
емiтента
2. Текст повідомлення: За рішенням загальних зборів акціонерів
18.04.2017р. (дата вчинення дії) у зв»язку iз затвердженням Статуту Товариства в новiй редакцiї припинено повноваження: - Голова правлiння Томчук Олександр Анатолiйович (паспорт: НА 523827 виданий Полонським
РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 01.07.1998), володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 7.99093% на суму 13750.00 грн.; - член
правлiння Нiкiтюк Михайло Iванович (паспорт: НА 230723 виданий
Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 03.12.1996),
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.95412% на суму 1641.75
грн; -член правлiння Пiвнюк Андрiй Никонович (паспорт: НА 828467 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi
03.02.2000), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5.74868% на
суму 9891.75 грн; -член правлiння Синюк Олександр Романович (паспорт:
НА 792844 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй
областi 15.12.1999), володiє часткою в статутному капiталi емiтента
4.11635% на суму 7083.00 грн; - член правлiння Сукачук Олександр
Iванович (паспорт: НА 793120 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в
Хмельницькiй областi 23.12.1999), володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 2.90434% на суму 4997.50 грн; - член правлiння Яковчук Борис
Никонович (паспорт: НА 519226 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 13.05.1998), володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 10.44386% на суму 17970.75 грн; - член правлiння Пастерук Галина Дмитрiвна (паспорт: НА 828404 виданий Красилiвським РВ
УМВС Україна в Хмельницькiй областi 03.02.2000), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.78680% на суму 4795.25 грн; - Голова
ревiзiйної комiсiї Суха Надiя Дмитрiвна (паспорт: НА 828507 виданий
Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 03.02.2000),
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.84579% на суму 4896.75
грн; - член ревiзiйної комiсiї Данилюк Тамiла Володимирiвна (паспорт: НВ
385504 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi
14.02.2006), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.40318% на
суму 693.75 грн; - член ревiзiйної комiсiї Синюк Тетяна Юрiївна (паспорт:
НА 793749 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй
областi 12.01.2000), володiє часткою в статутному капiталi емiтента

0.57753% на суму 993.75 грн; - член ревiзiйної комiсiї Козацький Микола
Михайлович (паспорт: НА 652744 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 06.01.1999), володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0.40318% на суму 693.75 грн, - член ревiзiйної комiсiї
Худий Сергiй Антонович (паспорт: НВ 102850 виданий Красилiвським РВ
УМВС Україна в Хмельницькiй областi 24.05.2002), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.40318% на суму 693.75 грн; - Голова Наглядової ради Горбачук Леонiд Васильович (паспорт: НА 907509 виданий
Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 07.02.2001),
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10.39403% на суму
17885.00 грн; - член Наглядової ради Легай Анатолiй Михайлович (паспорт: НВ 065451 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй
областi 15.02.2002), володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0.40318% на суму 693.75 грн; - член Наглядової ради Яцюк Володимир
Васильович (паспорт: НВ 292532 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 15.01.2004), володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0.40318% на суму 693.75 грн.Cтрок, протягом якого вищезазначені особи перебували на посадi - 5 рокiв.За рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв Ревiзiйна комiсiя не обиралася.
За рішенням загальних зборів акціонерів 18.04.2017р. (дата вчинення
дії) обрано: - Директор Томчук Олександр Анатолiйович (паспорт: НА
523827 виданий Полонським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi
01.07.1998), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 7.99093% на
суму 13750.00 грн, строк, на який обрано особу - до моменту переобрання,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова правлiння
ПАТ «Антонiнське РТП»; на строк 3 роки обрано: - Голова (обраний на засіданні Наглядової ради 18.04.2017р.) Наглядової ради Горбачук Леонiд
Васильович (паспорт: НА 907509 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна
в Хмельницькiй областi 07.02.2001), є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10.39403% на суму 17885.00 грн, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Наглядової ради ПАТ
«Антонiнське РТП»; - член Наглядової ради Синюк Олександр Романович
(паспорт: НА 792844 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в
Хмельницькiй областi 15.12.1999), є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4.11635% на суму 7083.00 грн, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член правлiння ПАТ «Антонiнське
РТП»; - член Наглядової ради Пастерук Галина Дмитрiвна (паспорт: НА
828404 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi
03.02.2000), є акцiонером., володiє часткою в статутному капiталi емiтента
2.78680% на суму 4795.25 грн, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 рокiв - член правлiння - головний бухгалтер ПАТ «Антонiнське РТП».
Всі вищезазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають.
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. Директор
Томчук Олександр Анатолiйович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
публічне акціонерне товариство
«Страхова компанія «МІСТО»
Повідомлення про зміну складу посадових осіб
публічне акціонерне товариство
«Страхова компанія «МІСТО»
код ЄДРПОУ 33295475, 21050,
місто Вінниця, вулиця Хлібна, 25,
тел./факс (0432) 50-81-08/50-81-09, електронна поштова адреса
info@ic-misto.com.ua , власний веб-сайт в мережі Інтернет www.ic-misto.com.ua
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від
18.04.2017 року у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження:
-голови Наглядової ради Фоміна Олександра Олександровича,
паспорт серія АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 1 рік ,
акціями товариства не володіє є представником акціонера Територіальна громада м. Вінниці, частка в статутному капіталі якого –
99,4%, розмір пакета акцій – 45 720 000,00 грн.;
-члена Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайовича, паспорт серія АА номер 767994, виданий 11.05.1998 року, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 1 рік,
представник акціонера Міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд», частка в статутному капіталі якого – 0,3%, розмір пакета
акцій – 140000,00 грн.;
-члена Наглядової ради Форманюка Миколи Вікторовича, паспорт серія АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленінським
РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 3 роки, акціями
товариства не володіє є представником акціонера Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія», частка в статутному
капіталі якого – 0,3%, розмір пакета акцій - 140000,00 грн.
- Ревізора Луценко Наталії Дмитрівни паспорт АА 533460 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997року,
на посаді була 3 роки, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера - юридичної особи Територіальна громада м. Вінниці,
якiй належить 99,4 вiдсоткiв Статутного капiталу емiтента, розмір
пакета акцій – 45 720 000,00 грн.
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від
18.04.2017 року та рішення засідання Наглядової ради від
18.04.2017 року щодо Голови Наглядової ради обрані строком
на три роки:
-голова Наглядової ради Фомін Олександр Олександрович, паспорт серія АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх
5-ти років займав посаду головного лікаря міської клінічної лікарні
швидкої медичної допомоги м. Вінниці, акцiями Товариства не
володiє, є представником акціонера Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія», частка в статутному капіталі якого – 0,3%, розмір пакета акцій - 140000,00 грн.
- член Наглядової ради Кожуховський Олександр Миколайович,
паспорт серія АА номер 767994, виданий 11.05.1998 року, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх
5 років займав посади т.в.о. директора МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій», заступника директора МКП «Вінницький
фонд муніципальних інвестицій», заступника генерального директора КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», фінансового директора
ТОВ ТСК «Пасаж», старшого аудитора відділу внутрішнього аудиту
Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу», аудитора Консорціум
«Індустріальна група», акцiями Товариства не володiє є представником акціонера Міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд», частка в статутному капіталі якого – 0,3%, розмір пакета акцій – 140000,00 грн.;
-член Наглядової ради Форманюк Микола Вікторович, паспорт
серія АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленінським РВ
УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: генеральний директор КП «Вінницька транспортна
компанія», Заступник міського голови м. Вінниці, акцiями Товариства не володiє є представником акціонера Територіальна громада
міста Вінниці, частка в статутному капіталі якого – 99,4%, розмір
пакета акцій – 45 720 000,00 грн.
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від
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18.04.2017 року обрано строком на 3 роки на посаду Ревізора Територіальну громаду міста Вінниці, керуючий рахунком Вінницька
міська рада код ЄДРПОУ 25512617, що володіє часткою в статутному капіталі – 99,4%, розмір пакета акцій – 45 720 000,00 грн. в особі
Луценко Наталії Дмитрівни паспорт АА 533460 виданий Ленiнським
РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997року, протягом
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв
Вiнницької мiської ради, посада – директор департаменту фiнансiв;
ПАТ «Страхова компанiя «Мiсто»- Ревiзор.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не мають.
Голова Правління Крамер Геннадій Леонідович пiдтверджує
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає,
що він несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Інформація про прийняття рішення
про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
публічне акціонерне товариство
«Страхова компанія «МІСТО»
код ЄДРПОУ 33295475, 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна,
25,
тел./факс (0432) 50-81-08/50-81-09, електронна поштова адреса
info@ic-misto.com.ua , власний веб-сайт в мережі Інтернет www.ic-misto.com.ua
1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його
прийняв: 18 квітня 2017р.; Річні загальні збори акціонерів ПАТ «СК
«Місто»
2. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема їх характеру: Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє
надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2017 року по 18.04.2018 року (включно), вартість яких
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будьяких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки)
Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх
осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та
лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.
При цьому гранична сукупна вартість кожного з укладених значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів
надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00
(Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн. включно.
3. Гранична сукупна вартість правочинів: до 20000,00 тис. грн;
4. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: складеної за міжнародними стандартами складає –
65193 тис.грн.
5. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (у відсотках): - 30,678%.
6. Загальна кількість голосуючих акцій 460000 шт;
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах 460000 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» – 460000 голосів;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0.
Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає,
що він несе відповідальність згідно із законодавством.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГАЛС-К»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів(для опублікування в
офіційному друкованому виданні).
І. Основні відомості про емітента:1. Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛС-К» Код за ЄДРПОУ-31566427,
місцезнаходження – 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, м. Прилуки,
вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3, тел. 044-522-84-71 044-490-57-95. 2. Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017р.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 31566427.smida.gov.
ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
«Євроаудит» код за ЄДРПОУ 30437318.
Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 30.03.2016 ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:1. Про обрання, голови та секретаря зборiв,
лiчильноїкомiсiї та затвердження регламенту Зборiв. 2. Одержання Товариством позики на суму, що перевищує 25 вiдсоткiвактивiв Товариства. 3. Змiна складу Наглядової ради Товариства. Особи, що подавали
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку
питань порядку денного не подавались. Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: -Обрали голову та секретаря зборiв, лiчильнукомiсiю та затвердили регламент Зборiв. -Не брати
позику. - Звiльнити з посади Членiв наглядової ради Гавриленка В.М.,
Довжок Т.Є. та Довжка В.Є. та обрати Членiв наглядової ради в наступному складi: Гавриленко В.М., Довжок В.Є., Рубаха М.Г. та не укладати
з членами Наглядової ради Товариства Гавриленко В.М., Рубахою М.Г.
та Довжок В.Є. цивiльно-правових договорiв та не встановлювати їм винагороди.
Річні загальні збори акціонерів відбулися 22.04.2016 ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї
та затвердження регламенту Зборiв. 2. Звiт Голови Правлiння Товариства про результати господарської дiяльностi у 2015 р. 3. Звiт Наглядової
ради Товариства за 2015р. 4. ЗвiтРевiзора Товариства. 5. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Голови Правлiння
та Ревiзора Товариства. 6. Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками
2015 р. 7. Затвердження рiчногозвiту Товариства за 2015 р. 8. Визначення основних напрямкiвдiяльностi Товариства у 2017 р. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку
питань порядку денного не подавались. Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: -Обрали голову та секретаря зборiв,
лiчильнукомiсiю та затвердили регламент Зборiв. -Вирiшили взяти до
уваги звiт Голови Правлiння Товариства про його роботу за 2015 рiк.
-Вирiшили взяти до уваги звiт Наглядової ради Товариства про роботу
Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. - Вирiшили взяти до уваги
звiтРевiзора Товариства про роботу за 2015 рiк. - Вирiшели схвалити звiт
Голови Правлiння Товариства про його роботу за 2015 рiк, звiт Наглядової ради Товариства про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рiк,
звiтРевiзора Товариства про його роботу за 2015 рiк та визнати роботу
вищезазначених органiвуправлiння Товариства за 2015 рiкзадовiльною.
- Вирiшили винести питання розподiлення прибутку на позачерговi збори
до кiнця 2016р. - Затвердити рiчнийзвiт Товариства за 2015 рiк. - Вирiшили
затвердити запропонованiосновнi напрямки дiяльностi Товариства на
2016 рiк.
04.07.2016р. Позачергові Збори не вдбулися в зв'язку тим, що усього
для участi у Зборах зареєструвалися акцiонери Товариства, якi в
сукупностi володiють90 голосами, що складає 6% голосуючих акцiй Товариства. Зг. ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» збори Товариства не мають кворуму так як для участi у зборах зареєструвалося
менше 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ЗБОРIВ: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї та
затвердження регламенту Зборiв. 2. Одержання Товариством позики на
суму, що перевищує 25 вiдсоткiвактивiв Товариства. Особа, що iнiцiювала
проведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова наглядової ради.
Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 28.09.2016. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв,
лiчильноїкомiсiї та затвердження регламенту Зборiв. 2. Прийняття
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. Особа,
що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова наглядової ради. -Обрали голову та секретаря зборiв, лiчильнукомiсiю та
затвердили регламент Зборiв. - надати попереднью згоду на вчинення

Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 28.09.2016 р. по 30.12.2016р., в тому числi правочини,
пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до
умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання
фiнансових позик, в тому числiспiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження
будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди
нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв,
договорiввiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з
укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до
цих договорiв на суму 300 000 000 (триста мiльйонiв) грн. 00 коп.
Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 26.12.2016. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв,
лiчильноїкомiсiї та затвердження регламенту Зборiв. 2. Прийняття
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. Особа,
що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова
наглядової ради. -Обрали голову та секретаря зборiв, лiчильнукомiсiю
та затвердили регламент Зборiв. - надати попереднью згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством
протягом перiоду з 30.12.2016 р. по 30.03.2017р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням
змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числiспiвробiтникам Товариства,
договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання
та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства,
договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiввiдступлення права вимоги, договорiв
придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо,
правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв на суму 300 000 000 (триста
мiльйонiв) грн. 00 коп.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного періоду: Сума
нарахованих дивідендівза простими акціями - 3000000грн.;за привілейованими акціями -0. Нараховані дивіденди на одну акцію – 2000грн. Сума
виплачених/перерахованих дивідендів – 0грн. Дата складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів 17.04.2017р. Дата прийняття Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГАЛС-К» рiшення
про виплату дивiдендiв: 30.03.2017р. Дата складення перелiкуосiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв: 17.04.2017р. Розмiрдивiдендiв,
що пiдлягаютьвиплатiвiдповiдно до рiшення позачергових загальних
зборiв становить 3 000 000 (Три мiльйони гривень) 00 коп. Дивiденди виплачуються iз прибутку емiтента за 2016 рiк. Строк виплати дивiдендiв: з
17.04.2017р.до 17.10.2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: виплата усiєї суми
дивiдендiв у повному обсязiвсiм особам, що мають право на отримання
дивiдендiв.За результатами періоду, що передував звітному: Сума нарахованих дивідендівза простими акціями - 0грн.;за привілейованими акціями -0. Нараховані дивіденди на одну акцію –0грн. Сума виплачених/перерахованих дивідендів – 0грн.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених
форм).Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
54301,7 70077,5
Основні засоби (за залишковою
7977,2
7482,6
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
310,1
6166,8
Сумарна дебіторська заборгованість
5284,3
5741,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
26611,0 48024,8
Власний капітал
50945,6 48404,2
Статутний капітал
150,0
150,0
Нерозподілений прибуток
50758,1 48216,7
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
3193,1
21653,6
Чистий прибуток (збиток)
2541,4
6256,2
Голова правління 	Євстратов М.А.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Приватне акцiонерне
«Западинське», 19410232, Київська,

міжміський код та телефон емітента:

товариство

Василькiвський, 08600, м. Василькiв, вул. Польова, 61, (045712) 4005.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: kolhoz.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Кволiтi Аудит, 33304128.
5. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори. Дата – 19.04.16. кворум – 60.0544.
Питання порядку денного: 1.Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Западинське»; 2.Про обрання лiчильної комiсiї;
3.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради ПАТ «Западинське» за 2015 рiк; 4.Про розгляд та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу ПАТ «Западинське» за 2015 рiк; 5.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї ПАТ «Западинське» за 2015 рiк; 6.Затвердження рiчного звiту ПАТ «Западинське» за 2015 рiк; 7.Розподiл прибутку i
збиткiв ПАТ «Западинське»; 8.Про звiльнення голови та члена ревiзiйної
комiсiї; 9.Про обрання голови та члена ревiзiйної комiсiї.
Результати рішень: 1. Обрано Головою Загальних зборiв Воловенко
Iгоря Михайловича та секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Лозовську
Ольгу Iванiвну. 2. Обрано Головою лiчильної комiсiї Лозовську Ольгу
Iванiвну, членом лiчильної комiсiї Воловенко Iгоря Михайловича та Лазебника Вiктора Сергiйовича. 3. Затверджено звiт Наглядової ради ПАТ «Западинське» за 2015 рiк. 4. Затверджено звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Западинське» за 2015 рiк.
5. Затверджено звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ «Западинське» за 2015 рiк.
6. Результат рiшення. Затверджено рiчний звiт ПАТ «Западинське» за 2015
рiк. 7. Збиток Товариства за 2015 рiк залишити на балансi Товариства, та
покрити його за рахунок прибутку Товариства в наступних перiодах
дiяльностi. 8. У зв’язку з закiнченням строку повноважень голови та члена
ревiзiйної комiсiї, звiльнити з посади голови ревiзiйної комiсiї – Нужного
Володимира Петровича та члена ревiзiйної комiсiї ТОВ «Матриця IКС».
9. Обрано на посаду голови ревiзiйної комiсiї – Нужного Володимира Петровича та члена ревiзiйної комiсiї ТОВ «Матриця IКС».
Позачергові збори. Дата – 08.09.16. кворум - 60.057749%.
Питання порядку денного: 1.Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПАДИНСЬКЕ»; 2.Про обрання лiчильної
комiсiї; 3.Про змiну типу та найменування Товариства; 4.Про затвердження
та пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано Головою Загальних зборiв Воловенко Iгоря Михайловича та

секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Лозовську Ольгу Iванiвну. 2. Обрано Головою лiчильної комiсiї Лозовську Ольгу Iванiвну, членом лiчильної
комiсiї Воловенко Iгоря Михайловича та Лазебника Вiктора Сергiйовича.
3. Змiнити тип Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. У зв’язку зi змiною типу Товариства змiнити найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПАДИНСЬКЕ» на наступне:
- повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗАПАДИНСЬКЕ»;
- повне найменування росiйською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ЗАПАДЫНСКОЕ»;
- повне найменування англiйською мовою – PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY «ZAPADYINSKE»;
- скорочене найменування українською мовою – ПРАТ «ЗАПАДИНСЬКЕ»;
скорочене
найменування
росiйською
мовою
–
ЧАО
«ЗАПАДЫНСКОЕ»;
- скорочене найменування англiйською мовою – РJSC «ZAPADYINSKE «..
4. У зв’язку зi змiною найменування Товариства внести вiдповiднi змiни
до Статуту Товариства та пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
Уповноважити директора Товариства Ящинського Павла Анатолiйовича на
пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітпоперений
дній
Усього активів
13339
13150
Основні засоби (за залишковою вартістю)
8242
8243
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1
8
Сумарна дебіторська заборгованість
715
511
Грошові кошти та їх еквіваленти
28
23
Власний капітал
13282
13133
Статутний капітал
1500
1500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2961
2812
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
57
17
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0.0248 -0.0242
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 0.0248 -0.0242
акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
6000
6000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

Приватне акціонерне товариство «Хмельницьке будівельно монтажне управління №69»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 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, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство

«Хмельницьке будівельно монтажне управління №69», 01037442, Вінницьке шосе, 4, м.Хмельницький, Хмельницька обл., 29011, (03822)
63-30-49
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.bmu-69.km.ua

Публічне акціонерне товариство «Орлан-Транс»
Повідомлення про виникнення особливої інформації.
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Орлан-Транс».
КОД ЄДРПОУ емітента: 05461378.
Місцезнаходження емітента: 79056, м. Львів, вул. Пластова, 4.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322940305.
Електронна поштова адреса емітента: orlantrans@dokaplus.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
19 квітня 2017 року відповідно до рішення загальних зборів акціонерів,
у складі посадових осіб ПАТ « Орлан-Транс « сталися наступні зміни:
Припинено повноваження:
Член Наглядової ради Петраш Свiтлана Михайлiвна (паспорт КО
481385 виданий 09.01.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України у
Полтавськiй обл.) володіє 0,00% статутного капіталу емітента.
Член Наглядової ради Байда Володимир Анатолiйович (паспорт СМ
152572 виданий 13.11.1999 Василькiвським МВ ГУ МВС України у Київськiй
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обл.) володіє 0,00% статутного капіталу емітента.
Член Наглядової ради Ковальчук Сергiй Вiкторович (паспорт СС 711618
виданий 04.03.1999 Калуським МВ УМВС в Iвано-Франкiвський обл..), володіє 0,00% статутного капіталу емітента.
Обрано:
Член Наглядової ради Ковальчук Сергiй Вiкторович (паспорт СС 711618
виданий 04.03.1999 Калуським МВ УМВС в Iвано-Франкiвський обл..), володіє 0,00% статутного капіталу емітента.
Член Наглядової ради Петраш Свiтлана Михайлiвна (паспорт КО
481385 виданий 09.01.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України у
Полтавськiй обл.) володіє 0,00% статутного капіталу емітента.
Член Наглядової ради Байда Володимир Анатолiйович (паспорт СМ
152572 виданий 13.11.1999 Василькiвським МВ ГУ МВС України у Київськiй
обл.) володіє 0,00% статутного капіталу емітента.
Посадових осіб призначено на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2017р. Посадові особи емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не мають.

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство "Укроптбакалiя",
місцезнаходження,
01553439, 14026 Чернiгiвська область
міжміський код та
Новозаводський район, м.Чернiгiв, вул.
телефон емітента
Любецька, 189, 04622 58270
2. Дата розкриття повного 19.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://01553439.smida.gov.ua/
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Надійність",
ЄДРПОУ аудиторської
32473281
фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 14.04.2016 р. Порядок денний: 1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2.Розгляд
процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборiв
акцiонерiв.
3.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 р.
Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 5.Звiт
Правлiння Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду
звiту. 6.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної
комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення про
наслiдки розгляду звiту. 7.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної
фiнансової звiтностi Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподiлу
прибутку за 2015 р. 8. Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової
редакцiї Статуту Товариства. 9. Внесення змiн та доповнень до положень
про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю шляхом
їх викладення у нових редакцiях. 10. Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства. 11. Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов
цивiльно - правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 12. Розгляд питання про припинення повноважень
(вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Розгляд питання про
обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов цивiльно правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної
комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Питання до порядку денного були запропонованi головою Наглядової
ради Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Всi питання порядку
денного розглянутi, i по кожному питанню прийнято вiдповiдне рiшення:
1. Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi: 1).Горбащенко М. М. член Лiчильної комiсiї. 2).Колесникова Т. М. - член Лiчильної комiсiї.
3).Авдiєнко I. М. - член Лiчильної комiсiї. 2. Обрати Секретарем загальних
зборiв Павлюченко Л. М. 3. Рiчний звiт Товариства за 2015 р. затвердити.
4. Звiт Наглядової ради за 2015 р. затвердити. 5. Звiт Правлiння Товариства за 2015 р. затвердити. 6. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу
у 2015 роцi, про проведенi нею перевiрки. Затвердити висновки Ревiзiйної
комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердити
фiнансовi результати дiяльностi Товариства 2015 р. Затвердити рiчну
фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 р. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2015 р., розподiлити наступним чином: -5% чистого прибутку

направити на створення резервного капiталу; -95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2015 р., залишити у розпорядженнi Товариства.
Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 8. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї,
затвердити нову редакцiю Статуту. Доручити пiдписати нову редакцiю Статуту Головi Правлiння Товариства Стахову Ю. В. 9. Внести змiн та доповнень до положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та
Ревiзiйну комiсiю шляхом їх викладення у нових редакцiях. 10. Припинити
повноваження наступного персонального складу Наглядової ради: 1).ТОВ
«ЦЄКК», в особi Директора Безсмертного О. М. - Голова Наглядової ради;
2).ДП «КК «РОШЕН», в особi Директора Осiяненка Г. Л. - член Наглядової
ради; 3).Ярандiн В. А. - член Наглядової ради. 11.Обрано членами Наглядової
ради: 1). Май Костянтин Владиславович (обрати термiном до наступних рiчних
зборiв; затвердити умови цивiльно-правового договору), представник акцiонера
ТОВ «ЦЄКК» 2). Гончар Тетяна Володимирiвна (обрати термiном до наступних
рiчних зборiв; затвердити умови цивiльно-правового договору), представник
акцiонера ДП «КК «РОШЕН» 3). Яковенко Антон Вiкторович (обрати термiном
до наступних рiчних зборiв; затвердити умови цивiльно-правового договору),
представник акцiонера ДП «КК «РОШЕН» 4). Вовчановський Євген Iванович
(обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затвердити умови цивiльноправового договору), представник акцiонера ТОВ «ЦЄКК» 5). Городнiчев Олексiй
Петрович (обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затвердити умови
цивiльно-правового договору), представник акцiонера ДП «КК «РОШЕН»
12. Припинити повноваження наступного персонального складу Ревiзiйної
комiсiї Товариства, у зв'язку з закiнченням термiну на який було обрано: 1).Ртищева Людмила Степанiвна - Голова Ревiзiйної комiсiї. 2).Алексєєв Юрiй Миколайович - член Ревiзiйної комiсiї. 3).Кондратенко Наталiя Богданiвна - член
Ревiзiйної комiсiї. 13. Обрано членами Ревiзiйної комiсiї: 1). Траскiвська Ольга
Анатолiївна (обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затвердити умови
цивiльно-правового договору) 2). Боєва Галина Анатолiївна (обрати термiном
до наступних рiчних зборiв; затвердити умови цивiльно-правового договору)
3). Чаус Олена Якiвна (обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затвердити
умови цивiльно-правового договору)
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
54386
55718
Основні засоби (за залишковою вартістю)
53247
51652
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
403
327
Сумарна дебіторська заборгованість
593
3612
Грошові кошти та їх еквіваленти
26
7
Власний капітал
37062
36331
Статутний капітал
10668
10668
Нерозподілений прибуток (непокритий
25350
24655
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1885
2311
Поточні зобов'язання і забеспечення
15439
17076
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0.02310360 0.06365330
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0.02310360 0.06365330
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
31640143
31640143
Цінні папери власних загальна номінальна
випусків,
вартість
у відсотках від
викуплені протягом
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
Голова правлiння ____________ Стахов Юрiй Вячеславович

Приватне акціонерне товариство «Молодіжна мода»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Молодіжна мода»
2. Код за ЄДРПОУ 04592760.
3.Місцезнаходження 10014 м. Житомир Площа Перемоги, буд.3.
4.Міжміський код, телефон та факс 0412 474529 474527
5.Електронна поштова адреса molmoda@emzvіt.com.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.molodіzhnamoda.ho.ua

7.Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб
емiтента.
ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку із закінченням терміну обрання 18.04.2017 р. припинені повноваження Голови, члена Наглядової ради Товариства Савенця Михайла
Iвановича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі
18.05201 %. На посаді Голови, члена Наглядової ради Товариства перебував з 18.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Замість вищевказаної особи на дану посаду нікого не призначено, так як
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обрання голови і членів Наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, новий склад Наглядової ради Товариства буде
обрано загальними зборами акціонерів.
В зв’язку із закінченням терміну обрання 18.04.2017 р. припинені повноваження члена Наглядової ради Товариства Савенця Юрія Iвановича, який
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 49.97450 %. На
посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з 18.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Замість вищевказаної особи на дану посаду нікого не призначено, так як обрання членів Наглядової
ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, новий склад
Наглядової ради Товариства буде обрано загальними зборами акціонерів.
В зв’язку із закінченням терміну обрання 18.04.2017 р. припинені повно-

важення члена Наглядової ради юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОНВI» (код за ЄДРПОУ 24705171), яке володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 24.93626 %. На посаді члена
Наглядової ради ТОВ «ОНВІ» перебувало з 18.04.2014 р. Замість вищевказаної особи на дану посаду нікого не призначено, так як обрання членів
Наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів,
новий склад Наглядової ради Товариства буде обрано загальними зборами
акціонерів.
ІІІ. Підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
2. Директор Сметаніна Леонора Леонідівна 18.04.2017 року.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АЙПЕК»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯемітента цінних паперів(для опублікування в
офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента:1. Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙПЕК», Код за ЄДРПОУ-30057276,
місцезнаходження – 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14, тел. 044-522-84-71 044-490-57-95.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
19.04.2017р.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 30057276.smida.gov.ua. 4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Євроаудит» код за ЄДРПОУ
30437318.
5. Інформація про загальні збори:
30.03.2016 Позачергові загальні збори не вдбулися в зв'язку тим, що
усього для участi у Зборах зареєструвалися акцiонери Товариства, якi в
сукупностiволодiють 21 голосами, що складає 15% голосуючих акцiй Товариства. Зг. ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» збори Товариства не мають кворуму так як для участi у зборах зареєструвалося менше 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї та затвердження регламенту Зборiв.2. Одержання Товариством позики на суму, що
перевищує 25 вiдсоткiвактивiв Товариства.Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Ревiзорпiдприємства.
Річні загальні збори відбулися 22.04.2016ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї та затвердження регламенту Зборiв.2. Звiт Голови Правлiння Товариства про результати господарської дiяльностi у 2015р.3. ЗвiтРевiзора Товариства у
2015р.4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Голови Правлiння
та Ревiзора Товариства.5. Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками
2015 р.6. Затвердження рiчногозвiту Товариства за 2015 р.7. Визначення
основних напрямкiвдiяльностi Товариства у 2016 р.Особи, що подавали
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались.Результати розгляду питань порядку
денного:- Обрали голову та секретаря зборiв, лiчильнукомiсiю та затвердили регламент Зборiв.-Вирiшили взяти до уваги звiт Голови Правлiння Товариства про його роботу за 2015 рiк. Рiшення за наслiдками розгляду звiту
прийняти при розглядi питання № 4 порядку денного Зборiв.-Вирiшили взяти до уваги звiтРевiзора Товариства про роботу за 2015 рiк. Рiшення за
наслiдками розгляду звiту прийняти при розглядi питання № 4 порядку
денного.-Вирiшили схвалити звiт Голови Правлiння Товариства за 2015 рiк,
звiтРевiзора Товариства за 2015 рiк та визнати роботу вищезазначених
органiвуправлiння Товариства за 2015 рiкзадовiльною.-Вирiшили не
розподiляти прибуток Товариства за 2015 р.- Вирiшили затвердити
рiчнийзвiт Товариства за 2015рiк.- Затвердити основнi напрямки дiяльностi
Товариства на 2016 рiк, запропонованiЧернiковою О.С.
04.07.2016р. Позачергові Збори не вдбулися в зв'язку тим, що усього
для участi у Зборах зареєструвалися акцiонери Товариства, якi в
сукупностiволодiють 21 голосами, що складає 15% голосуючих акцiй Товариства. Зг. ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» збори Товариства не мають кворуму так як для участi у зборах зареєструвалося менше 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.ПОРЯДОК ДЕННИЙЗБОРIВ:
1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї та затвердження регламенту Зборiв. 2. Одержання Товариством позики на суму, що
перевищує 25 вiдсоткiвактивiв Товариства.Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Ревiзорпiдприємства.
Позачергові загальні збори вдбулися28.09.2016р.. ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ЗБОРIВ: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї та
затвердження регламенту Зборiв. 2. Прийняття рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв.Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова правлiнняпiдприємства.
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Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались.Результати
розгляду питань порядку денного:- Обрали голову та секретаря зборiв,
лiчильнукомiсiю та затвердили регламент Зборiв.- надали попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись
Товариством протягом перiоду з 28.09.2016 р. по 30.12.2016 р., в тому
числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або
отримання фiнансових позик, в тому числiспiвробiтникам Товариства,
договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та
вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства,
договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiввiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо,
правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв на суму 250 000 000 (двiстi
п’ятдесят мiльйонiв) грн. 00 коп.
Позачергові загальні збори вдбулися26.12.2016р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ЗБОРIВ: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї та
затвердження регламенту Зборiв. 2. Прийняття рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв.Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова правлiнняпiдприємства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались.Результати
розгляду питань порядку денного:- Обрали голову та секретаря зборiв,
лiчильнукомiсiю та затвердили регламент Зборiв.- надали попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись
Товариством протягом перiоду з 30.12.2016 р. по 30.03.2017 р., в тому
числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або
отримання фiнансових позик, в тому числiспiвробiтникам Товариства,
договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та
вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства,
договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiввiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо,
правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв на суму 250 000 000 (двiстi
п’ятдесят мiльйонiв) грн. 00 коп.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)
Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
5465,8
5479,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
5350,0
5350,0
Виробничі запаси
0,3
Сумарна дебіторська заборгованість
100,3
97,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
15,3
32,4
Власний капітал
50,7
(130,9)
Статутний капітал
70,0
70,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
50,7
(130,9)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
5345,0
5540,3
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток)
182,0
4,2
Голова правління

Чернікова О.С.

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 «Западинське» 2. Код за ЄДРПОУ: 19410232

3. Місцезнаходження: 08600, м. Василькiв, вул. Польова, 61 4. Міжміський
код, телефон та факс: (04571) 2-40-05 (04571) 2-40-05 5. Електронна поштова адреса: info@kolhoz.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.19410232.com.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Западинське» (Протокол
№ 18-04/17 вiд 18 квiтня 2017 року) припинено, у звязку з закiнченням строку
повноважень, повноваження Голови наглядової ради товариства Драгана
Андрiя Юрiйовича. Частка якою володiє Драган А.Ю. у статутному капiталi товариства складає 13,0200 вiдсоткiв. У Драгана А.Ю. вiдсутнi судимостi за корисливi
чи посадовi злочини. Посаду Голови наглядової ради займав протягом 3 рокiв.
Пiдстава припинення повноваження – рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Особа не надала згоду на розкриття персональних данних.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Западинське» (Протокол
№ 18-04/17 вiд 18 квiтня 2017 року) припинено, у звязку з закiнченням строку повноважень, повноваження члена наглядової ради товариства
ТОВ «Гостиний двiр». Частка якою володiє ТОВ «Гостиний двiр» у статутному капiталi товариства складає 0,001 вiдсоткiв. Посаду члена наглядової
ради займало протягом 3 рокiв. Пiдстава припинення повноваження –
рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Западинське» (Протокол
№ 18-04/17 вiд 18 квiтня 2017 року) припинено, у звязку з закiнченням строку
повноважень, повноваження члена наглядової ради товариства Мiрошника
Сергiя Миколайовича. Частка якою володiє Мiрошник С.М. у статутному капiталi
товариства складає 0,001 вiдсоткiв. У Мiрошника С.М. вiдсутнi судимостi за
корисливi чи посадовi злочини. Посаду члена наглядової ради займав протягом
3 рокiв. Пiдстава припинення повноваження – рiшення загальних зборiв
акцiонерiв. Особа не надала згоду на розкриття персональних данних.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Западинське» (Протокол
№ 18-04/17 вiд 18 квiтня 2017 року) обрано на посаду Голови наглядової
ради товариства Драгана Андрiя Юрiйовича. Частка якою володiє Драган
А.Ю. у статутному капiталi товариства складає 13,0200 вiдсоткiв. У Драгана А.Ю. вiдсутнi судимостi за корисливi чи посадовi злочини. Особа обирається на посаду Голови наглядової ради строком на три роки. Драган А.Ю.
є акцiонером ПРАТ «Западинське». Драган А.Ю. протягом останiх 5-и рокiв
обiймав наступнiп осади - Директор ТОВ «Матриця Iкс», директор
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Полтавське автотранспортне підприємство 1662»; 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 01350305;
3.Місцезнаходження - 36014, м.Полтава, вул.Харчовиків, 13; 4.Міжміський код,
телефон та факс - (0532)678155/678182; 5.Електронна поштова адреса –
01350305@atrep.com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації – http://01350305.smida.
gov.ua; 7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
ПрАТ «ПАТП 1662» повідомляє, що 18.04.2017р. рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності, а саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні
правочини з іншими суб’єктами господарювання протягом не більш як одного
року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 1000000,00 (один мільйон) гривень або її еквівалент в іноземній
валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату

ТОВ «Кредо актив есет менеджмент». Особа ненадала згоду на розкриття
персональних данних.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Западинське» (Протокол
№ 18-04/17 вiд 18 квiтня 2017 року) обрано на посаду члена наглядової
ради товариства Нужного Володимира Петровича. Частка якою володiє
Нужний В.П. у статутному капiталi товариства складає 0,001 вiдсоткiв. У
Нужного В.П. вiдсутнi судимостi за корисливi чи посадовi злочини. Особа
обирається на посаду члена наглядової ради строком на три роки. Нужний В.П. є акцiонером ПРАТ «Западинське». Нужний В.П. протягом останiх
5-и рокiв обiймав наступнi осади - Директор ТОВ «Бетонодом», директор
ТОВ «УкрЗiп». Особа не надала згоду на розкриття персональних данних.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Западинське» (Протокол
№ 18-04/17 вiд 18 квiтня 2017 року) обрано на посаду члена наглядової ради
товариства Мiрошника Сергiя Миколайовича. Частка якою володiє
Мiрошник С.М. у статутному капiталi товариства складає 0,001 вiдсоткiв. У
Мiрошника С.М. вiдсутнi судимостi за корисливi чи посадовi злочини. Особа
обирається на посаду члена наглядової ради строком на три роки. Мiрошник С.М.
є акцiонером ПРАТ «Западинське». Мiрошник С.М. протягом останiх 5-и рокiв
обiймав наступнi посади - Директор ТОВ «Гостиний двiр», директор
ТОВ «Зiппер». Особа не надала згоду на розкриття персональних данних.
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Западинське» (Протокол № 18-04/17
вiд «18» квiтня 2017 року) у зв’язку з закiнченням строку повноважень, переобрано Ящинського Павла Анатолiйовича на посаду Директора
ПрАТ «Западинське» безстроково, згiдно Статуту ПрАТ «Западинське».
Посаду Директора ПрАТ «Западинське» займав протягом 3 рокiв. Частка в
статутному капiталi ПрАТ «Западинське» - 0%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава припинення повноваження – рiшення Наглядової ради ПрАТ «Западинське». Особа не надала згоду на розкриття персональних даних.
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Западинське» (Протокол № 18-04/17
вiд «18» квiтня 2017 року) у зв’язку з закiнченням строку повноважень, переобрано Ящинського Павла Анатолiйовича на посаду Директора
ПрАТ «Западинське» безстроково, згiдно Статуту ПрАТ «Западинське».
Ящинський П.А не є акцiонером ПРАТ «Западинське». Частка в статутному
капiталi ПрАТ «Западинське» - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5-ти рокiв особа займала
наступнi посади: Директор ПРАТ «Харкiвський завод електротехнiчного обладнання», ПРАТ «Молнiя». Особа не надала згоду на розкриття персональних даних.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор Ящинський Павло Анатолiйович, 18.04.2017 р.
вчинення відповідного правочину. Вказані правочини стосуються: відчуження
(купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового
поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого
майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись,
будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і
обов’язків та інших об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства. Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 453 700 грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає - 220,41%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 564544 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 564544 шт.; кількість голосуючих
акцій, що проголосували «за» - 564544 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 (нуль) шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Голова правління (підпис) А.А. Павленко 18.04.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНОБУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД»»

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 «ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНОБУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД»»
2. Код за ЄДРПОУ - 05527640
3. Місцезнаходження - 35705, Рівненська область, місто Здолбунів, вул.
Мартинівка, 14А
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 69-34-50, (0362) 69-34-09

5. Електронна поштова адреса - zdolbunivsrb@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - zdolb.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
На загальних зборах акціонерів, які відбулися 18.04.2017 року (протокол
№ 01-2017 від 18.04.2017 року) було прийнято рішення про схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством «Здолбунівсільгосприббуд» в особі директора або уповноважених ним
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№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості: 1) договори про продаж основних засобів
за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою
від собівартості (закупівельної ціни) – на суму, що не перевищує еквівалент
500.000,00 EUR (п’ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору; 2) договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам,
прийом делегацій інвесторів) – на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00
EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на
момент укладення договору; 3) договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову
вартість, собівартість чи закупівельну ціну – без обмеження сумою; 4) кредитні договори – за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою; 5) договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних
засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші догоРічна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента: 1.Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Попiль
нянське хлiбоприймальне пiдприємство», код за

ЄДРПОУ 00954001, місцезнаходження 13501 Житомирська обл., смт. Попiльня
вул. Фрунзе, буд. 117, міжміський код та телефон емітента (04137) 2-51-82.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на
якій розміщено регулярну річну інформацію www.pophpp.ho.ua. 4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство
з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ
33253896. 5.Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв
були проведені 27.11.2016 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних
зборах: 1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання секретаря Загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку
проведення Загальних зборiв. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради за 2015 р. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту виконавчого органу за 2015 р. 5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 р. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї
товариства за 2015 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 7.
Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, отриманих за результатами роботи в
2015 роцi. 8. Припинення повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства. 9.Обрання членiв наглядової ради Товариства. 10.Затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв. Особи, що подавали
пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що
розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення
щодо виплати дивідендів не приймалось.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» 2. Код за ЄДРПОУ: 00955236 3. Місцезнаходження:

68400, Одеська обл., місто Арциз, вул. Чапаєва, буд. 44 4. Міжміський код,
телефон та факс: 0 (4845) 3-10-47 / 0 (4845) 3-13-78 5. Електронна поштова
адреса: arciz@usilos.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: arziz-hpp.com.
ua 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
1. Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних
зборів від 13 квітня 2017 року) припинено повноваження ревізора Мідляр
Олени Олександрівни, яку було обрано на термін до прийняття рішення

вори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва – без обмеження сумою; 6) договори застави основних засобів – без обмеження сумою;
7) інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери – без обмеження сумою; 8) здійснення банківських переказів та інших фінансових
операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням – без обмеження
сумою; 9) здійснення банківських переказів в інших випадках – на суму, що не
перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу. Гранична сукупність вартості правочинів не встановлювалась. Вартість активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності: 1226,3 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій: 1289687; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1289687; Кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» прийняття рішення: 1289687; Кількість голосуючих акцій,
що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Директор Петрук Віталій Борисович. 18.04.2017 року.
II. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
6179
6642
Основні засоби (за залишковою вартістю)
178
353
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
5997
621
Грошові кошти та їх еквіваленти
4
5668
Власний капітал
6019
6483
Статутний капітал
827
827
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
4374
4838
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
155
-Поточні зобов'язання і забезпечення
5
159
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.0279816 0.2923259
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.0279816 0.2923259
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
16546600
16546600
Цінні папери
загальна номінальна
--власних випусків,
вартість
--викуплені протягом у відсотках від статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Директор ____________ Пейчев Iван Iванович
зборами акціонерів про припинення її повноважень. Рішення прийнято на
підставі ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни у
персональному складі обгрунтовані пропозицією акціонерів. Особа перебувала на посаді два роки. Особа не надала згоду на розкриття паспортних
даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2. Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних
зборів від 13 квітня 2017 року) обрано ревізором Ангаткіну Ірину Гаврилівну. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа за останні
п’ять років: аудитор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор 	Грищенко Валентина Дмитрівна

Приватне акцiонерне товариство «Лiктрави»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 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
«Лiктрави», код за ЄДРПОУ 00481181, місцезнаходження 10001, м. Жито-
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мир, Шосе Київське, буд.21, міжміський код та телефон емітента (0412)
428021.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію http://liktravy.ua
Генеральний директор ______________Скробанскi Войчех Анджей

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Публiчне акцiонерне товариство
«Жашкiвський елеватор»

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Жашкiвський елеватор», 00956916, вул. Вокзальна 1, м.Жашкiв,
Жашкiвський, Черкаська, 19200, (04747) 61192
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: zh-gelevator.ck.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія
«П.С.П. Аудит»., 36412992.
5. Інформація про загальні збори 12.04.2016, чергові. Порядок денний:
1.Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв. Прийняте рiшення: 1. Головою зборiв обрати
Пальонко Н. В., директора ПАТ « Жашкiвський елеватор».
2. Президiю зборiв обрати у складi 3 осiб : Самюель Робар, Пальонко
Нiна Василiвна, Кучинська Людмила Анатолiївна.
3. Секретарiат обрати у кiлькостi одної особи : Кучинської Л. А.
4. Рахункову комiсiю обрати у кiлькостi 3 осiб: Бондар Григорiй Дмитрович, голова комiсiї, Литвиненко Юлiя Григорiвна, секретар комiсiї, Рокша
Галина Iлькiвна, член комiсiї.
5.Затвердити наступний Регламент зборiв: виступ основних доповiдачiв
- до 20 хв. виступ з мiсць - до 3 хв.
2. Звiт Директора про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк .
Прийняте рiшення: Звiт Директора Товариства про пiдсумки дiяльностi
Товариства за 2015 рiк затвердити.
3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк. Прийняте рiшення :
Звiт Наглядової Ради Товариства прийняти до вiдома.
4. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї Прийняте рiшення 1. Звiт та висновки
Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк прийняти до вiдома. 2.Затвердити проведене списання
основних засобiв в зв'язку з виходом iз ладу та непридатнiстю для використання у майбутньому:
- свинарник (інвентарний №696) первісна вартість 185845 грн.74 коп.
Залишкова вартість 95558 грн. 60 коп.
5. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк,
звiтiв Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї. Прийняте рiшення:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк, звiти Наглядової ради i ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження розподiлу прибутку ( збиткiв ) товариства за результатами дiяльностi за 2015 рiк. Прийняте рiшення:
Чистий прибуток товариства за результатами дiяльностi за 2015 рiк не
розподiляти з метою невiдволiкання обiгових коштiв i направити на
iнвестицiйнi проекти на 2016 рiк.
7. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв. Прийняте
рiшення: Затвердити наступнi значнi правочини, тобто правочини, ринкова
вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв

вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства : - за 2013 рiк - 11 125 000грн. - за 2014 рiк - 11 234 000грн. - за 2015 рік
- 11 218 000грн. 1.1. Затвердити наступнi правочини, якi були вчинененi
Товариством у ходi поточної дiяльностi у 2015 роцi за погодженням з Наглядовою Радою:
- Угоди мiж ПАТ « Жашкiвський елеватор» та ТОВ « Суффле Агро Україна» про надання позики ( поворотної фiнансової допомоги ) для поповнення обiгових коштiв позичальника для використання за цiльовим призначенням : - вiд 4 серпня 2015 року на суму 30 000 000 грн. - Договори про
надання послуг по роботi з зерном з ТОВ
« Суффле Агро Україна . 1.1.1.Пiдтвердити право пiдпису директора
Пальонко Нiни Василiвни на наступних значних правочинах, якi були
вчиненi Товариством у ходi поточної дiяльностi у 2015 роцi , за погодженням з Наглядовою Радою : - угоди мiж ПАТ « Жашкiвський елеватор» та
ТОВ « Суффле Агро Україна» про надання позики ( поворотної фiнансової
допомоги ) для поповнення обiгових коштiв позичальника для використання за цiльовим призначенням : - вiд 23 січня 2015 року на суму 5 000 000
грн. - вiд 04 серпня 2015 року на суму 5 000 000 грн. - вiд 04 серпня 2015
року на суму 30 000 000 грн.
1.2.Попередньо схвалити наступнi значнi правочини, якi можуть бути
вчиненi Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi у 20162017 р.р. : - Договори позики ( поворотної фiнансової допомоги ) iз ТОВ»
Суффле Агро Україна», - Договори про надання послуг сертифiкованого
складу. 1.2.1.Надати повноваження Наглядовiй Радi Товариства на власний розсуд визначати умови значних правочинiв ( включаючи суму та строк
вказаних Договорiв ), що вiдносяться до компетенцiї зборiв акцiонерiв, у
2016-2017р. р .
1.2.2. Вповноважити директора Товариства Пальонко Нiну Василiвну на
пiдписання договорiв вiд iменi Товариства.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
53846
44873
Основні засоби (за залишковою вартістю)
39759
36162
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
11683
5970
Грошові кошти та їх еквіваленти
7
13
Власний капітал
51464
40944
Статутний капітал
3052
3052
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
41777
31526
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
192
199
Поточні зобов'язання і забезпечення
2190
3730
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,8618
-0,0812
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0,8618
-0,0812
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
12206800
12206800
Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупались

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРАГА АВТО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАГА АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ
31167690
3. Місцезнаходження
03142 м. Київ вул. Академiка
Кримського, буд.27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-77-00 (044) 207-77-00
5. Електронна поштова адреса
a.chernov@praga-auto.com.ua
www.praga-auto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол
№19/4-17 вiд 19.04.2017 року) припинено повноваження посадової особи
Ревізора Товариства Корбана Валерія Павловича. Дата прийняття рі-

шення 19.04.2017 року. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням строку
повноважень та необхідністю обрати Ревізора на новий термін. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 09.12.2014 р. 19.04.2017 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол
№19/4-17 вiд 19.04.2017 року) обрано Ревізором Товариства Корбана
Валерія Павловича. Дата прийняття рішення 19.04.2017 року. Рішення
прийнято у зв’язку з необхідністю обрати Ревізора на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: ТОВ «Автоцентр Прага
Авто на Кільцевій» генеральний директор, Ревізор ПрАТ «ПРАГА
АВТО».
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. Генеральний директор Харун Леонід Васильович.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента

Приватне акціонерне
товариство «Український науководослідний інститут
неруйнівного кон
тролю», 32828482, НабережноЛугова, 8, м. Київ, Подільський,
04071, Україна, 0445313726
19.04.2017

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Міжнародна енергетична компанія»

2. Код за ЄДРПОУ: 36285564
3. Місцезнаходження: 01004 м. Київ вул. Горького, буд. 7в
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-67-83 (044) 581-67-83
5. Електронна поштова адреса: mail@mek.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: mek.in.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про подовження повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 14.04.2017 р. Подовження повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017 від
14.04.2017 р.
Бурлаченко Микола Миколайович (паспорт: серія КК номер 482707 виданий 03.07.2000 р. Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській обл.), подовження повноважень на посаді Голова Наглядової ради. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0 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 ПрАТ «МЕК».
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 «МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА»

2. Код за ЄДРПОУ: 33690928
3. Місцезнаходження: 03033 м. Київ вул. Саксаганського, буд.41
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-67-82, (044) 581-67-83
5. Електронна поштова адреса: mail@mig.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://mig.in.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про подовження повноважень прийнято загальними зборами
ПрАТ «МІГ» від 14.04.2017 р. Подовження повноважень посадової особи
виконано на підставі Протоколу загальних зборів №1/2017 від 14.04.2017.
БУРЛАЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА (паспорт: серія КМ номер
492051 виданий 28.09.2007 р. Ізмаїльським МВ ГУ МВС України в Одеській
обл.) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на
який набуває повноважень особа: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «МІГ».
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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 емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «УКРАЇНня, міжміський код та телефон
СЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАемітента

НІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ
ПИВА, БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ
НАПОЇВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ
ВОД «УКРПИВО», 14297558,

вул. Мала Житомирська, 3, А, м. Київ,
Шевченківський, 01001, Україна,
(044) 278-33-95
2. Дата розкриття повного тексту 18.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://ukrpivo.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Рішення про подовження повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 14.04.2017 р. Подовження повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017 від
14.04.2017 р.
Поворозник Тетяна Олегівна (паспорт: серія СМ номер 821514 виданий
10.03.2006 р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській обл.) подовжено
повноваження на посаді Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на
який набуває повноважень особа: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПрАТ «МЕК».
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів
14.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017 від 14.04.2017 р.
Посадова особа Воробйов Яків Анатолійович (не надано згоди на розкриття паспортних даних) призначена на вакантну посаду Ревізора акціонерного товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:
5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Президент ПрАТ «МІГ».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління 	Дубовой О.Ф.
Рішення про подовження повноважень прийнято загальними зборами
ПрАТ «МІГ» від 14.04.2017 р. Подовження повноважень посадової особи
виконано на підставі Протоколу загальних зборів №1/2017 від 14.04.2017.
ПОВОРОЗНИК ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА (паспорт: серія СМ номер 821514
виданий 10.03.2006 р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській обл.) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
набуває повноважень особа: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПрАТ «МІГ».
Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПрАТ «МІГ»
від 14.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів №1/2017 від 14.04.2017.
Посадова особа Бурлаченко Микола Миколайович (паспорт: серія КК
номер 482707 виданий 03.07.2000 р. Ізмаїльським МВ УМВС України в
Одеській обл.) призначена на вакантну посаду Ревізора акціонерного товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова наглядової
ради ПрАТ «МЕК».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Президент
Воробйов Яків Анатолійович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Публiчне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «Енергоня, міжміський код та телефон
постачальна компанiя
емітента
«Херсонобленерго»,
05396638 Херсонська , Суворовський,
73000, мiсто Херсон, Пестеля, 5/ 0552/
26-45-14,
2. Дата розкриття повного тексту 19.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.ksoe.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П. І. Б.
вiдповiдальнiстю «Аудиторська
аудитора - фізичної особи - підкомпанiя «Свiт», 23527046
приємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство): Черговi Загальнi збори акцiонерiв
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiдбулися 30.03.2016 р. З наступним
порядком денним: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариства),
припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Товариства.; 2. Про
порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; 3. Звiт
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння Товариства.; 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради
Товариства.; 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.; 6. Затвердження
рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.; 7. Розподiл прибутку та збиткiв
Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi.; 8. Про припинення
повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.; 10. Затвердження умов
договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження
кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради.;
11. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.;
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
13. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з
Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.; 14. Про схвалення та/
або вчинення правочинiв.; 15. Про схвалення/надання згоди на внесення
змiн в умови договору/договорiв, що укладений/укладенi з ПАТ «АльфаБанк».;16. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
17. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. По усiх
питаннях порядку денного проводиться голосування iз розрахунку одна
проста iменна акцiя – один голос. Голосування за усiма питаннями
порядку денного проводиться бюлетенями. Результати розгляду питань
порядку денного: По питанням порядку денного №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,
13,14,15,16,17 рішення прийнято згідно запропонованим проектам
рішень. По питанням порядку денного, голосування по яким кумулятивне
№№ 9,12 обрано осіб у органи товариства із запропонованих кандидатур
та повністю сформований склад органів.
21.09.2016 р. відбулися позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЕК
"Херсонобленерго", ініціатором яких виступила Наглядова рада
Товариства, з наступним порядком денним: 1. Обрання членiв лiчильної

комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОН
ОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство), припинення повноважень членiв
лiчильної комiсiї.; 2. Про порядок проведення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства.; 3. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 4. Про схвалення/надання
згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 5. Про
схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФАБАНК».; 6. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 7. Про схвалення/надання згоди на укладення
договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 8. Про схвалення/надання згоди
на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 9. Про схвалення/
надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
10. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 11. Про схвалення/надання згоди на укладення
договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 12. Про схвалення/надання згоди
на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 13. Прийняття
рiшення щодо погодження внесення змiн у дiючий Договiр про вiдкриття
кредитної лiнiї, укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».; 14. Прийняття рiшення
щодо погодження внесення змiн у дiючий Договiр поруки та Договiр застави,
що укладенi з ПАТ «СБЕРБАНК».; 15. Прийняття рiшення щодо погодження
внесення змiн у дiючий Договiр поруки, укладений з
ПАТ «СБЕРБАНК». По усiх питаннях порядку денного проводиться
голосування iз розрахунку одна проста iменна акцiя – один голос. Голосування за усiма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.
Результати розгляду питань порядку денного: По всім питанням порядку
денного рішення прийнято згідно запропонованим проектам рішень.
6. Інформація про дивіденди. Черговими загальними зборами акцiонерiв
№ 23, якi вiдбулися 30.03.2016р., прийнято наступне рiшення щодо
виплати дивiдендiв: У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками
роботи Товариства в 2015 роцi, прибуток за 2015 рiк не розподiляти та
вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати.
Черговими загальними зборами акцiонерiв № 25, якi вiдбулися
13.04.2017р., прийнято наступне рішення щодо виплати дивідендів: У
зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в
2016 роцi, прибуток за 2016 рiк не розподіляти та відрахування до
резервного фонду не здійснювати.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
1571619
1413253
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1006566
979661
Довгострокові фінансові інвестиції
20190
20892
Запаси
35694
42757
Сумарна дебіторська заборгованість
380380
254673
Грошові кошти та їх еквіваленти
32156
28982
Власний капітал
290416
368101
Статутний капітал
44724
44724
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-745848
-704510
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
546849
515583
Поточні зобов'язання і забезпечення
734354
529569
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.43425
-0.81984
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.43425
-0.81984
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
178895040 178895040
Цінні папери власних загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутного
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін0
0
них паперів власних випусків протягом періоду
Голова правління ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

І.М.Сафронов

Публічне акціонерне товариство
Черняхівський завод «Авангард»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р I. Основні відомості
про емітента: 1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство Черняхівський завод«Авангард», код за ЄДРПОУ: 02969662, місцезнаходження : 12300 Житомирська область Черняхiвський смт. Черняхiв
вул. Iндустрiальна, 24-В, міжміський код та телефон емітента: (04134)4-82-61;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії :18 квітня 2017 р.; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.ztavangard.
inf.ua; 4.Найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ: 33253896,

якою проведений аудит фінансової звітності. 5 Із-за того що товаристов не
здійснює господарську діяльність чергові та позачергові загальнi збори
акцiонерiв емітента у 2016 році не скликались, тому і не проводились.6. За
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
Показника
Усього активів
1689
1689

123
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

1608
-18
63
-1616
2412
-796

1608
-18
63
-1616
2412
-796

-73
--

-73
--

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АДМ
IЛЛIЧIВСЬК»

32790234
68001 Чорноморськ Транспортна, 26
0487965700 0482304932
victoriya.pysmenna@adm.com

II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Вартість активів Співвідношення граничної
Гранична
емітента за
сукупності вартості
сукупність
Дата
даними
правочинів до вартості
№
вартості
прийняття
останньої річної активів емітента за даними
з/п
правочирішення
фінансової
останньої річної фінансової
нів
звітності
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)
(у відсотках)
1
2
3
4
5
1
14.04.2017 200 000
655 501
30,51 %
2
14.04.2017 163 875
655 501
25 %
3
14.04.2017 163 875
655 501
25 %
4
14.04.2017 163 875
655 501
25 %
5
14.04.2017 163 875
655 501
25 %
6
14.04.2017 163 875
655 501
25 %
Зміст інформації
14.04.2017 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Іллічівськ»
(надалі також – «Емітент») було прийняте рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значного правочину протягом одного року з
моменту проведення Чергових загальних зборів, а саме - договору (ів)
поворотної фінансової допомоги, Емітент за яким(и) виступає боржником, гранична сукупна вартість якого становить 200 000 000 грн; вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 655 501 000 грн; співвідношення граничної сукупності вартості правочину
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (у відсотках) – 30,51 %; загальна кількість голосуючих акцій 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах - 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття
рішення - 0 шт.
14.04.2017 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Іллічівськ»
було прийняте рішення про попереднє надання згоди на укладення
договору (договорів) на переробку насіння соняшнику на давальницьких
умовах між Товариством та ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» (код згідно з
ЄДРПОУ – 20027449), сукупна вартість предмету якого (яких) може
перевищувати 163 875 250 грн та будь-яких додаткових угод до такого
договору (договорів); вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності 655 501 000 грн; співвідношення граничної
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає орієнтовно
25%, загальна кількість голосуючих акцій - 985 820 шт., кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рішення - 0 шт.
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Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих
акцій (шт.)
Цінні папери власних
загальна
випусків,
номінальна
вартість
викуплені протягом
у відсотках від
звітного періоду
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

--

--

9648067

9648067

-

-

-

-

-

-

14.04.2017 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Іллічівськ»
було прийняте рішення про попереднє надання згоди на укладення
договору (договорів) купівлі-продажу (поставки) з юридичною особою за
законодавством Швейцарії ADM International Sàrl, сукупна вартість
предмету якого (яких) може перевищувати 163 875 250 грн та будь-яких
додаткових угод до такого договору (договорів); вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності 655 501 000 грн;
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках) складає орієнтовно 25%, загальна кількість голосуючих акцій 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах - 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття
рішення - 0 шт.
14.04.2017 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Іллічівськ»
було прийняте рішення про попереднє надання згоди на – укладення
договору (договорів) купівлі-продажу (поставки) з юридичною особою за
законодавством Німеччини ADM Germany GmbH, , сукупна вартість
предмету якого (яких) може перевищувати 163 875 250 грн та будь-яких
додаткових угод до такого договору (договорів) вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності 655 501 000 грн;
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках) складає орієнтовно 25%, загальна кількість голосуючих акцій 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах - 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття
рішення - 0 шт.
14.04.2017 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Іллічівськ»
було прийняте рішення про попереднє надання згоди на – укладення
договору (договорів) купівлі-продажу (олії) з Товариством з обмеженою
відповідальністю «АДМ Трейдінг Україна» (код згідно з ЄДРПОУ –
20027449), сукупна вартість предмету якого (яких) може перевищувати
163 875 250 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
655 501 000 грн; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (у відсотках) складає орієнтовно 25%, загальна кількість
голосуючих акцій - 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 985 820 шт., кількість голосуючих
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення склала 985 820 шт. та
«проти» прийняття рішення - 0 шт.
14.04.2017 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Іллічівськ»
було прийняте рішення про попереднє надання згоди на – укладення
будь-яких додаткових угод до договору позики № 1 від 01.09.2015 з
нерезидентом - юридичною особою за законодавством Швейцарії ADM
International Sàrl, сукупна вартість предмету договору чи додаткових угод
може перевищувати 163 875 250 грн вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності 655 501 000 грн; співвідношення
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає
орієнтовно 25%, загальна кількість голосуючих акцій - 985 820 шт.,
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах - 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рішення 0 шт.
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
Христюк Володимир Валерiйович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
2017.04.14
(дата)

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРОСПЕКТ
ЕМІСІЇ ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІЙ

АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
(серії S1, T1, U1, V1)

Застереження: Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що
проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність
за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для
реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.
I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан.
1. Загальна інформація про емітента:
1.1. Повне найменування.
повне найменування українською мовою: - Приватне акціонерне товариство
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».
повне найменування англійською мовою: - Private Joint – Stock Company
«POZNYAKY-ZHYL-BUD».
повне найменування російською мовою: - Частное акционерное общество
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-СТРОЙ».
1.2.Скорочене найменування.
скорочене найменування українською мовою: - АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».
скорочене найменування англійською мовою:- PJSC «POZNYAKY-ZHYLBUD».
скорочене найменування російською мовою: - АО «ПОЗНЯКИ-ЖИЛСТРОЙ».
1.3.Код за ЄДРПОУ: 24089818.
Надалі у тексті цього Проспекту емісії облігацій АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
також згадується як Товариство, АТ або Емітент.
1.4. Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 3.
1.5. Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта): тел. (044) 499 22 89,
факс (044) 499 22 89, a.scherban@pjs.kiev.ua.
1.6.Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента: Товариство створено згідно з рішенням засновників від 25 квітня 2002 року № 21 та зареєстровано Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією 07.05.2002 року.
11.08.2010 року згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариство змінило свою назву з Закритого акціонерного товариства «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» на
Приватне акціонерне товариство «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
Організаційно-правова форма Товариства не змінювалась.
1.7. Предмет і мета діяльності:
Витяг із Статуту Товариства: «3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності
для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також
отримання акціонерами дивідендів.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:
◊ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ :
• проектування та будівництво жилих та нежилих будівель і споруд, у тому
числі малоповерхових будинків і котеджів;
• інжинірингова діяльність;
• здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та спеціальних
підрядних робіт;
• розробка проектно-кошторисної документації у будівництві;
• виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві;
• ремонт жилих та нежилих будівель і споруд;
• операції з об’єктами незавершеного будівництва;
• консультативні послуги на ринку нерухомості;
• забезпечення будівельних робіт;
• виробництво та реалізація будматеріалів, включаючи цеглу, облицювальну
плитку, видобуток та обробку мармуру та граніту;
• продаж, купівля, обмін, оренда будівель, споруд, квартир, жилих та нежилих
приміщень;
• посередницькі послуги з продажу, купівлі, обміну, оренді будівель, споруд,
квартир, жилих та нежилих приміщень;
• маркетингова та рекламна діяльність на ринку нерухомості;
• продаж, купівля, обмін, оренда земельних ділянок;
• посередницькі послуги при продажі, купівлі, обміні, оренді земельних ділянок;
• будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів та інших туристичних закладів, дизайн, розробка, та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень;
• будівельне виробництво (у тому числі виконання та організація вишукувальних, проектних, монтажних, пуско-налагоджувальних та інших будівельних
та спеціальних робіт);
• металообробне виробництво;
• розвідка, видобування, обробка та реалізація корисних копалин, сировини
(в т.ч. нафтопродуктів) тощо;
• виробництво продуктів харчування та інших харчових добавок;
• розробка проектно-вишукувальної, конструкторської та технологічної документації, програмних продуктів;
• вирощування, збирання, транспортування, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
• деревообробне виробництво;
• виробнича діяльність по переробці пластмас;
• швейне виробництво;

• оренда та надання в користування рухомого й нерухомого майна;
• впровадження винаходів, новітніх технологій у масове виробництво;
• здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт,
виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
• закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;
• придбання, ремонт, відновлення й експлуатація автомобільного транспорту,
та також його реалізація і сервісне обслуговування;
• патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;
• розробка найновіших технологій у пріоритетних галузях народного господарства.
◊ ТОРГІВЛЯ Й ПОСЛУГИ :
• купівля, продаж, оренда та інші дозволені законом операції з нерухомістю;
• надання посередницьких, представницьких, агентських, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру
(на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручень тощо);
• оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
• оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;
• оптова, роздрібна та комісійна торгівля товарами промислово-технічного
призначення, товарами народного споживання ;
• оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;
• надання транспортно-експедиційних послуг по Україні та закордоном;
• внутрішні та міжнародні перевезення вантажів та пасажирів морським, автомобільнім, повітряним, річковим, залізничним транспортом;
• надання складських послуг;
• купівля та продаж паливно-мастильних матеріалів;
• оптова та роздрібна торгівля пальним;
• створення сучасної індустрії ділового, сімейного, молодіжного та інших видів туризму, а також туристичного обслуговування;
• організація і здійснення діяльності готелів;
• юридична практика;
• створення та функціонування СТО, реалізація автомобілів, запчастин;
• створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних
форм торгівлі та послуг за національну валюту України та іноземну валюту відповідно до діючого законодавства України, включаючи консигнацію, торгівлю за
каталогами, посилкову та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття
магазинів у вільній митній зоні;
• створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів та їх наступна
реалізація;
• організація й здійснення видавничої, рекламної та поліграфічної діяльності;
◊ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ :
• розробка і практичне здійснення спільних із національними та іноземними
інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
• проведення операцій з придбання, продажу та обміну валют на валютних
аукціонах, біржах та на міжбанківському валютному ринку відповідно до діючого
законодавства;
• сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
• створення спільних підприємств у різних галузях економіки;
• сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу в Україні;
• управлінське консультування, підготовка фахівців у галузі підприємницької
діяльності, надання інформаційно - консультаційних послуг;
• участь у створенні фінансових та фінансово-кредитних установ;
• здійснення капіталовкладень у нерухоме майно та земельні ділянки..
◊ ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ :
• проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних
робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
• розробка, виробництво, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації,
управління та зв'язку;
• виробництво радіоелектронної апаратури, у тому числі з використанням
імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
• сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та
оргтехніки;
• розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподільних баз та банків даних, та надання доступу до них на комерційній основі;
• взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу з широкого спектру інформаційного сервісу
до світових інформаційних фондів;
• залучення в економіку України інвестицій провідних фірм-виробників обчислювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікацій шляхом створення спільних товариств за їх участю, демонстраційних та сервіс-центрів, організації систем фірмового обслуговування;
◊ РЕКЛАМНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ :
• організація, створення й розповсюдження теле- і радіопрограм, враховуючи
придбання власного ефірного часу;
• організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відеота кінопродукції;
• видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
• видання книг, газет, журналів та інших періодичних публікацій;
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• видання звукозаписів;
• інші види видавничої та поліграфічної діяльності;
• друкування газет, журналів, інших періодичних видань;
◊ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ :
• експорт та імпорт товарів, робіт, послуг;
• товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах
зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;
• реекспорт та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законами України;
• посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не
переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручень та інших);
• інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом
прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.»
1.8.Перелік засновників емітента:
Засновниками Емітента є:
- громадянин України Мхітарян Нвєр Мнацаканович;
- громадянин України Мхітарян Артур Нверович;
- громадянка України Мхитарян Астхик Нверовна.
1.9. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок
їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):
Органами управління та контролю АТ є:
- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- правління;
- ревізійна комісія.
Витяг з Статуту Товариства: «6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом
Товариства.
6.2.1 Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні
збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.
6.2.2. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 Закону України
«Про акціонерні товариства».
Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково
вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства».
6.2.3. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до
переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
6.2.4. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори,
також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи
Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу,
який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
6.2.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України.
6.2.6. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
6.2.7. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори Товариства.
6.2.8. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
6.3. Порядок проведення загальних зборів Товариства та порядок прийняття
рішень загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства та рішенням загальних зборів.
Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них
акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції наглядової ради і правління Товариства.
6.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до статуту Товариства;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий
орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства;
11) затвердження річного звіту Товариства;
12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім
випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про
акціонерні товариства»;
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14) прийняття рішення про форму існування акцій;
15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради;
18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за
винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх
повноважень;
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства у випадках та порядку, передбачених частиною другою статті 70 Закону
України «Про акціонерні товариства»;
23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»,
про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та
строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після
задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту
виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
26) обрання комісії з припинення Товариства;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції
загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
6.5. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:
6.5.1. з власної ініціативи;
6.5.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
6.5.3. на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
6.5.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є
власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
6.5.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.
6.6. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання
позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
6.6.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів
вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. У разі якщо
позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей
акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та
проведення таких загальних зборів.
6.7. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних
зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
6.8. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45
днів з дати подання вимоги про їх скликання.
6.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право
прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
6.10. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.
Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх
порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну
систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим
Договором. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про
проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів
до дати проведення загальних зборів.
6.10.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні
збори, рекомендованим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа,
яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних
зборів акціонерами.
6.10.2. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних
зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення
загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на
якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів
до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі
Інтернет інформацію, передбачену п. 6.11.4. статуту.
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6.10.3. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про
проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
6.10.4. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариство має містити такі дані:
А) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди
мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах;
Д) перелік питань, що виносяться на голосування;
Е) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
6.10.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день
скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці,
особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
6.10.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в
доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
6.10.7. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерне товариство»
Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 вказаного Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
6.10.8. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених
документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням
помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не
пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
6.11. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних
зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених частиною шостою статті 47
Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.
6.11.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів
до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
6.11.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
6.11.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних
зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47
Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за
15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів
Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів..
6.11.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення
питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше
відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
А) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.12.1. статуту;
Б) неповноти даних, передбачених п. 6.12.2. статуту.
6.11.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або
проектів рішень.
6.11.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку
денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру
протягом трьох днів з моменту його прийняття.
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів
повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни у порядку денному.
6.11.7. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні
його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних
зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про
зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до
порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
6.12. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена
особа держави чи територіальної громади.

6.12.1. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть
бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.
6.12.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
6.12.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства.
6.12.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може
посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому
законодавством порядку.
6.12.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
6.12.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будьякий час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. . Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
6.12.7. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого
рішення порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом
інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду
протягом трьох місяців з дати його прийняття.
6.13. НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
6.14. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які
мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
6.14.1. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
6.14.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання
загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена
наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом
наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.
6.14.3. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості
належних акціонерам голосуючих акцій.
6.14.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.
6.14.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого
органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.
6.14.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.
6.14.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись
умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок
акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.
6.14.8. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена
на це загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради
припиняється у разі припинення його повноважень.
6.15. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з
їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.
6.15.1. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання
секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом
та положенням про наглядову раду.
6.15.2. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо
інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду Товариства.
6.16. До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату
їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання
акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних
зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією правління;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім
акцій.
Рішення, зазначене у цьому підпункті, приймається наглядовою радою виключно на підставі документів (проспектів емісії) підготовлених і затверджених
правлінням Товариства;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
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8) обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
9) затвердження умов та уповноваження особи на підписання від імені Товариства контрактів, з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від
здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку,
визначеного законом;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35
Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 вказаного Закону;
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом
XVI названого Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення
Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних
цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих
акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 названого Закону;
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
6.17. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних
зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
6.18. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової
ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом Товариства.
6.19. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.
6.19.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.
6.19.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань
порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.
6.19.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.
6.19.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені
трудового колективу.
6.19.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь
більше половини її складу.
6.19.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.
6.19.7. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від кількісного складу наглядової ради на момент
прийняття такого рішення.
6.19.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один
голос.
6.19.9. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові
комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.
6.19.10. В разі необхідності рішення наглядової ради може прийматися шляхом проведення заочного опитування.
6.20. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове
припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових
членів.
6.21. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:
6.21.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
6.21.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за
станом здоров'я;
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6.21.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його
засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена
наглядової ради;
6.21.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
6.21.5. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
6.22. ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
6.23. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
6.23.1. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді,
організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах,
встановлених статутом Товариства і законом.
6.23.2. Головою та членом правління Товариства може бути будь-яка фізична
особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної
комісії Товариства.
6.23.3. Права та обов'язки голови та членів правління Товариства визначаються законодавством, статутом Товариства або положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з головою та кожним членом правління. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа,
уповноважена на те наглядовою радою.
6.23.4. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане
надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в
межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
6.24. Правління утворюється за рішенням загальних зборів або наглядової
ради Товариства у кількості до 5 (п’яти) осіб. До складу правління входять: голова
правління та члени правління.
Обрання та відкликання голови та членів правління Товариства здійснюється
за рішенням загальних зборів або наглядової ради Товариства.
6.24.1. Голова та кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.
6.24.2. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний
договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях
правління.
6.24.3. Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від кількісного складу правління на момент прийняття такого
рішення. При рівній кількості голосів, голос голови правління є вирішальним.
6.24.4. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена
правління, голови наглядової ради, члена наглядової ради або представника
профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який
підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.
6.24.5. Голова правління обирається наглядовою радою або загальними зборами Товариства.
6.24.6. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
6.24.7. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
6.24.8. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень
за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів правління.
6.24.9. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради або загальних зборів.
6.24.10. Повноваження голови або члена правління припиняються за рішенням наглядової ради або загальних зборів Товариства. Підстави припинення повноважень голови та/або члена правління встановлюються законом, статутом
Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом правління.
6.24.11. Без рішення наглядової ради або загальних зборів повноваження голови або члена правління припиняються:
А) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за
два тижні;
Б) в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена правління за
станом здоров'я;
В) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або
члена правління;
Г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно
відсутнім, померлим.
6.24.12. З припиненням повноважень голови або члена правління одночасно
припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
6.25. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ.
6.26. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного
голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або
з числа юридичних осіб - акціонерів.
6.26.1. Голова ревізійної комісії Товариства обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.
6.27. Не можуть бути членами ревізійної комісії:
6.27.1. член наглядової ради;
6.27.2. член правління;
6.27.3. корпоративний секретар;
6.27.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
6.27.5. члени інших органів Товариства.

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
6.28. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.
6.28.1. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних
зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
6.28.2. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.
6.29. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
6.29.1. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в
межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.
6.29.2. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в

межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.
6.29.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому
міститься інформація про:
А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансовогосподарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
6.29.4. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від кількісного складу ревізійної комісії на момент
прийняття такого рішення.»

1.10. Інформація про посадових осіб органів управління емітента:
№
Повна назва
Прізвище,
Рік
Освіта та кваліфіка- ВиробниСтаж
п/п
посади
ім’я,
нароція
чий стаж роботи на
по батькові
дження
роботи даній посаді
1.
Голова наглядової
Стецькiв Леся
1977
Вища,
22 роки
4 роки
ради
Вiталiївна
юрист, менеджер
2.
Голова правління
Каграманян Араік
1963
Вища, інженер33 роки
12 років
Размікович
механік
3.
Член правління
Фесенко Ольга
1964
Вища, економіст
35 років
9 років
Леонідівна

4.

Член правління

5.

Член правління

6.

Член правління

7.

Головний
бухгалтер
Голова ревізійної
комісії

8.

Бєлашев Віталій
Вячеславович
Командир Юрій
Миколайович
Мельник Андрій
Сергійович

1970

Вища, економіст

29 років

9 років

1967

Вища, правознавство, юрист
Вища, правознавство, юрист

32 роки

13 років

23 роки

8 років

Степанюк Надія
Володимирівна
Щербань Антоніна
Петрівна

1957

Вища, економіст

36 років

10 років

1981

Вища, фінансовий
менеджмент

19 років

3 роки

1977

Члени наглядової ради не обирались.
Члени ревізійної комісії не обирались.
1.11. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував
року, у якому подаються документи.
Середня заробітна плата членів виконавчого органу за 2016 р. – 47 707,02 грн.
Середня заробітна плата членів виконавчого органу за ІV кв. 2016 р. –
51 379,41 грн.
2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:
2.1. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:
На момент прийняття рішення (Протокол наглядової ради Емітента від
23.03.2017 зі змінами Протокол наглядової ради Емітента від 14.04.2017р.) статутний капітал Товариства є повністю сплаченим та становить175 000 грн. 00 коп.
2.2. Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності
членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одно-

Серія
А
В
С
D
Е
F
G
H

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних
паперів:

Основне місце роботи і посада на основному місці
роботи.
З 19.07.2012 – по теперішній час – Заступник генерального директора з юридичних питань ТОВ «Габітус-Дизайн».
З 01.10.2004 – по теперішній час - голова правління АТ
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
З 01.10.2007 – по теперішній час – віце-президент
Корпорації «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» за основним місцем
роботи та з 01.04.2008 – по теперішній час – заступник
голови правління з питань нерухомості АТ «ПОЗНЯКИЖИЛ-БУД» за сумісництвом.
З 01.10.2007 – по теперішній час - заступник голови
правління з фінансових питань АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».
З 2004 - по теперішній час – начальник юридичного відділу
АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».
З 2009 - по теперішній час - провідний юрисконсульт
юридичного відділу
АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».
з 02.01.2007 – по теперішній час - головний бухгалтер АТ
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».
З 02.02.2014 – по теперішній час – фахiвець-аналiтик з
дослiджень ринку цiнних паперiв фiнансово-економiчного
вiддiлу АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

осібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій):
У власності членів виконавчого органу не перебувають частки в статутному
капіталі Емітента.
2.3. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%:
Каграманян Рузанна Размиковна - 100% статутного капіталу Емітента, що
становить 3 500 шт. акцій Емітента.
2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує
даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:
розмір власного капіталу станом на 31.12.2016: (- 36 214,0) тис.грн.
3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента за станом на
23.03.2017:
3.1. Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням
реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації,
загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

випуску характеристика випуску облігацій
виду облігацій, форми
випуску та форми
існування
15 500 000
цільові іменні звичайні
грн. 00 коп.
(незабезпечені),
бездокументарна
10 957 000
цільові іменні звичайні
грн. 00 коп.
(незабезпечені),
бездокументарна
8 028 600 грн. цільові іменні забезпече00 коп.
ні, бездокументарна

номіналь- загальна сума
ної вартості
випуску

Строк обігу

Результат погашення

по
30.07.2012

Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №14-КФ-С-О від
03.01.2013
Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №58-КФ-С-О від
28.03.2013
Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №59-КФ-С-О від
28.03.2013
Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №35-КФ-С-О від
03.03.2016
Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №157-КФ-С-О від
21.07.2016
Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №64-КФ-С-О від
28.03.2013
Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №63-КФ-С-О від
28.03.2013
Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №62-КФ-С-О від
28.03.2013

реквізити свідоцтва

орган, що видав

кількість

Реєстр. № 19/2/11, дата
реєстрації: 31.01.2011,
дата видачі: 17.03.2011
Реєстр. № 170/2/11, дата
реєстрації: 03.11.2011,
дата видачі: 23.11.2011
Реєстр. № 171/2/11, дата
реєстрації: 03.11.2011,
дата видачі: 23.11.2011
Реєстр. № 51/2/12, дата
реєстрації: 04.05.2012,
дата видачі: 11.12.2012
Реєстр. № 52/2/12, дата
реєстрації: 04.05.2012,
дата видачі: 04.12.2012
Реєстр. № 171/2/12, дата
реєстрації: 18.07.2012,
дата видачі: 10.10.2012
Реєстр. № 172/2/12, дата
реєстрації: 18.07.2012,
дата видачі: 10.10.2012
Реєстр. № 173/2/12, дата
реєстрації: 18.07.2012
дата видачі: 10.10.2012

Державна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Державна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Державна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

155 000

100,00

109 570

100,00

80 286

100,00

330 000

72,00

23 760 000
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
31.01.2016

400 000

60,00

24 000 000
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
18.01.2016

37 800

100,00

3 780 000 грн. цільові іменні забезпече00 коп.
ні, бездокументарна

по
03.12.2012

37 800

101,00

3 817 800 грн. цільові іменні забезпече00 коп.
ні, бездокументарна

по
03.12.2012

37 800

102,00

3 855 600 грн. цільові іменні забезпече00 коп.
ні, бездокументарна

по
03.12.2012

по
03.12.2012
по
03.12.2012
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І
J
K

N

L

О

Р

Q
R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1

Реєстр. № 174/2/12, дата
реєстрації: 18.07.2012,
дата видачі: 10.10.2012
Реєстр. № 175/2/12, дата
реєстрації: 18.07.2012,
дата видачі: 10.10.2012
Реєстр. № 123/2/2013,
дата
реєстрації:22.07.2013,
дата видачі: 11.10.2013
Реєстр. № 105/2/2013,
дата реєстрації:
27.06.2013,
дата видачі: 02.09.2013
Реєстр. № 124/2/2013,
дата реєстрації:
22.07.2013,
дата видачі: 03.12.2013
Реєстр. № 106/2/2013,
дата реєстрації:
01.07.2013,
дата видачі: 10.01.2014
Реєстр. № 230/2/2013,
дата реєстрації:
04.12.2013
дата видачі: 26.06.2014
Реєстр. № 10/2/2014, дата
реєстрації: 27.01.2014
дата видачі: 14.05.2014
Реєстр. № 100/2/2014,
дата реєстрації:
28.07.2014
дата видачі: 23.07.2014
Реєстр. № 101/2/2014,
дата реєстрації:
17.07.2014
дата видачі: 13.08.2014
Реєстр. № 119/2/2014,
дата реєстрації:
04.09.2014
дата видачі: 23.09.2014
Реєстр. № 120/2/2014,
дата реєстрації:
04.09.2014
дата видачі: 30.09.2014
Реєстр. № 121/2/2014,
дата реєстрації:
04.09.2014
дата видачі: 23.09.2014
Реєстр. № 262/2/2014,
дата реєстрації:
29.12.2014
дата видачі: 04.02.2015
Реєстр. № 152/2/2015,
дата реєстрації:
17.12.2015
дата видачі: 12.01.2016
Реєстр. № 153/2/2015,
дата реєстрації:
17.12.2015
дата видачі: 12.01.2016
Реєстр. № 154/2/2015,
дата реєстрації:
17.12.2015
дата видачі: 24.01.2016
Реєстр. № 01/2/2016, дата
реєстрації: 14.01.2016
дата видачі: 15.02.2016
Реєстр. № 02/2/2016, дата
реєстрації: 14.01.2016
дата видачі: 15.02.2016
Реєстр. № 03/2/2016, дата
реєстрації: 14.01.2016
дата видачі: 15.02.2016
Реєстр. № 04/2/2016, дата
реєстрації: 14.01.2016
дата видачі: 09.03.2016
Реєстр. № 05/2/2016, дата
реєстрації: 14.01.2016
дата видачі: 04.04.2016
Реєстр. № 40/2/2016, дата
реєстрації: 18.03.2016
дата видачі: 18.04.2016
Реєстр. № 41/2/2016, дата
реєстрації: 18.03.2016
дата видачі: 21.04.2016
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Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

37 800

103,00

3 893 400 грн. цільові іменні забезпече00 коп.
ні, бездокументарна

по
03.12.2012

Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №61-КФ-С-О від
28.03.2013
Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №60-КФ-С-О від
28.03.2013
Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №158-КФ-С-О від
21.07.2016

37 408

104,00

3 890 432 грн. цільові іменні забезпече00 коп.
ні, бездокументарна

по
03.12.2012

164 439

97,30

15 999 914
грн. 70 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
18.01.2016

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

308 325

97,30

30 000 022
грн. 50 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
18.01.2016

Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №159-КФ-С-О від
21.07.2016

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

114 498

139,74

15 999 950
грн. 52 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
31.01.2016

не погашено

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

214 684

139,74

29 999 942
грн. 16 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
31.01.2016

не погашено

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

188 376

139,74

26 323 662
грн. 24 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
31.01.2016

Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №36-КФ-С-О від
03.03.2016

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

496 267

89,32

44 326 568
грн. 44 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
18.01.2016

200 048

94,00

18 804 512
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
18.01.2016

Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №156-КФ-С-О від
21.07.2016
Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №155-КФ-С-О від
21.07.2016

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

400 119

94,00

37 611 186
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
18.01.2016

Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №154-КФ-С-О від
21.07.2016

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

266 469

60,00

15 988 140
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
18.01.2016

Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №151-КФ-С-О від
21.07.2016

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

129 404

60,00

7 764 240 грн. цільові іменні забезпече00 коп.
ні, бездокументарна

по
18.01.2016

Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №183-КФ-С-О від
16.09.2016

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

84

50 000,00

4 200 000 грн. цільові іменні забезпече00 коп.
ні, бездокументарна

по
18.01.2016

Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №152-КФ-С-О від
21.07.2016

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

197 509

60,00

11 850 540
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
18.01.2016

Погашено. Розпорядження
НКЦПФР №153-КФ-С-О від
21.07.2016

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

169 519

140,00

23 732 660
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

183 004

140,00

25 620 560
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

168 827

140,00

23 635 780
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

72 877

260,00

18 948 020
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

68 358

260,00

17 773 080
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

68 641

260,00

17 846 660
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

73 598

260,00

19 135 480
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

65 282

260,00

16 973 320
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

70 767

330,00

23 353 110
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

67 727

330,00

22 349 910
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено
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H1 Реєстр. № 42/2/2016, дата
реєстрації: 18.03.2016
дата видачі: 30.05.2016
I1 Реєстр. № 57/2/2016, дата
реєстрації: 17.05.2016
дата видачі: 02.07.2016
J1 Реєстр. № 58/2/2016, дата
реєстрації: 17.05.2016
дата видачі: 07.06.2016
K1 Реєстр. № 59/2/2016, дата
реєстрації: 17.05.2016
дата видачі: 22.07.2016
L1 Реєстр. № 86/2/2016, дата
реєстрації: 12.07.2016
дата видачі: 12.08.2016
M1 Реєстр. № 87/2/2016, дата
реєстрації: 12.07.2016
дата видачі: 28.09.2016
N1 Реєстр. № 88/2/2016, дата
реєстрації: 12.07.2016
дата видачі: 28.09.2016
O1
Реєстр. № 102/2/2016,
дата реєстрації:
16.09.2016
дата видачі: 10.11.2016
P1
Реєстр. № 103/2/2016,
дата реєстрації:
16.09.2016
дата видачі: 17.11.2016
Q1
Реєстр. № 104/2/2016,
дата реєстрації:
16.09.2016
дата видачі: 24.11.2016
R1
Реєстр. № 105/2/2016,
дата реєстрації:
16.09.2016
дата видачі: 25.10.2016

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

70 003

330,00

23 100 990
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

62 937

330,00

20 769 210
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

74 613

330,00

24 622 290
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

64 432

330,00

21 262 560
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

64 490

330,00

21 281 700
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

62 970

330,00

20 780 100
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

60 539

330,00

19 977 870
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

120

270 000,00

32 400 000
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

118

270 000,00

31 860 000
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

42

65 000,00

2 730 000 грн. цільові іменні забезпече00 коп.
ні, бездокументарна

по
20.02.2018

не погашено

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

66 800

330,00

по
20.02.2018

не погашено

3.2.Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні
папери емітента (у разі здійснення таких операцій):
Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» (місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх); тел./факс:
490-57-88, 490-57-89, 490-57-86; код за ЄДРПОУ: 20064500; місце та дата проведення
державної реєстрації: зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною
адміністрацією 03.07.1997; дані ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АВ №581146;
видана 05.04.2011 на підставі рішення № 1715 від 24.07.2007 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії з 10.08.2007 по 10.08.2017) та
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (місцезнаходження:
01004 м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 (шостий поверх); тел./факс: 277-50-00,
277-50-01; код за ЄДРПОУ: 21672206; місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією
25.03.1997; дані ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
– діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АД №034421; видана
11.06.2012 на підставі рішення № 261 від 05.03.2009 Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії з 05.03.2009 по 05.03.2019).
3.3. Відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента:
Облігації Емітента не включені до лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами.
4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський
стан:
4.1.Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що
передував кварталу, у якому подаються документи): Чисельність штатних працівників станом на 31.12.2016: складає 76 осіб.
4.2.Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії:
Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України на здійснення
господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорії складності. Дата
прийняття рішення 05 грудня 2016 року наказ про видачу ліцензії №45-Л (дійсна
до 05.12.2021року).
Дозвіл на виконання будівельних робіт № КВ 12412512123 від 21.12.2012 виданий
Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві на виконання
будівельних робіт із будівництва житлового будинку з комплексом об’єктів громадського обслуговування та критими автостоянками на бульв. Л.Українки, 7-9 з включенням
до складу проекту будівництво житлового будинку з підземним паркінгом на
вул. Л.Первомайського, 8 у Печерському районі м. Києва (ІІ черга будівництва).
Декларація № КВ 08312507741 від 18.12.2012 про початок виконання будівельних
робіт «Житловий комплекс з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями
та підземним паркінгом по вул. П.Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва» видана
Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві та
Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 115163651385 від 30.12.2016 виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Дозвіл на виконання будівельних робіт із «Будівництва житлового комплексу з вбудованоприбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на
вул. П.Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва»
4.3. Опис діяльності емітента станом на 31.12.2016, а саме, дані про:
4.3.1. обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здій-

22 044 000
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпечені, бездокументарна

снює) емітент: Емітент працює в сегменті будівництва високоякісної нерухомості.
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік складає 39 482,0 тис. грн.
4.3.2. Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність
емітент: основним ринком збуту є ринок збуту житлової та комерційної нерухомості у м. Київ. Основними споживачами, послуг та робіт Емітента є фізичні та
юридичні особи, що мають потребу в купівлі житлових чи нежитлових приміщень.
В діяльності Емітента відсутній сезонний характер виробництва.
За даними державної служби статистики України за минулий рік в Україні прийнято в експлуатацію 9 366,8 тис. кв.м загальної площі житла з них: в одноквартирних будинках 4 089,2 тис.кв.м, в будинках з двома та більше квартирами
5 249,6 тис.кв.м. в гуртожитках 28,0 тис.кв.м. Прийнято в експлуатацію 84,8% від
загального обсягу площі житла.
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції протягом
2016 року становив - 73 726,9 млн.грн. з них: будівлі - 38 106,4 млн.грн. та інженерні споруди - 35 620,5 млн.грн..
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за січень
2017 року становив - 3 871,0 млн.грн. з них: будівлі - 2 152,9 млн.грн. та інженерні споруди - 1 718,1 млн.грн.. Індекс будівельної продукції у січні 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року становив 135%.
Основними стримуючими факторами залишаються низька платоспроможність фізичних осіб, погіршення загальної економічної ситуації в країні, певна нестабільність політичної та економічної ситуації, виникнення різного роду політичних протистоянь та проведення антитерористичної операції на сході України,
відсутність доступного кредитування населення. Максимальним попитом користуються квартири економ-класу. Знижується вартість неякісного, застарілого житла, це пов’язано з тим, що покупці вважають за краще купувати квартири в нових
житлових комплексах з інфраструктурою. Традиційно найкраще відбуваються
продажі одно- і двокімнатних квартир.
4.3.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента: Станом на 31.12.2016
року сума інвестицій Емітента складається з довгострокових фінансових інвестицій
на суму 18 092 тис. грн. (корпоративні права інших підприємств) та поточних фінансових інвестицій на суму 2 098 тис. грн.(інвестиційні сертифікати).
4.3.4. Стратегію досліджень та розробок:
Емітент постійно веде пошук новітніх технологій для організації та здійснення
будівництва житла. Планується залучення розробок та устаткування, які суттєво
знизять собівартість будівництва, поліпшать експлуатаційні якості та споживчу й
екологічну безпеку житла, а також зроблять його більш зручним у користування.
Наукові дослідження і розробки підприємством не проводилися.
4.3.5. Основних конкурентів емітента:
основними компаніями які пропонують житло, яке за своїми якісними ціновими характеристиками конкурує з житлом, що пропонує Емітент є наступні компанії: ККУП «Фінансова компанія «Житло-інвест», ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст»,
Споживче
товариство
«ЖБК
«АВАНТАЖ»,
ТОВ
«Фірма
«Т.М.М.»,
ТДВ «ЖИТЛОБУД-2», АТ«ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1».
4.3.6. Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах,
корпораціях, інших об’єднаннях підприємств:
Емітент входить до складу корпорації – Корпорація «ТАРЯН ГРУП», назва
англійською мовою «TARYAN GROUP Corporation» (старе найменування Корпо-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
рація «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (код за ЄДРПОУ 30183182) перейменовано на підставі Протоколу Ради Корпорації «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» №1 від 20.06.2016р.).
4.3.7. Відомості про філії та представництва емітента:
На засіданні чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», які відбулись 29.04.2016р. прийнято рішення щодо ліквідації КРИМСЬКОЇ ФIЛIЇ ЗАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (код за ЄДРПОУ 33148360,
адреса м. Ялта, пгт. Нікіта) дата ліквідації 17.05.2016 року.
Дочірні підприємства, представництва та інші відокремлені підрозділи у Емітента відсутні.
4.4. Відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента
(крім банків)):
4.4.1. які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума
зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання;
строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму
зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином:
Станом на 23.03.2017 Емітент не має зобов’язань за кредитними договорами.
4.4.2. Які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума
зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання;
строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення
зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення
судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином
Станом на 23.03.2017 у Емітента відсутні кредитні правочини, які не були виконані.
4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента:
Враховуючи, що економічна діяльність Емітента здійснюється на території
України то Емітенту як і решті забудовників притаманні загальні проблеми будівельного комплексу, якими на сьогоднішній день є наступні: погіршення загальної
економічної ситуації в країні; виникнення різного роду політичних протистоянь та
проведення антитерористичної операції на сході України, що суттєво впливає на
економічний стан країни, що може призвести до зменшення попиту на новозбудоване житло та зменшення рівня платоспроможності потенційних покупців; валютні ризики, пов’язані із курсовими коливаннями; недосконалість законодавства в
сфері планування територій і забудов міста, житлової політики, розробки енергота екологоефективних архітектурно-будівельних систем, тощо; складність і тривалість підготовчої стадії будівництва (процедур відведення земельних ділянок,
розробки, експертизи та затверджень проектно-кошторисної документації).
Також істотний вплив мають зміни у фінансовій політиці уряду України, зміни
у законодавстві, в першу чергу, стосовно оподаткування, зростання показника
інфляції, форс-мажорні обставини.
4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:
в перспективах діяльності Емітента на поточний та наступні роки є зведення
високоякісних житлових комплексів в м. Києві, а саме:
- продовження та завершення будівництва житлового будинку №2 (3-й п.к.) та
підземного паркінгу (4-й п.к.) проекту «Коригування проектно-кошторисної документації будівництва житлового будинку з комплексом об’єктів громадського обслуговування та критими автостоянками на бульварі Лесі Українки, 7-9 в частині
зміни техніко-економічних показників з включенням до складу проекту будівництва житлового будинку з паркінгом на вул. Леоніда Первомайського, 8 у Печерському районі м. Києва (2-га черга будівництва)».
В житловому будинку буде споруджено 256 квартир загальною площею
19 843,90 кв.м.
- будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. П.Лумумби, 12 у Печерському
районі м. Києва. Поштова/будівельна адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Іоанна Павла ІІ (колишня вул. П.Лумумби), 12. В житловому комплексі буде споруджено три будинки всього на 666 квартир загальною площею 61 500,00 кв.м.
У 2017 році та наступних роках залучення інвестицій планується здійснювати
шляхом випуску і продажу іменних цільових облігацій.
4.7. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства:
Частка
Частка
N
Код за
Емітента
Емітента
Назва підприємства
З/п
ЄДРПОУ у статутному у статутному
капіталі, (грн.) капіталі, (%)
1
ТОВ «Агенція нерухомості
33054765
32400,00
81
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
2
Корпорація« ТАРЯН ГРУП »
30183182
8040,00
67
3
ТОВ «Науково-виробнича фірма 04946783 18 000000,00
100
«СТРОМКОМПЛЕКТ»
Дочірні підприємства у Емітента відсутні.
4.8.Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування
санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій:
провадження у справі про банкрутство чи застосування санації у відношенні
Емітента протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій
не було.
4.9. Фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (одиниця виміру - тис.грн., складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку):
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Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій включена
до річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2016 рік та наводиться в п.4.10.
цього Проспекту емісії.
4.10. Фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року,
у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (одиниця виміру - тис.грн., складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку):
БАЛАНС (звіт про фінансовий стан) АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
на 31 грудня 2016 року Форма № 1
На
Код
На кінець
початок
Актив
рядзвітного
звітного
ка
періоду
періоду
1
2
3
4
І. Необоротні активи
1000
1046
861
Нематеріальні активи:
первісна вартість
1001
6917
6931
накопичена амортизація
1002
5871
6070
Незавершені капітальні інвестицій
1005
275
Основні засоби:
1010
15875
10235
первісна вартість
1011
40274
32759
знос
1012
24399
22524
Інвестиційна нерухомість
1015
первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
знос інвестиційної нерухомості
1017
Довгострокові біологічні активи:
1020
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
накопичена амортизація довгострокових
1022
біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
1030
18077
18092
Які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
Інші фінансові інвестиції
1035
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
Відстрочені податкові активи
1045
Гудвіл
1050
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
Залишок коштів у централізованих страхових
1065
резервних фондах
Інші необоротні активи
1090
Усього за розділом І
1095
34998
29463
ІІ. Оборотні активи
Запаси
1100 217421
271506
Виробничі запаси
1101
256
140
Незавершене виробництво
1102 178899
258787
Готова продукція
1103
38266
4806
Товари
1104
7773
Поточні біологічні активи
1110
Депозити перестрахування
1115
Векселі одержані
1120
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
1125
12180
12990
послуги:
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
1130
за виданими авансами
з бюджетом
1135
14033
33807
у тому числі з податку на прибуток
1136
765
405
Дебіторська заборгованість за розрахунками
1140
з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
1145
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
65370
195491
Поточні фінансові інвестиції
1160
103
2098
Грошові кошти та їх еквіваленти:
1165
900
15925
Готівка
1166
Рахунки в банках
1167
900
15925
Витрати майбутніх періодів
1170
233
25
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
У томі числі в:
1181
Резервах довгострокових зобов’язань
Резервах збитків або резервах належних виплат
1182
Резервах незароблених премій
1183
Інших страхових резервах
1184
Інші оборотні активи
1190
11932
11960
Усього за розділом ІІ
1195 322172
543802
ІІІ. Необоротні активи, утримані для продажу,
1200
та групи вибуття
Баланс
1300 357170
573265
Пасив

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Код
На
На кінець
ряд- початок звітного
ка звітного періоду
періоду
2
3
4
1400
175
175
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Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви, у тому числі:
Резерв довгострокових зобов’язань
Резерв збитків або резерв неналежних витрат
Резерв незароблених премій
Інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунки з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість за із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом ІІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду
Баланс

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595
1600
1605
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

(7826)

(36389)

(7651)

(36214)

202587

517123

202587

517123

-

-

197
298

583
405

14
23317

2
22616

1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700

138408
162234

68750
92356

357170

573265

1800
1900

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2016
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код
За
За
ряд- звітний поперека
період
дній
період
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
2000 39482
145698
робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
2010
Премії підписані, валова сума
2011
Премії, передані у перестрахування
2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незаробле- 2014
них премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 2050 ( 39142 ) ( 131164 )
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
Валовий: прибуток
2090
340
14534
Валовий: збиток
2095
()
()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко- 2105
вих зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміни інших страхових резервів, валова сума
2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
2112
резервах
Інші операційні доходи у тому числі:
2120
8024
15406

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати у тому числі:
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і с/г продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
Фінансовий результат від операційної діяльності:
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи у тому числі:
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
Фінансовий результат до оподаткування: збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат: прибуток
Чистий фінансовий результат: збиток

2121
2122
2123
2130 ( 18627 )
2150 ( 9722 )
2180 ( 8272 )
2181

( 22304 )
( 3516 )
( 9380 )

2182
2190
2195 ( 28257 )
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

( 5260 )
8670

( 306 )
()
()

2290
2295 ( 28563 )
2300
2305
2350
2355 ( 28563 )

()
( 9000 )
()

( 5590 )
()

( 5590 )

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих
та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355
та 2460)

За
Код
За поперезвітний
рядка
дній період
період
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465 ( 28563 )

( 5590 )

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За
Код
За попереСтаття
звітний
рядка
дній період
період
Матеріальні затрати
2500 65211
88458
Витрат на оплату праці
2505
5744
5312
Відрахування на соціальні заходи
2510
1217
1913
Амортизація
2515
5226
5106
Інші операційні витрати
2520 38288
27778
Разом
2550 115686
128567
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За
За попереКод
Назва статті
звітний
дній
рядка
період
період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
3500
3500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
3500
3500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610 (8160,85) ( 1597,14)
Скоригований чистий прибуток (збиток)на одну
2615 (8160,85) ( 1597,14)
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
1650
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за Рік 2016 р.
Форма N 3 код за ДКУД
1801004
За
За звіт- аналогічний
Стаття
Код
ний
період
період
попереднього року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 3000 6616
81930
Надходження від:
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
3005
360
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
У тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення
позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків
і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів

Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства
та іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства
та іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3006
3010
3011
3015
3020
3025

4692
1448
1092

9116
264
2

3035
3040
3045

4166

18463

3050
3055
3095
27
3100 (151059)

70
(130576)

3105 (4679)
3110 (1217)
3115 (7395)
3116
(-)

(4323)
(2106)
(4540)
(88)

3117

(-)

(-)

3118

(7395)

(4452)

3135 (102045)
3140 (2278)
3145 (144)
3150
3155
3190 (231)
3195 -250647
3200 402855

3205

4492

(26801)
(765)
(103)

(804)
-60173
-

770

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за Рік 2016 р.
Форма N 4
Стаття
1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до
законодавства
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року
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ЗареєстроКод
ваний
рядка (пайовий)
капітал
2
3
4000
175
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113
4114
4116
4200

175

Капітал ДодатРезерв
у
ковий
ний
дооцін- капікапітал
ках
тал
4
5
6

3215
3220
3225
3230
3235
3250
3255

24105

(15)

(1021)

3260 (1323)
3270
3275 (59916)
3280

(6840)
(42429)

3290 ( 1995 )
3295 348905
3300

(-)
-25415

3305
3310

-

134825

(-)

(-)

3340
3345

3350 83234
3355
3360
3365

52172
(-)

3370
3375
3390
3395 -83234
3400 15024
3405
900
3410
1
3415 15925

код за ДКУД
Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
(7826)

4807

82653
-2935
3832
3
900

1801005

Неопла- Вилучечений
ний
Всього
капітал капітал
8

9

10
(7651)

(7826)
(28 563)

(7651)
(28 563)

(28 563)
(36389)

(28 563)
(36214)

4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

175
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2016 рік
Форма № 5

I. Нематеріальні активи

Залишок на
початок року

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)

НаКод первісдінакопипервісної
рядна
чена йшло (переоціка (пероціаморти- за рік
неної
нена)
зація
вартості)
вартість

Групи нематеріальних активів

1
Права користування природними
ресурсами
Права користування майном
Права на комерційні позначення
Права на об'єкти промислової
властивості
Авторське право та суміжні з ним права

2
010

3

4

020
030
040

5

6

Вибуло за рік

первіснакопина
ченої
(переаморти- оцінена
зації
вартість)
7
8

накопичена
амортизація
9

Код за ДКУД
Нараховано
амортизації за
рік
10

1801008

Інші зміни за рік
Втрати
від
первісзменної
накопичешення
(переної
корисоціненої амортизаності
вартосції
за рік
ті)
11
12
13

Залишок на кінець
року

17

первісна нако(переоці- пичена
нена
аморвартість) тизація
14

15

17

050
6858
5822
192
060
Інші нематеріальні активи
070
59
49
3
3
10
Разом
080
6917
5871
17
3
3
202
Гудвіл
090
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

6858

6014

56
6931

56
6070

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

17

Код
рядпервісна
ка
(пероцінена)
вартість

знос

Вибуло за рік

первіспервісної
на
(перезносу (пере- знос
оцінеоцінена)
ної)
вартість
вартості
6
7
8
9

Втрати від зменшення
корисності

Групи основних засобів

Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

Нараховано амортизації
за рік

Залишок на
початок року

Надійшло за рік

II. Основні засоби
Інші зміни за
рік

Залишок на
кінець року

у тому числі
одержані за
передані в
фінансовою
оперативну
орендою
оренду

первіспервіспервісної
на
первісна
на
(пере- зно- (пере(перезнос
знос (пере- знос
оцінесу
оцінеоцінена)
оцінена)
ної)
на)
вартість
вартість
вартості
вартість
12
13
14
15
16
17
18
19
515

1
2
3
4
5
10
11
Земельні ділянки
100
515
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на
110
поліпшення земель
Будинки, споруди та
120
6205
3926
323
6205
4249
передавальні пристрої
Машини та обладнання
130 14464
7281 532
223
217 2938
14773 10002
Транспортні засоби
140
8261
8261 77
3522
3445
4816
4816
Інструменти, прилади,
150
3206
2989
7
1997
1951 99
1216
1137
інвентар (меблі)
Тварини
160
Багаторічні насадження
170
Інші основні засоби
180
2282
932
2227
914
16
55
34
Бібліотечні фонди
190
11
11
11
11
Малоцінні необоротні
200
1012
999 196
374
372 204
834
831
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні)
210
споруди
Природні ресурси
220
Інвентарна тара
230
Предмети прокату
240
Інші необоротні
250
4318
16
1444
4334
1444
матеріальні активи
Разом
260 40274 24399 828
8343
6899 5024
32759 22524
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
(261)
вартість оформлених у заставу основних засобів
(262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
(263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
(264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
(2641)
З рядка 260 графа 8
вартість основних засобів, призначених для продажу
(265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
(266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
(267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
(268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю
(269)
III. Капітальні інвестиції
Придбання (створення) нематеріальних активів
310
Найменування показника
Код За рік
На
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних 320
рядка
кінець
активів
року
Інші
330
1
2
3
4
Разом
340
Капітальне будівництво
280
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну
Придбання (виготовлення) основних засобів
290
891
275
нерухомість
Придбання (виготовлення) інших необоротних
300
212
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій
матеріальних засобів

6780

17

1120
(341)

275

(342)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника

Код
За рік
рядка

На кінець року
довгопоточні
строкові
4
5
18092
-

1
2
3
А. Фінансові інвестиції за методом участі в 350
15
капіталі в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
360
спільну діяльність
370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
380
частки і паї у статутному капіталі інших
підприємств
акції
390
облігації
400
інші
410 1995
Разом (розд. А + розд. Б)
420 2010
18092
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові
(421)
інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
(422)
за амортизованою вартістю
(423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції
(424)
відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
(425)
за амортизованою собівартістю
(426)
V. Доходи і витрати
Найменування показника
1
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального соціальнокультурного призначення
Інші операційні доходи і витрати

Код
Дорядка ходи
2
3
440 3377

2098
2098

2098

Витрати
4
-

450
460
470
480

1
2975
-

1460
63
-

490

1671

6749

Види забезпечень і резервів
1
Забезпечення на виплату відпусток працівникам
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне
забезпечення
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних
зобов’язань
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань
щодо обтяжливих контрактів
Резерв сумнівних боргів
Разом

306

(631)
(632)
(633)

На кінець року
3
15925

15925

Сума очікуваного
Заливідшкодування витрат
шок на
іншою стороною, що
кінець
врахована при оцінці
року
забезпечення
8
9

730
740
750
760
770
775
780
Переоцінка за рік
збільшення чистої
уцінка
вартості
реалізації*
4
5

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»
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VI. Грошові кошти
Найменування показника
Код рядка
1
2
Каса
640
Поточний рахунок у банку
650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
660
Грошові кошти в дорозі
670
Еквіваленти грошових коштів
680
Разом
690
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти,
(691)
використання яких обмежено

VII. Забезпечення і резерви
ЗалиЗбільшення за звітний рік
Викорис- Сторновано
Код шок на
тано у
використану
ряд- поча- нараховано
додаткові
звітному
суму у
ка
ток
(створено) відрахування
році
звітному році
року
2
3
4
5
6
7
710
720

VIII. Запаси
БалансоКод
ва
Найменування показника
ряд- вартість
ка на кінець
року
1
2
3
Сировина і матеріали
800
4
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810
вироби
Паливо
820
23
Тара і тарні матеріали
830
Будівельні матеріали
840
Запасні частини
850
113
Матеріали сільськогосподарського
860
призначення
Поточні біологічні активи
870
Малоцінні та швидкозношувані предмети
880
Незавершене виробництво
890 258787
Готова продукція
900
4806
Товари
910
7773
Разом
920 271506

у тому числі:
491
відрахування до резерву сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
492
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиці- 500
ями в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
510
спільну діяльність
520
В. Інші фінансові доходи і витрати
530
Дивіденди
Проценти
540
Фінансова оренда активів
550
Інші фінансові доходи і витрати
560
Г. Інші доходи та витрати
570
Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об'єднання підприємств
580
Результат оцінки корисності
590
Неопераційна курсова різниця
600
Безоплатно одержані активи
610
Списання необоротних активів
620
Інші доходи і витрати
630
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами,
роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними
сторонами
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до
собівартості продукції основної діяльності

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок
02)
З рядка 1200 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(921)
(922)
(923)
(924)
(925)

12198

(926)

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника
Код Всього у т.ч. за строками непогашенрядка
на
ня
кінець
до
від 12 до від 18 до
року 12 міся18
36 місяців
місяців
ців
1
2
3
4
5
6
Дебіторська заборгованість за
940 12990
810
12065
115
товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська
950 195491 129624
60009
5858
заборгованість
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгова- (951)
373
ності
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними
(952)
сторонами
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника
Код рядка Сума
1
2
3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими
980
на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
XI. Будівельні контракти
Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за
незавершеними будівельними контрактами

Код рядка
2
1110

Сума
3

1120
1130
1140
1150
1160

XII. Податок на прибуток
Найменування показника
1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань
Відображено у складі власного капіталу – усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

Код Сума
рядка
2
3
1210
1220
1225
1230
1235
1240
1241
1242
1243
1250
1251
1252
1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника
Код рядка
1
2
Нараховано за звітний рік
1300
Використано за рік - усього
1310
в тому числі на:
1311
будівництво об’єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312
з них машини та обладнання
1313
придбання (створення) нематеріальних активів
1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315
1316
1317

Сума
3
5226
5226
5209
532
17

5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
5.1. повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище,
ім’я та по батькові аудитора:
Приватна аудиторська фірма «Олександр і К» (код за ЄДРПОУ – 30525809; місце
та дата проведення державної реєстрації: зареєстрований Дніпровською районною у
місті Києві державною адміністрацією за № 1 067 120 0000 012709 від 08.09.1999).
5.2.Місцезнаходження або місце проживання:
Місцезнаходження: 02192, м. Київ, пр. Юності, 8/2, оф. 47.
5.3.Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів): Емітент не є
професійним учасником ринку цінних паперів.
5.4.Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:
номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: №002150 виданого рішенням №100 Аудиторської палати України від 30.03.2001, строк дії – до 24.12.2020.
Сертифікат аудитора: серія А №003742 виданий Аудиторською палатою
України від
24.04.1999, чинний до 23.04.2018.
II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/
приватне розміщення.
1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення:
рішення про публічне розміщення облігацій прийняте наглядовою радою Емітента (Протокол наглядової ради Емітента від 23.03.2017р. зі змінами внесеними наглядовою радою Емітента Протокол від 14.04.2017р), на засіданні, в якому брали участь Голова наглядової ради що становить 100,00% від кількісного
складу, яким надані повноваження прийняття рішення щодо випуску облігацій та
погоджено рішенням правління (Протокол засідання правління від 23.03.2017р.

зі змінами внесеними Протоколом засідання правління від 14.04.2017р.).
На засіданні чергових Загальних зборів АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», які відбулись 29.04.2016р. прийнято рішення змінити кількісний склад наглядової ради, та
затвердити наступний склад наглядової ради в кількості одна особа - голова наглядової ради. Члени наглядової ради не обираються.
2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання): напрями
використання:
фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані в повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансування
«Будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському
районі м. Києва» відповідно до умов емісії. Поштова/будівельна адреса: м. Київ,
Печерський район, вул. Іоанна Павла ІІ (колишня вул. П.Лумумби), 12.
3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:
джерелом погашення облігацій є новозбудовані квартири в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним
паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва. Дохід по
облігаціях виплачуватися не буде.
За Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості кошти не залучаються.
4. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і
поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату
поточної господарської діяльності:
ЕМІТЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ
ВІД РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СВОГО
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, А ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАРАХУВАННЯ ДОХОДУ ВІД ПРОДАЖУ
ОБЛІГАЦІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ПОТОЧНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного
розміщення:
5.1. параметри випуску:
а). характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні
(незабезпечені)/забезпечені):
Товариство здійснює публічне розміщення іменних цільових облігацій (надалі – облігації або облігація), виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктом нерухомості житлового будівництва, для фінансування якого залучаються кошти фізичних
та юридичних осіб через розміщення облігацій, таких, що вільно обертаються.
б). кількість облігацій, номінальна вартість облігації, загальна номінальна вартість випуску облігацій, серія облігацій*, загальна номінальна вартість облігацій в
серії облігацій*:
номізагальна
загальна
Серія
Кількість нальна
номінальна
номінальна
Характеристика
облігаобліга- вартість
вартість
вартість
облігацій
цій*
цій, шт. облігавипуску
облігацій в серії
ції, грн. облігацій, грн. облігацій, грн.*
S1
іменні, цільові, 111 555 315,00 35 139 825,00
35 139 825,00
незабезпечені
T1
іменні, цільові, 108 688 315,00 34 236 720,00
34 236 720,00
незабезпечені
U1
іменні, цільові, 116 298 315,00 36 633 870,00
36 633 870,00
незабезпечені
V1
іменні, цільові, 108 824 315,00 34 279 560,00
34 279 560,00
незабезпечені
Всього за проспектом
445 365
140 289 975,00 140 289 975,00
в). кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*:
Серія
Кількість облігацій, шт.
Порядковий номер
S1
111 555
з № 000001 по № 111555
T1
108 688
з № 000001 по № 108688
U1
116 298
з № 000001 по № 116298
V1
108 824
з № 000001 по № 108824
5.2.інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про
публічне/ приватне розміщення забезпечених облігацій):
5.2.1. Вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов’язання
стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/
погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями): облігації серії
S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.
5.2.2. Розмір забезпечення: облігації серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є
незабезпеченими.
5.2.3.Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/
гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації: облігації серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.
5.2.4.Розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів): облігації серії S1,
серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.
5.2.5.Реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір
поруки): облігації серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.
5.2.6. Істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на
яку надається гарантія, строк і порядок виконання: облігації серії S1, серії T1,
серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.
5.2.7.Відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо: облігації серії S1, серії T1, серії U1 та
серії V1 є незабезпеченими.
п/н
1.
2.
3.
4.
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5.2.8. фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються
документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (одиниця виміру тис.грн.): облігації серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.
5.2.9.інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/
основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених
облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання):
облігації серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.
5.2.10.інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/
гарантом(ами) своїх зобов’язань перед власниками забезпечених облігацій за
раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями: облігації серії S1,
серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.
5.2.11.порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну
поручителя(ів)/гаранта(ів): облігації серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.
5.3. порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*: конвертація облігацій у власні акції Емітента не
передбачена.
5.4. інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення:
Власники облігацій мають такі права:
- право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими
умовами випуску;
- при погашенні облігацій серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 за наявності
чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого виконано власником облігацій, надає право отримати у власність квартиру загальною площею, що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає право на
отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної квартири) у будинку (1п.к.) житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими
приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва, який зазначений у відповідному Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості;
- надати Емітенту Лот облігацій для викупу протягом терміну обігу облігацій;
- інші права, встановлені рішенням та Проспектом емісії облігацій та чинним
законодавством.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
5.5. інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання
зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлюючих
документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво
(рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації
про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору
підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції,
повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють
або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної доПоказник
Площа ділянки
Площа забудови
Поверховість
Площа житлового комплексу
Площа квартир у будинку
Площа літніх приміщень
Загальна площа квартир у будинках
Загальна кількість квартир, у т.ч.:
- 1-кімнатних
- 2-кімнатних
- 3-кімнатних
- 4-кімнатних дворівневих
Загальна площа вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, у т.ч.:
- супермаркету
- магазинів
- дитячого центру
- фізкультурно-оздоровчого комплексу
- ресторану
- допоміжних приміщень
- відкритої тераси з басейном
Площа вбудованих ТП, РП
Площа паркінгу
Загальний будівельний об’єм комплексу, у т.ч.:
- вище відм. 0,000
- нижче відм. 0,000
Місткість паркінгу, у т.ч.:
- для постійного зберігання
- для тимчасового зберігання
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Од.
виміру
га
кв.м
пов.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
куб.м
куб.м
куб.м
м/м
м/м
м/м

кументації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж
інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття
рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань
за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення
облігацій):
фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані в
повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансування будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва відповідно до умов емісії.
Будівництво здійснюється на земельних ділянках загальною площею 1,1917 га.
Земельна ділянка площею 1,1714 га (кадастровий номер – 8000000000:79:061:0067),
цільове призначення - «для будівництва житлового комплексу з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом», яка відведена Товариству на
підставі Рішення Київської міської ради № 943/7179 від 15.12.2011р., Договір оренди земельної ділянки від 23.05.2012 р., що був зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 05.06.2012 року за
№ 82-6-00662 у книзі записів державної реєстрації договорів та Земельна ділянка
площею 0,0203 га на вул. Глазунова, 13-Б в Печерському районі м. Києва, що межує із земельною ділянкою на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі
м. Києва. Земельна ділянка була передана у власність Товариства на підставі Договору купівлі-продажу від 14 лютого 2012 року про що зроблено запис за № 411 у
реєстрі нотаріальних дій (кадастровий номер – 8000000000:79:061:0111, Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №033635).
Основні техніко-економічні показники проектної документації затверджені
Експертним звітом ДП «Укрдержбудекспертиза» №00-2051-16/ЦБ від 28.11.2016р.
Дозвіл на виконання будівельних робіт № IУ 115163651385 від 30.12.2016 р. виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Договір генерального підряду на будівництво № 29/10-16 від 29.11.2016р. укладений між АТ
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» та ТОВ «ЦЕНТРОМІСТОБУД» (Ліцензія на здійснення
господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорій складності (дата
прийняття рішення 08.11.2016р., номер наказу про видачу ліцензії №41-Л), реєстраційний запис від 15.11.2016р. № 2013032161 видана Державною архітектурнобудівельною інспекцією України, (строк дії з 08.11.2016р. по 08.11.2019р.). Проектна документація затверджена наказом АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» №16/1 від
28.11.2016р. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва затверджений наказом АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» №20 від 15.12.2016р.
Інших договорів (договір про пайову участь в проектуванні та будівництві
об'єкта житлового будівництва, інвестиційний договір, договір про співробітництво, договір поруки тощо) емітентом не укладалось.
В житловому комплексі буде споруджено три будинки (1 п.к., 2 п.к. та 3 п.к.) по
222 квартири в кожному будинку, загальна площа квартир в кожному будинку
20 500 кв.м.. Всього в будівельному комплексі буде споруджено 666 квартир, загальною площею 61 500,00 кв.м.
Облігації випускаються під:
- серія S1 – під 1 115,55 кв. м. загальної площі квартир;
- серія T1 – під 1 086,88 кв. м. загальної площі квартир;
- серія U1 – під 1 162,98 кв. м. загальної площі квартир;
- серія V1 – під 1 088,24 кв. м. загальної площі квартир.
Основні техніко-економічні показники житлового будинку:

Всього:
1,1917
5011,0
1;2;31
133748,0
56391,0
5109,0
61500,0
666
162
324
162
18
7796,78
2085,36
1733,74
703,71
1960,85
711,7
232,62
368,8
687,0
22601,60
517225,40
383672,50
133552,90
617
585
32

1п.к.

32969,0
18797,0
1703,0
20500,0
222
54
108
54
6
127,0
117965,90
112637,50
5328,40
-

Кількість
у тому числі по пускових комплексах
2п.к.
3п.к.
4п.к.
5п.к.
1,1917
5011,0
1;2;31
33199,0
33359,0
11097,0
23124,0
18797,0
18797,0
1703,0
1703,0
20500,0
20500,0
222
222
54
54
108
108
54
54
6
6
7796,78
2085,36
1733,74
703,71
1960,85
711,70
232,62
368,80
112,0
112,0
112,0
224,0
22601,60
120773,4
119949,90
61759,40
96776,80
113228,9
112996,70
44697,60
111,80
7544,5
6953,2
17061,80
966650
617
585
32

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Джерелом погашення емітованих цільових облігацій виступає новозбудована
кількість квадратних метрів за Об’єктом:
- новозбудована кількість квадратних метрів квартир загальною площею серія S1 - 1 115,55 кв.м;
- новозбудована кількість квадратних метрів квартир загальною площею серія T1 - 1 086,88 кв.м;
- новозбудована кількість квадратних метрів квартир загальною площею серія U1 - 1 162,98 кв.м;
- новозбудована кількість квадратних метрів квартир загальною площею серія V1 - 1 088,24 кв.м.
Погашення облігацій здійснюється шляхом отримання квартир у будинку (1п.к.)
житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та
підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва,
відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості.
5.6. рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента
облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової
оцінки та/або останнього її оновлення*
Станом на 23.03.2017 року Емітент не здійснював рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій.
6. Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:
6.1.дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у
процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій:
укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється через організатора торгівлі цінними паперами Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» (надалі Біржа) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх) та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
за адресою: 01004 м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 6 (шостий поверх).
Емісія включає чотири серії облігацій з наступними строками укладання договорів з першими власниками:
Серія
Дата початку укладання
Дата закінчення укладання
договорів з першими
договорів з першими власниками
власниками облігацій
облігацій
S1
03.05.2017
20.04.2018
T1
03.05.2017
19.04.2018
U1
03.05.2017
18.04.2018
V1
03.05.2017
17.04.2018
Запланований обсяг укладання договорів з першими власниками облігацій –
100%. У разі укладання договору з першими власниками облігацій хоча б на один
біржовий лот облігацій укладання договорів з першими власниками облігацій є
таким, що відбулося.
Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється без залучення андеррайтера.
6.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими
власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо на
запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено):
укладення договорів з першими власниками облігацій відповідної серії може
бути закінчено достроково у разі, якщо на запланований обсяг облігацій відповідної серії укладено договори з першими власниками та всі облігації в запланованому обсязі оплачені до вказаної дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.
Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій приймається правлінням Емітента.
6.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій
(якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено):
правлінням Емітента приймає рішення про:
- дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в
процесі публічного розміщення облігацій;
- затвердження результатів розміщення облігацій;
- затвердження звіту про результати розміщення облігацій;
Результати розміщення, результати укладання договорів з першими власниками та звіт про результати розміщення затверджуються правлінням Емітента.
Звіт про результати розміщення облігацій складається згідно з вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
6.4.Порядок подання заяв на придбання облігацій:
Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати приміщення (квартиру) у будинку (1п.к.) житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва у власність.
Облігації реалізуються Лотами. Лот – визначена кількість облігацій, яка відповідає визначеній в проектній документації і у відповідному Договорі про участь в
будівництві об’єкту нерухомості загальній площі квартири. Розмір Лоту та його
характеристика визначаються Емітентом та погоджуються власником облігацій
при підписанні Договору про участь в будівництві об’єкту нерухомості.
При купівлі облігацій покупець обирає конкретне приміщення (квартиру) з переліку
не закріплених за іншими особами приміщень (квартир), що є в пропозиції у Емітента,
подає заяву та укладає договір купівлі-продажу облігацій у термін з 03.05.2017 по
17-20.04.2018 залежно від відповідної серії облігації. Це приміщення (квартиру) Емітент закріплює за таким власником облігацій шляхом підписання Договору про участь

у будівництві об’єкту нерухомості (укладається в день укладення договору купівліпродажу облігацій). Подальше відчуження облігацій їх власником здійснюється виключно Лотами облігацій. Емітент несе відповідальність відповідно до Договору про
участь у будівництві та чинного законодавства за належне виконання своїх зобов’язань
щодо передачі відповідного об’єкту нерухомості (квартири), закріпленого у Договорі
про участь у будівництві, власнику Лоту облігацій за умови належного виконання таким
власником Лоту облігацій своїх зобов’язань за цим Проспектом емісії облігацій та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості.
Договір про участь у будівництві об’єкту нерухомості (згідно з цим Договором
грошові кошти залучатися не будуть), регулює всі умови щодо надання приміщення (квартири) у власність та у якому вказуються повні реквізити приміщення
(квартири) та визначаються характеристики Лоту облігацій, а також містить порядок, умови та строки передачі власникам облігацій приміщень (квартир), права
та обов’язки сторін та інші додаткові умови, що не суперечать Проспекту емісії
облігацій. В Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості зазначається,
що в разі продажу всього чи частини Лоту облігацій власник облігацій втрачає
право на отримання у власність закріпленого за ним приміщення (квартири).
6.5.Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій.
Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється Емітентом без використання принципу «поставка проти оплати» та відповідно до «Правил Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа»,
затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (Протокол №28 від 08.11.2016) та «Правил Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затверджені Наглядовою радою ПАТ «Фондова
біржа ПФТС» (Протокол №49 від 24.10.2016) у термін з 03.05.2017 по
17-20.04.2018 залежно від відповідної серії облігації.
Для здійснення операцій з облігаціями покупець облігацій зобов’язаний мати
або відкрити рахунок у цінних паперах у обраної ним Депозитарної установи (Депозитарна установа – у розумінні Закону України «Про депозитарну систему
України», надалі Депозитарна установа). Обіг облігацій здійснюється на рахунках
у цінних паперах, що відкриті у Депозитарній установі та в Депозитарії.
Після придбання Лоту облігацій власник такого Лоту облігацій набуває прав та
обов’язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.
6.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
Оплата вартості облігацій при укладанні договорів з першими власниками облігацій, здійснюється протягом строку укладання договорів з першими власниками облігацій відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій (біржового контракту), шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті
України (резидентами та нерезидентами) на поточний рахунок Емітента.
Вартість придбаних облігацій повинна бути повністю сплачена до моменту
закінчення строку укладання договорів з першими власниками облігацій, вказаного в п. 6.1. цього Проспекту емісії облігацій.
Після повної оплати вартості Лоту облігацій в порядку, передбаченому умовами договору купівлі-продажу облігацій (біржовому контракті), Емітент зараховує
відповідну кількість облігацій на рахунок у цінних паперах власника облігацій.
6.6.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості)):
на біржах ціна укладання договорів з першими власниками облігацій встановлюється в залежності від попиту та пропозиції, але укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною, не меншою за номінальну вартість облігацій.
6.6.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна
валюта):
оплата за придбані облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в
національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента.
6.6.3. найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який
вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах):
оплата вартості облігацій резидентами та нерезидентами при укладанні договорів з першими власниками облігацій, здійснюється на поточний рахунок Емітента № 26008301000401 в
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», МФО 380377.
6.6.4. Строк оплати облігацій:
оплата вартості облігацій резидентами та нерезидентами при укладанні договорів з першими власниками облігацій, здійснюється протягом строку укладання договорів з першими власниками облігацій відповідно до укладеного договору
купівлі-продажу облігацій (біржового контракту).
6.7. Відомості про андерайтера (якщо емітент користується його послугами
щодо розміщення облігацій цього випуску): повне найменування; код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження; номери телефонів та факсів; номер і дата видачі ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі
цінними паперами, а саме, андерайтингу; реквізити договору (попереднього договору) з андерайтером (номер, дата укладення):
укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється без залучення андеррайтера.
6.8. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати
публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):
повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна
фондова біржа» (код за ЄДРПОУ: 20064500, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.07.1997; місцезнаходження:
01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх); номери телефонів та
факсів: Тел./факс: 490-57-88, 490-57-89, 490-57-86; номер і дата видачі ліцензії
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
– діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ №581146 від
05.04.2011) та
повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа
ПФТС» (код за ЄДРПОУ: 21672206, зареєстроване Печерською районною у місті
Києві державною адміністрацією 25.03.1997; місцезнаходження: 01004 м. Київ,
вул. Шовковична, буд. 42-44 6 (шостий поверх); номери телефонів та факсів:
Тел./факс: 277-50-00, 277-50-01; номер і дата видачі ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на
фондовому ринку: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з
організації торгівлі на фондовому ринку серія АД №034421 від 11.06.2012).
6.9. Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, будинок
17/8; код за ЄДРПОУ: 30370711, Шевченківська районна в місті Києві державна
адміністрація, 17.05.1999);
реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення): Емітент користується послугами щодо депозитарної діяльності на основі Договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е-4900/10 від 23.11.2012 та заявкою про приєднання № ОВ-409 від
21.10.2013р
6.10. Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників
іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних
паперів):
повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (далі - Центральний депозитарій) (місцезнаходження: 04071,
м. Київ, вул. Нижній Вал, будинок 17/8; код за ЄДРПОУ: 30370711, Шевченківська
районна в місті Києві державна адміністрація, 17.05.1999);
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору): Емітент
користується послугами щодо депозитарної діяльності на основі Договору про
обслуговування емісії цінних паперів №Е-4900/10 від 23.11.2012 та заявкою про
приєднання № ОВ-409 від 21.10.2013.
Номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа): Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно
до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей,
установлених Законом України «Про депозитарну систему України». Акціонерне
товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку
Правил Центрального депозитарію 01.10.2013 Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним
товариством «Національний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 за №2092).
7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації,
у разі визнання емісії облігацій недійсною:
Емітент персонально повідомляє перших власників цінних паперів про визнання реєструвальним органом емісії цих цінних паперів недійсною та повертає
першим власникам гроші, що надійшли як плата за розміщені облігації, а Покупці
зобов’язані повернути Емітенту цінні папери, емісія яких визнана недійсною,
шляхом перерахування на рахунок Емітента відкритий у Центральному депозитарії, в порядку та строк, визначені проспектом емісії цінних паперів.
Строк повернення внесків не може перевищувати шести місяців з дня прийняття
реєструвальним органом рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.
8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у
разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з
першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій:
у разі не затвердження Емітентом у встановлені строки результатів укладення
договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, Емітент зобов’язаний повернути власникам облігацій гроші, що надійшли як оплата
за розміщені цінні папери, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку, а
Покупці зобов’язані повернути Емітенту цінні папери шляхом перерахування на
його рахунок, відкритий у Центральному депозитарії, в строк не більше шести
місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій.
9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії
зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін)
особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття
рішення про приватне розміщення облігацій): Товариство здійснює публічне розміщення іменних цільових облігацій. Повідомлення про випуск облігацій буде здійснене шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії облігацій у повному обсязі
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку (згідно ст. 30 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»).
10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:
перелік осіб відсутній у зв’язку з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.
11. Умови та дата закінчення обігу облігацій:
власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких обмежень.
Відчуження облігацій власниками цих облігацій протягом строку їх обігу здійснюється на позабіржовому ринку, біржах та в позабіржових торгівельноінформаційних системах, Лотами облігацій. Облігації вільно обертаються на фондовому ринку протягом усього строку їх обігу.
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За кожним об’єктом нерухомості (квартирою) Емітент закріплює Лот облігацій.
Розмір Лоту – кількість облігацій у Лоті пропорційна загальній площі об’єкту нерухомості (квартири), визначеної в проектній документації на відповідний об’єкт
нерухомості (квартиру). Номер, розмір Лоту та його характеристики визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві.
В разі відчуження Лоту облігацій попередній власник такого Лоту облігацій втрачає право на отримання у власність закріпленого за ним об’єкту нерухомості (квартири). Відчуження облігацій допускається виключно Лотом облігацій, який є неподільним. Відчуження Лоту облігацій на користь інших осіб під час строку обігу цих
облігацій на ринку зобов’язує продавця Лоту облігацій розірвати відповідний Договір про участь у будівництві шляхом укладення додаткової угоди з Емітентом, а
нового власника Лоту облігацій, укласти в день укладення договору купівлі-продажу
облігацій, відповідний Договір про участь у будівництві з Емітентом.
Початок обігу облігацій дозволяється з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого
звіту про результати розміщення облігацій у тому самому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був
опублікований Проспект емісії цих облігацій.
Серія
Дата закінчення обігу
S1
04.06.2019
T1
04.06.2019
U1
04.06.2019
V1
04.06.2019
Емітент облігацій може прийняти рішення про продовження визначених Проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усієї серії
облігацій або письмової згоди на продовження таких строків усіх власників такої
серії облігацій.
12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
12.1. випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій: викуп
Емітентом облігацій у власників передбачений за згодою сторін.
Власник Лоту облігацій протягом строку обігу облігацій має право, за своєю
ініціативою, надати Лот облігацій Емітенту для його викупу, а Емітент розглядає
можливість прийняття такого Лоту облігацій для викупу.
Для розгляду Емітентом питання викупу Лоту облігацій за ініціативою власника облігацій, власник облігацій повідомляє Емітента про свій намір надати Лот
облігацій Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:
а. Для юридичних осіб: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від імені
юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що надає їй такі повноваження;
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
адреса місцезнаходження, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента,
адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежів; номер Лоту облігацій; кількість облігацій, яку особа пред’являє для
викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу
придбання (набуття) (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення
права власності на облігації у власника облігацій); оригіналів чи нотаріальних копій
документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації; ціну викупу облігацій; підпис уповноваженої особи власника облігацій; оригінал чи нотаріальна копія виписки про стан рахунку в цінних паперах, що є
підтвердженням права власності на Лот облігацій; у разі підписання заяви представником (посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов’язковим
додаванням як додатків оригінального примірнику такого документу або його нотаріально посвідченої копії). Повідомлення обов'язково має містити відбиток печатки власника облігацій та підпис уповноваженого органу/особи (з посиланням на документ, на
підставі якого діє такий уповноважений орган/особа). Якщо представник власника облігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого представника та підпис уповноваженого органу/особи представника (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа).
б. Для фізичних осіб: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що
видав, дата видачі); довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків; адреса місця реєстрації та адреса фактичного місця проживання,
поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежу; номер Лоту облігацій; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання
(набуття) (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права
власності на облігації у власника облігацій); оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну оплату облігацій; ціну викупу облігацій; підпис власника облігацій чи його представника, у разі підписання заяви представником – посилання на
документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням як
додатку оригінального примірнику такого документу або його нотаріально посвідченої копії); оригінал чи нотаріальна копія виписки про стан рахунку в цінних паперах,
що є підтвердженням права власності на Лот облігацій; Якщо представник власника облігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого
представника та підпис уповноваженого органу/особи представника (з посиланням
на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа).
Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто
або уповноваженим представником за адресою: м. Київ, Печерський р-н,
вул. Старонаводницька, буд. 13-Б,
АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», відділ продажу, тел. (044) 499 22 72.
В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір
надати облігації для викупу та його подання, що вказані в Проспекті емісії облігацій,
Емітент має право повернути повідомлення з доданими документами для усунення недоліків. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та приймає рі-
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шення щодо викупу облігацій не пізніше 60 календарних днів від дати отримання,
оформленого належним чином, повідомлення від власника облігацій.
12.2. Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій:
рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймається наглядовою радою Емітента. Про прийняте рішення і дату прийняття такого рішення
Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, вказаною в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові облігацій під
розписку в отриманні. Обов’язковий викуп облігацій за зверненням власників облігацій до Емітента – непередбачений. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у
власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів від дати прийняття наглядовою радою Емітента рішення про викуп
облігацій за договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.
У разі, якщо протягом терміну обігу облігацій до настання строків погашення
облігацій, Емітент здійснить викуп всіх облігацій випуску, правлінням Емітента
може бути прийнято рішення про анулювання викуплених облігацій та надані відповідні документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
В строки, вказані в договорі купівлі-продажу облігацій, власник облігацій надає
Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування Лоту облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові
кошти в строки та на умовах, вказаних в договорі купівлі-продажу облігацій.
Емітент має право за власною ініціативою протягом строку обігу облігацій на
підставі рішення наглядової ради Емітента, при згоді власника облігацій, здійснити викуп облігацій.
В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію
викупити облігації шляхом (на вибір Емітента) опублікування оголошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку або письмовим повідомленням на адресу власника облігацій.
При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо викупу Лоту облігацій Емітентом, власник облігацій повинен звернутися до Емітента для укладення договору купівлі-продажу Лоту облігацій протягом 45 календарних днів від дати розміщення Емітентом оголошення про викуп у вказаному вище виданні або
отримання повідомлення Емітента про викуп. Викуп облігацій у такому випадку
здійснюється протягом 90 календарних днів від дати розміщення оголошення у
вказаному виданні або отримання повідомлення від Емітента, за договором
купівлі-продажу облігацій, що укладається Емітентом з власником облігацій.
В строки, вказані в договорі купівлі-продажу облігацій, власник облігацій надає
Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування Лоту облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові
кошти в строки та на умовах, вказаних в договорі купівлі-продажу облігацій.
12.3.Порядок встановлення ціни викупу облігацій: Емітент викуповує Лот облігацій за договірною вартістю. У разі такого викупу ціна облігацій не може бути
меншою ніж номінальна вартість облігацій.
12.4.Строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу:
У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів від дати прийняття
наглядовою радою Емітента рішення про викуп облігацій за договором купівліпродажу, що укладається з власником облігацій.
У разі викупу облігацій у їх власників за ініціативою Емітента, викуп облігацій
здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів від дати розміщення оголошення офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку або отримання повідомлення від Емітента за договором
купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.
13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття
рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій): порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями не встановлюється та не виплачується у
зв’язку з публічним розміщення іменних цільових незабезпечених облігацій.
14. Порядок погашення облігацій:
14.1. дати початку і закінчення погашення облігацій: погашення облігацій здійснюватиметься в такі строки:
п/н
Серія
Дата початку погашенДата закінчення
ня
погашення
1.
S1
05.06.2019
05.09.2019
2.
T1
05.06.2019
05.09.2019
3.
U1
05.06.2019
05.09.2019
4.
V1
05.06.2019
05.09.2019
14.2.Умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про
розміщення цільових облігацій):
Одна облігація серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного і закріпленого за власником Лоту облігацій, відповідно до чинного Договору про участь у
будівництві, об’єкту нерухомості (квартири) у будинку (1п.к.) житлового комплексу
з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом
на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва.
Погашення облігацій серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 можливе лише за
умови пред’явлення Емітенту Лоту облігацій в кількості, що розраховується як загальна площа квартири в квадратних метрах (з точністю до однієї сотої) помножена
на сто та чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Отримання
приміщень (квартир), зазначених у відповідних Договорах про участь в будівництві
об’єкту нерухомості, власниками облігацій відбувається шляхом передачі відповідного приміщення (квартири) власнику за актом приймання-передачі об’єкту нерухомості та передачі документів, необхідних для подальшого оформлення права власності на відповідне приміщення (квартиру) в залежності від кількості облігацій.
Погашення облігацій здійснюватиметься Емітентом за наступною адресою:
м. Київ, Печерський р-н, вул. Старонаводницька, буд. 13-Б, АТ «ПОЗНЯКИЖИЛ-БУД», відділ продажу, тел. (044) 499 22 72.
Після прийняття Об’єкта будівництва в експлуатацію Емітент, засобами вка-

заними в Договорі про участь у будівництві, інформує про це власників Лотів облігацій та повідомляє їм, отримані від відповідних органів дані щодо фактичної
загальної площі об’єктів нерухомості (квартир). Погашення облігацій серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 відбувається шляхом надання за актом прийманняпередачі об’єкту нерухомості відповідного приміщення (квартири) власнику Лоту
облігацій відповідної загальної кількості квадратних метрів квартири загальної
площі об’єкту нерухомості (квартири), обраної власником Лоту облігацій та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві.
Термін пред’явлення облігацій власниками до погашення не повинен бути пізнішим дати закінчення погашення вказаної в п. 14.1. цього Проспекту емісії облігацій.
Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення
облігацій (далі – Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством
про депозитарну діяльність. При погашенні облігацій власник повинен протягом
строку погашення облігацій здійснити дії щодо переказу Лоту облігацій з власного
рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії. Якщо
початок погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок погашення облігацій переноситься
на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.
Після переказу облігацій власник Лоту облігацій та Емітент підписують наступні документи:
1. Акт пред’явлення цінних паперів до погашення.
2. Акт про погашення цінних паперів.
3. Акт приймання-передачі об’єкту нерухомості відповідного приміщення
(квартири).
Подальше оформлення документів на право власності на об’єкт нерухомості
(квартиру) здійснюється відповідно до чинного законодавства. Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником Лоту облігацій акту приймання-передачі об’єкту нерухомості
(квартири), визначеного в Договорі про участь у будівництві. Оформлення права
власності на отримання об’єкта нерухомості (квартири) здійснюється власником
своїми силами та за власний рахунок.
У Договорі про участь у будівництві, що укладається між Емітентом та власником Лоту облігацій при набутті у власність Лоту облігацій, вказується що:
а. у випадку, якщо після здачі Об'єкту будівництва в експлуатацію за результатами технічної інвентаризації, загальна площа об’єкта нерухомості (квартири)
буде більшою, ніж зазначено у Договорі про участь у будівництві, власник Лоту
облігацій зобов’язаний сплатити Емітенту таку різницю грошовими коштами у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві.
б. У випадку, якщо після здачі Об'єкту будівництва в експлуатацію за результатами технічної інвентаризації, загальна площа об’єкта нерухомості (квартири) буде
меншою, ніж зазначено у Договорі про участь у будівництві, Емітент зобов’язаний
відшкодувати власнику Лоту облігацій таку різницю грошовими коштами у порядку,
встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві.
У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій будуть декілька
осіб, то при погашенні такого Лоту облігацій такі власники зобов’язані спільно
пред’явити до погашення Лот облігацій та отримати об’єкт нерухомості (квартиру)
у спільну часткову власність.
У разі відсутності у власника Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості при пред’явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій розсуд визначити об’єкт нерухомості, не закріплений за іншою особою, відповідно до
кількості облігацій, що буде переданий власнику Лоту облігацій, як виконання
зобов’язань Емітента.
14.3.Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у
якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій): виплата номінальної вартості облігації не передбачена у зв’язку з прийняттям рішення про
публічне розміщення іменних цільових незабезпечених облігацій.
14.4.Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про
прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який
облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення):
у разі, якщо прийняття в експлуатацію Об’єкта будівництва, буде здійснено
раніше дати початку погашення облігацій, правління Емітента приймає рішення
про дострокове погашення відповідного випуску облігацій. Емітент, засобами вказаними в Договорі про участь у будівництві, інформує власників облігацій про
прийняття Об'єкта будівництва в експлуатацію та про дострокове погашення випуску облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень та здійснення
оголошення в офіційних виданнях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у яких був опублікований Проспект емісії цих облігацій, та у місцевій
пресі. Власники облігацій сповіщаються не пізніше ніж за 10 календарних днів до
початку дострокового погашення випуску облігацій.
У цьому разі Емітент встановлює новий термін пред'явлення облігацій серії
S1, серії T1, серії U1 та серії V1 до погашення, та повідомляє власників та інших
зацікавлених осіб вищевказаними способами. У разі прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій Емітент встановлює нову (дострокову)
дату початку та закінчення пред’явлення облігацій до погашення. Строк дострокового погашення облігацій не повинен перевищувати 1 (один) рік з дати початку
дострокового погашення облігацій. Послідовність дій при достроковому погашенні випуску облігацій такі ж самі, як і при їх запланованому погашенні.
14.5.Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників
(порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про
дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни до-
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строкового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені
для дострокового погашення):
можливість дострокового погашення облігацій серії S1, серії T1, серії U1 та
серії V1 за вимогою їх власників не передбачається, оскільки погашення цільових облігацій, що випускаються, здійснюється шляхом передачі у власність власнику облігацій відповідної кількості квадратних метрів квартири відповідно до
кількості облігацій, визначених у Договорі про участь у будівництві.
14.6.Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:
у разі, якщо власник Лоту облігацій у визначений Проспектом емісії облігацій
термін не перерахував Лот облігацій, що підлягають погашенню (достроковому
погашенню), зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних
паперах Емітента або перерахував, але не підписав акт приймання-передачі відповідного приміщення (квартири), то погашення облігацій шляхом отримання відповідного об’єкту нерухомості (квартири) здійснюється за особистим зверненням
власника Лоту облігацій або повноважних представників власника Лоту облігацій
до Емітента протягом місяця з дати закінчення погашення випуску облігацій за
адресою:
м. Київ, Печерський р-н, вул. Старонаводницька, буд. 13-Б, АТ «ПОЗНЯКИЖИЛ-БУД», відділ продажу, тел. (044) 499 22 72.
Після настання цього терміну Емітент звільняється від обов’язку передати
власнику Лоту облігацій відповідний об’єкт нерухомості (квартиру). Такий
об’єкт нерухомості (квартира) може бути відчужений Емітентом на свій розсуд. В цьому випадку відшкодування вартості Лоту облігацій здійснюється грошовими коштами за номінальною вартістю облігацій, після особистого звернення власника облігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів та
документів, що посвідчують особу. Кошти, що підлягають сплаті, депонуються
Емітентом на власному рахунку протягом строку, визначеного чинним законодавством.
15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в
разі оголошення ним дефолту:
в випадку неспроможності Емітента виконати зобов’язання у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого
органу управління протягом 20 днів, як стало відомо Емітенту про такий випадок,
оголошує дефолт шляхом публікації оголошення про свою неплатоспроможність
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше двох робочих днів після прийняття відповідного рішення.
В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених
чинним законодавством, у тому числі процедур відновлення платоспроможності,
визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом».
16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій

перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*: Застереження: обсяг випуску
облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.
17. Інші відомості*: обіг облігацій здійснюється в бездокументарній формі на
рахунках у цінних паперах, що відкриті в Депозитарній установі. Право власності
на придбаний Лот облігації виникає з моменту зарахування такого Лоту на рахунок у цінних паперах нового власника облігацій в Депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається Депозитарною установою.
18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації
випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи:
Від емітента:
Голова правління АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» ___________ А.Р.Каграманян
(посада)
(підпис) М.П. (прізвище, ім’я,
			
по батькові)
Головний бухгалтер АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» ___________ Н.В.Степанюк
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я,
			
по батькові)
Від аудитора:
Директор ПАФ «Олександр і К»
___________ О.В.Пальніков
(посада) 		
(підпис) М.П. (прізвище, ім’я,
			
по батькові)
Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне
розміщення облігацій:
ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа»
_________________________________ ___________ _____________
(посада)
(підпис) М.П. (прізвище, ім’я,
			
по батькові)
Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне
розміщення облігацій:
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»
_________________________________ ___________ _____________
(посада)
(підпис) М.П. (прізвище, ім’я,
			
по батькові)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ». 2.Код за ЄДРПОУ:
00292333. 3.Місцезнаходження: 69014, м.Запоріжжя , вул. М.Краснова,
12-а. 4.Міжміський код, телефон та факс: (0612) 65-31-55, (0612) 65-31-55.
5.Електронна поштова адреса: marinaem@zpnerudprom.com.ua. 6.Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://00292333.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст
Повідомлення. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр.№1/2017 вiд 18.04.17), в зв'язку з закінченням строку дії повноважень, припинено з 18.04.17р. повноваження члена
Наглядової ради, Голови Наглядової Ради Коваленка Сергiя Анатолiйовича,
який представляв інтереси акціонера Товариства ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО», обраного на посаду з 01.05.16р. рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв (Пр.№1/2016 вiд 15.04.16), обраного Головою Наглядової ради
04.05.16 (Пр.№24 вiд 04.05.16), часткою в статутному капiталi емiтента та
акціями емітента не володiє, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ»
(Пр.№1/2017 вiд 18.04.17), в зв'язку з закінченням строку дії повноважень,
припинено з 18.04.17р. повноваження члена Наглядової ради Третьяка
Олега Миколайовича, який представляв інтереси акціонера Товариства
ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», обраного на посаду з 01.05.16р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Пр.№1/2016 вiд 15.04.16), часткою в статутному
капiталi емiтента та акціями емітента не володiє, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр.№1/2017 вiд 18.04.17), в зв'язку з закінченням строку дії повноважень, припинено з 18.04.17р. повноваження члена
Наглядової ради Ковіненка Олександра Вікторовича, обраного на посаду з
01.05.16р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Пр.№1/2016 вiд
15.04.2016), який представляв інтереси акціонера Товариства ТОВ «АВТОПРАЙД», часткою в статутному капiталi емiтента та акціями емітента не
володiє, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр. №1/2017
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вiд 18.04.17) обрано з 18.04.17 членом Наглядової ради до наступних рiчних
Загальних зборiв Товариства Ковіненка Олександра Вікторовича: дата народження 05.09.1970, який представляє інтереси акціонера Товариства
ТОВ «АВТОПРАЙД»(Код ЄДРПОУ 34564050, мiсцезнаходження: 69035,
м.Запоріжжя, пр.Маяковського,10/2.; володіє часткою в розмірі 0,2648% від
загальної кiлькостi акцiй); акціями Товариства не володіє. Освіта вища: Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2010р., спеціальність «Інформаційні управляючі системи і технології», кваліфікація «Інженер-програміст».
Загальний стаж роботи 31 рік. З 2006р. по теперішній час працює в ТОВ
«АВТОПРАЙД», директор. Непогашеної (незнятої) судимості та заборони
обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; акціонер Товариства, що є афілійованою особою Ковіненко О.В - ТОВ «АВТОПРАЙД». Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ»
(Пр.№17 від 18.04.17р.) Ковіненко О.В. обрано Головою Наглядової ради
Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр.№1/2017 вiд
18.04.17) обрано з 18.04.17 членом Наглядової ради до наступних рiчних
Загальних зборiв Товариства Коваленка Сергiя Анатолiйовича: дата народження 26.01.1964 року, який представляє інтереси акціонера Товариства
ПрАТ «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» (Код ЄДРПОУ 22134155,
мiсцезнаходження: 69001, м.Запоріжжя, вул. Тюленіна, 23; володіє часткою
в розмірі 1,1945% від загальної кiлькостi акцiй); акціями Товариства не володіє. Освіта вища: Дніпропетровський інститут інженерів залізничного
транспорту; 1992р., спеціальність «Тепловози та тепловозне господарство», кваліфікація «Інженер»; Міжрегіональний центр перепідготовки кадрів; 2002р., спеціальність «Фінанси», кваліфікація «Економіст». Загальний
стаж роботи 38 років. З 2009 по 2016р. - Керівник департаменту продажів
ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ», з 2016р. по теперішній час працює в ТОВ
«ВИД», заступник директора з питань маркетингу. Непогашеної (незнятої)
судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; акціонерів Товариства, що є афілійованими особами, не
має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр.№1/2017 вiд
18.04.17) обрано з 18.04.17 членом Наглядової ради до наступних рiчних
Загальних зборiв Товариства Третьяка Олега Миколайовича: дата народження 12.02.1972 року, представляє інтереси акціонера Товариства ТОВ
«ФІНТЕХНОЛОГІЇ»(Код ЄДРПОУ 33874456, мiсцезнаходження: 50002,
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Днiпропетровська обл., Криворiзький р-н, м.Кривий Рiг, вул. Кобилянського,219,
володіє часткою в розмірі 0,8797% від загальної кiлькостi акцiй ); акціями
Товариства не володіє. Освіта вища: Дніпропетровський державний університет; 1994р., спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація
«Економіст-математик»; КНУ ім. Т.Шевченка; 2004р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист». Загальний стаж роботи 24 роки. З 2009 по
2016р. - Керівник фінансового департаменту ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ», з
2016 р. працює в ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», радник з фінансових питань.
Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або
займатись певною діяльністю не має; акціонерів Товариства, що є афілійованими особами, не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ»
(Пр.№1/2017 вiд 18.04.17) обрано з 18.04.17 членом Наглядової ради до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства Моргунову Олену Йосипівну:
дата народження: 14.11.1979 року, яка обрана як незалежний член Наглядової ради (незалежний директор); акціями Товариства не володіє. Освіта
вища: Криворізьский технічний університет; 2005р., спеціальність «Облік і
аудит», кваліфікація «Бухгалтер», загальний стаж роботи 19 років, з 2009р.
по теперішній час працює в ТОВ «ТУРСТРОЙ-УКРАЇНА», головний бухгал-

тер. Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади
та/або займатись певною діяльністю не має; акціонерів Товариства, що є
афілійованими особами, не має. Згоду на розкриття паспортних даних не
надано.
Згiдно
рiшення
Загальних
зборiв
акцiонерiв
ПАТ
«ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр.№1/2017 вiд 18.04.17) обрано з 18.04.17 членом Наглядової ради до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства Тригуба Валерія Івановича: дата народження 22.05.1969 року, який обраний як
незалежний член Наглядової ради (незалежний директор); акціями Товариства не володіє. Освіта вища: Національна юридична академія України
ім.Я.Мудрого; 1995р; спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист».
Загальний стаж роботи 27 років. З 2009 по 2016р. - Керівник юридичного
департаменту ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ»; з 2016р. працює в ТОВ
«ТУРСТРОЙ-УКРАЇНА», керівник юридичного департаменту. Непогашеної
(незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю не має; акціонерів Товариства, що є афілійованими особами, не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 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 Верховський С. С. 18.04.17

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує
25% та менша ніж 50% або перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (яка складає 45589,36тис.грн), при
цьому гранична сукупна вартість правочинів щодо надання фінансової допомоги, позик не повинна перевищувати 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності-91179тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй
52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52828792шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах 46810838шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 46810838шт. що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцій, та 88,4759% від загальної кількості акцій. «Проти» 0 шт. Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2017 від
18.04.17) прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, які
можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25% та менша ніж 50% або перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності (яка складає 45589,36тис.грн), при цьому гранична сукупна вартість
правочинів щодо отримання кредитів не повинна перевищувати 200% вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності 91179тис.грн. Загальна
кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52828792шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах 46810838шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 46810838шт. що складає
100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 88,4759% від
загальної кількості акцій. «Проти» 0 шт. Загальними зборами акцiонерiв
(Пр.№1/2017 від 18.04.17) прийняте рiшення про попереднє схвалення значних
правочинiв, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного
року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25% та менша ніж
50% або перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (яка складає 45589,36тис.грн), при цьому гранична сукупна вартість правочинів щодо надання застав, порук, гарантій, в тому числі за
третіх осіб не повинна перевищувати 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності-91179тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй
52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52828792шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах 46810838 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 46810838шт. що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцій, та 88,4759% від загальної кількості акцій. «Проти» 0 шт. Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2017 від
18.04.17) прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, які
можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25% та менша ніж 50% або перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності (яка складає 45589,36тис.грн), при цьому гранична сукупна вартість
правочинів правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик не повинна
перевищувати 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності-91179тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй 52828792шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались
для участi у зборах 46810838шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«ЗА» 46810838шт. що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцій, та 88,4759% від загальної кількості акцій. «Проти» 0 шт. 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 Верховський С.С. 18.04.2017

І.Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ». 2.Код

за ЄДРПОУ: 00292333. 3.Місцезнаходження: 69014, м.Запоріжжя ,
вул. М.Краснова,12-а. 4.Міжміський код, тел./факс:(0612)65-31-55, 5.Електронна поштова адреса: marinaem@zpnerudprom.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://00292333.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації або інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. ІІ.Текст Повідомлення. Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2017
від 18.04.17) прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв,
які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати
прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом кожного такого правочину, перевищує 25% та менша ніж 50% або
перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (яка складає 45589,36тис.грн), при цьому гранична сукупна вартість правочинів щодо придбання цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних
сертифікатів, векселів та ін.) не повинна перевищувати 200% вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності-91179тис.грн. Загальна кiлькiсть
акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52828792шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах 46810838шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 46810838шт, що складає 100% від
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 88,4759% від загальної
кількості акцій. «Проти» 0 шт. Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2017 від
18.04.17) прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, які
можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25% та менша ніж 50% або перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності (яка складає-45589,36тис.грн), при цьому гранична сукупна вартість
правочинів щодо реалізації готової продукції, товарів та послуг не повинна перевищувати 300% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності136768тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52828792шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для
участi у зборах 46810838шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА»
46810838шт. що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцій, та 88,4759% від загальної кількості акцій. «Проти» 0 шт. Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2017 від 18.04.17) прийняте рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв, які можуть вчинятися Товариством протягом не
більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує
25% та менша ніж 50% або перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (яка складає 45589,36тис.грн), при
цьому гранична сукупна вартість правочинів щодо відчуження цінних паперів
(акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, векселів та ін.) не повинна перевищувати 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності91179 тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52828792шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для
участi у зборах 46810838шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА»
46810838шт. що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцій, та 88,4759% від загальної кількості акцій. «Проти» 0 шт. Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2017 від 18.04.17) прийняте рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв, які можуть вчинятися Товариством протягом не
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɑȿɊɇȱȼȿɐɖɄɂɃɊȺȾȱɈɌȿɏɇȱɑɇɂɃɁȺȼɈȾª

ɧɚɪɉɪɨɜLɞɤɥɢɤɚɧɧɹɤɟɪLɜɧɢɯɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯɨɪɝɚɧLɜɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀɪɚɞɢɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɤɟɪLɜɧɢɯɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ
ɨɪɝɚɧLɜɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɭɦɨɜɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɝɨɥɨɜɨɸɬɚɱɥɟɧɚ
ɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦLɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɶɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤL
ɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɪɁɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦɡɛɨɪɿɜɦɨɠɧɚ
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶKWWSFKYDWFKYXD5DGLR]DYRGKWPOȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧ
ɞɢɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,ɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉȺɌ
ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪ
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɿɞɫɭɬɧɿȼɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɨ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ

ɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ɡɚɹɜɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɯɦɿɫɹɰɿɜɡɦɨɦɟɧɬɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖ
ɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ʋª ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɧɚɿɦ¶ɹȽɨɥɨɜɢɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢ
ɧɟɧɧɹȼɢɦɨɝɢɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɫɹɭɩɨɪɹɞɤɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɞɿɸɱɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɫɬɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɁɝɿɞɧɨɡɱɚɫɬɢɧɨɸɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ɤɪɟɞɢɬɨɪɜɢɦɨɝɢɹɤɨɝɨɞɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɹɤɨɝɨɩɪɢ
ɩɢɧɹɽɬɶɫɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɡɚɫɬɚɜɢɱɢ
ɩɨɪɭɤɢɩɪɨɬɹɝɨɦɞɧɿɜɩɿɫɥɹɧɚɞɿɫɥɚɧɧɹɣɨɦɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢ
ɧɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɨɠɟɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɡɩɢɫɶɦɨɜɨɸɜɢɦɨɝɨɸɩɪɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɧɚɜɢɛɿɪɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɞɧɿɽʀɡɬɚɤɢɯɞɿɣ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɲɥɹɯɨɦɭɤɥɚɞɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɚ
ɫɬɚɜɢɱɢɩɨɪɭɤɢ
ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɚɛɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɩɟɪɟɞɤɪɟɞɢɬɨ
ɪɨɦɬɚɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɡɛɢɬɤɿɜɹɤɳɨɿɧɲɟɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɩɪɚɜɨɱɢɧɨɦɦɿɠ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɬɚɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ
ɍɪɚɡɿɹɤɳɨɤɪɟɞɢɬɨɪɧɟɡɜɟɪɧɭɜɫɹɭɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɫɬɪɨɤɞɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡ
ɩɢɫɶɦɨɜɨɸɜɢɦɨɝɨɸɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɳɨɜɿɧɧɟɜɢɦɚɝɚɽɜɿɞɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɱɢɧɟɧ
ɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɞɿɣɳɨɞɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɩɟɪɟɞɧɢɦ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɄɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɚɁɚ
ɩɨɪɿɡɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨɁɚɩɨɪɿɠɠɹȼɍɅɂɐəɄȼȱɌɍɑȺɛɭɞɢɧɨɤ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ȽɨɥɨɜɚɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɎɿɫɸɤɅɈ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞ
ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣɪɚɞɿɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɤɨɞɦɑɟɪɧɿɜɰɿɜɭɥɏɨɬɢɧ
ɫɶɤɚ ɬɟɥ    Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧ
ɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSFKYDWFKYXD5DGLR]DYRGKWPOɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾ
ɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫ
ɬɿɌɈȼ©ȺɄ©ȺɥɶɮɚɚɭɞɢɬɅɌȾªɤɨɞȯȾɊɉɈɍȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ  ɪ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɤɜɨɪɭɦɨɦ
 ɧɚ ɹɤɢɯ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɭɸɱɨɝɨ ɬɚ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɁɜLɬ ɞɢɪɟɤ
ɬɨɪɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ 
ɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɨɛɨɬɭɡɚɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹ
ɞɭɡɜLɬɭɁɜLɬɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤLɜɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɭ  ɪ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɣɨɝɨ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɉɪɨɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜɡɚɩLɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɭɪȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤLɜɞLɹɥɶɧɨɫɬLɬɚɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɧɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ

ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋª

ɲɥɹɯɨɦɣɨɝɨɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋª
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ɋȿ
ɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋª ɧɚɞɚɥɿɡɚɬɟɤɫɬɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚɁɚɩɨɪɿɡɶɤɚɨɛɥ
ɦɿɫɬɨɁɚɩɨɪɿɠɠɹȼɍɅɂɐəɄȼȱɌɍɑȺɛɭɞɢɧɨɤ  ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ  ɪ  ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋªɲɥɹɯɨɦɣɨɝɨɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə
ʋªɹɤɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢɡɦɨɦɟɧɬɭɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟ
ɽɫɬɪɚɰɿʀɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟɩɨɜɧɢɦɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦɦɚɣɧɚɩɪɚɜɬɚɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ
ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇ
ɇəʋª ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚª±ɝɨɥɨɫɿɜ ɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ
ɭɱɚɫɬɶɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ ©ɉɪɨɬɢª±ɝɨɥɨɫɿɜ©ɍɬɪɢɦɚɜɫɹª±ɝɨɥɨɫɿɜ ɬɚɩɪɢɡɧɚ
ɱɟɧɨɄɨɦɿɫɿɸɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɣɨɝɨɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɲɥɹɯɨɦ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍ
ȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋªɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɫɤɥɚɞɿɎɿɫɸɤɅɚɪɢɫɚɈɥɟɤɫɚɧ
ɞɪɿɜɧɚ±ȽɨɥɨɜɚɄɨɦɿɫɿʀɱɥɟɧɄɨɦɿɫɿʀ±ɎLɫɸɤɈɥɟɤɫɚɧɞɪȽɪɢɝɨɪLɣɨɜɢɱ
ɇɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɢɦɨɝɫɬɡɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ɬɚ ɫɬ  ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜ ɨɫɨɛɿ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ

ɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿ
ɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə©ɋɈɁɂȾȺɌȿɅɖª
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɦLɫɬɨȾɧLɩɪɨɄLɪɨɜɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɜɭɥɢɰɹɋɽɪɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤ
 Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ ɟɦɿɬɟɧɬɚ     

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚVDOHV#VR]LGDWHOGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZVR]LGDWHOGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
©ɇɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ©ɋɈɁɂȾȺɌȿɅɖª ɜLɞ ©ª ɤɜLɬɧɹ 
ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹ
ɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɜɯɨɞLɩɨɬɨɱɧɨʀɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜ
ɏɚɪɟɤɬɟɪɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ

174

 ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤL ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ ɦLɧɢ ɤɨɦLɫLʀ ɞɨ
ɪɭɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ  ɰLɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪLɜ ɬɚ Lɧɲɨɝɨ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɬɚ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ ɦɚɣɧɚ
ɮLɧɚɧɫɨɜL ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɚ ɫɚɦɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚɫɬɚɜɢ ɩɨɪɭɤɢ ɝɚɪɚɧɬLʀ ɭɫɬɭɩɤɢ
ɩɪɚɜɚɜɢɦɨɝɢɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɛɨɪɝɭɩɨɡɢɤɢɤɪɟɞɢɬɭɬɨɳɨ 
ȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɬɚɤɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɭɤɥɚɞɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨ
ɝɨ ɪɨɤɭ ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
 ɬɪɢɫɬɚɦLɥɶɣɨɧLɜɝɪɢɜɟɧɶ 
ȼɚɪɬLɫɬɶ ɚɤɬɢɜLɜ ɟɦLɬɟɧɬɚ ɡɚ ɞɚɧɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬL ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬL
ɚɤɬɢɜLɜ ɟɦLɬɟɧɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜLɬɧɨɫɬL ɭ
ɜLɞɫɨɬɤɚɯ 
ɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɲɬ
ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧL ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɲɬ
ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹ
ɲɬ
ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɩɪɨɬɢª ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹɲɬ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣȾɢɪɟɤɬɨɪ
ɌɭɪɱɢɧɅɟɨɧLɞȺɪɤɚɞLɣɨɜɢɱ
©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə
ʋª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚɁɚɩɨɪɿɡɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨɁɚɩɨɪɿɠɠɹ
ȼɍɅɂɐəɄȼȱɌɍɑȺɛɭɞɢɧɨɤ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚYDW#HVWRNFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZUEXSDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭ,ȱ,ɚɛɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟɪɭɯɨ
ɦɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ,,, ɰɶɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɲɥɹɯɨɦɡɥɢɬɬɹɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɩɨɞɿɥɭɩɟɪɟɬɜɨ
ɪɟɧɧɹɚɛɨɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦɜɢɳɨɝɨɨɪɝɚɧɭɟɦɿɬɟɧɬɚɚɛɨɫɭɞɭ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɜɢɳɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɉɊɂ
ȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋªɹɤɿɜɿɞɛɭɥɢɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ
ɜɿɞɪ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə
ʋªɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋª
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ©Ɂɚª ±  ɝɨɥɨɫɿɜ   ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɿɞ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ
ɭɱɚɫɬɶɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ ©ɉɪɨɬɢª±ɝɨɥɨɫɿɜ©ɍɬɪɢɦɚɜɫɹª±ɝɨɥɨɫɿɜ
ɉɪɢɱɢɧɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦLɱɧɚ ɧɟɞɨɰLɥɶɧLɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɮɭɧɤɰLɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɨʀɮɨɪɦɢ±ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɉɪɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©Ɋȿ
ɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ʋª ɜɫɿ ɣɨɝɨ ɦɚɣɧɨɜɿ ɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ
ɩɪɚɜɚ ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ
ɞɨɣɨɝɨɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ±Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©Ɋȿ
ɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋªɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɤɬɭɳɨɛɭɞɟɫɤɥɚɞɟɧɢɣɩɿɫɥɹɫɩɥɢɜɭɫɬɪɨɤɭɡɚɹɜɥɟɧɧɹɜɢɦɨɝɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ʋª ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɟ ɪɨɡɦɿɪɭ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏ,ɆȾɂȼ,Ɂ,Ɉɇª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼɈ©ɏ,ɆȾɂȼ,Ɂ,Ɉɇª
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɦɄɚɦ¶ɹɧɫɶɤɟɜɭɥɋɏȽɨɪɨɛɰɹ
ɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɟɦɿɬɟɧɬɚ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚKLPGLYL]LRQ#SUDWGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶ
ɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKLPGLYL]LRQSUDWGSXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬL ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɏ,ɆȾɂȼ,Ɂ,Ɉɇª ɜLɞ ©ª ɤɜLɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ
  ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ
ɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɜɯɨɞLɩɨɬɨɱɧɨʀɝɨɫɩɨɞɚɪ
ɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯɁɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪLɜ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɶɤɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚVYLWORIRU#XFDSGSXD
ȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬZZZVYLWORIRUGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɬɢɩɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ

ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©Ɋȿ
ɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋªɪɨɡɦɿɪɹɤɨɝɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɝɪɧ ɬɪɢɬɢɫɹɱɿɱɨɬɢɪɢɫɬɚɫɿɦɞɟɫɹɬɨɞɧɚɝɪɢɜɧɹɤɨɩɿɣɨɤ  ɭɜɢɩɚɞɤɚɯɩɟ
ɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɪɨɡɦɿɪɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɦɨɠɟɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɫɹ
ɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɧɨɦɿɧɚɥɶɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɚɤɰɿɣɳɨɧɟɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɨɛɦɿɧɭ 
ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ʋª ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɛɦɿɧ ɚɤɰɿɣ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ʋª ɧɚ ɱɚɫɬɤɢ ɭ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɊȿɆɈɇɌɇɈ
ȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ʋª ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
Ⱥɤɰɿʀɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼ
ɅȱɇɇəʋªɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹɭɱɚɫɬɤɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫ
ɬɸ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋªɳɨɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ʋª ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ʉɨɠɟɧ ɡ ɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼ
Ʌȱɇɇə ʋª ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋª
ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋªɊɨɡɩɨɞɿɥɱɚɫɬɨɤɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋª
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɿɡɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣɳɨɛɭɥɨɦɿɠɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɚɦɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɊȿɆɈɇɌ
ɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ʋª ɳɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ Ⱥɤɰɿʀ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɳɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɬɤɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɬɚ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɫɟɪɟɞɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦɚɫɚɦɟɚɤɰɿɹɧɨɦɿ
ɧɚɥɶɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸɝɪɧɞɨɪɿɜɧɸɽɜɚɪɬɨɫɬɿɱɚɫɬɤɢɜɝɪɧɬɨɛɬɨɪɨɡɦɿɪ
ɱɚɫɬɤɢɹɤɢɦɛɭɞɟɜɨɥɨɞɿɬɢɭɱɚɫɧɢɤɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɛɦɟɠɟ
ɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ʋª ɞɨɪɿɜ
ɧɸɜɚɬɢɦɟɫɭɦɚɪɧɿɣɧɨɦɿɧɚɥɶɧɿɣɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɰɿɣɹɤɢɦɢɜɨɥɨɞɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɜɫɬɚɬɭɬ
ɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋªɧɚɞɚɬɭɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚ
ɭɱɚɫɬɶɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɧɚɹɤɢɯɛɭɞɟɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɢɣɚɤɬɇɟ
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀ ɚɤɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɹɤɢɯ ɽ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɹɤɿ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɞɨ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɜɢɦɨɝɨɸɩɪɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣɜɢɤɭɩɧɚɥɟɠɧɢɯʀɦɚɤɰɿɣ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȽɨɥɨɜɚɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɅɈɎɿɫɸɤɤɜɿɬɧɹɪ

ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɞɨɝɨɜɨɪɢɞɨɝɨɜɨɪɢɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ ɦLɧɢɤɨɦLɫLʀɞɨ
ɪɭɱɟɧɧɹɬɨɳɨ ɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜɬɚLɧɲɨɝɨɪɭɯɨɦɨɝɨɬɚɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨɦɚɣɧɚ
ɮLɧɚɧɫɨɜɿɞɨɝɨɜɨɪɢ ɚɫɚɦɟɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɚɫɬɚɜɢɩɨɪɭɤɢɝɚɪɚɧɬLʀɭɫɬɭɩɤɢ
ɩɪɚɜɚɜɢɦɨɝɢɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɛɨɪɝɭɩɨɡɢɤɢɤɪɟɞɢɬɭɬɨɳɨ 
ȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɬɚɤɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɭɤɥɚɞɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞ
ɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɧɟɦɨɠɟɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚ
ɬɢ ɲLɫɬɫɨɬɦLɥɶɣɨɧLɜɝɪɢɜɟɧɶ 
ȼɚɪɬLɫɬɶ ɚɤɬɢɜLɜ ɟɦLɬɟɧɬɚ ɡɚ ɞɚɧɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬL±ɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬL ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬL
ɚɤɬɢɜLɜ ɟɦLɬɟɧɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶʀ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜLɬɧɨɫɬL ɭ
ɜLɞɫɨɬɤɚɯ 
ɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɲɬ
ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧLɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɲɬ
ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɡɚª ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹɲɬ
ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɩɪɨɬɢª ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹɲɬ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȻɽɥɨɜɈɥɟɝȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɢɱ
©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɉȺɌ ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊª  ɪɨɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɩɪɨɡɦɿɧɭɬɢɩɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚȾɚɬɚɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰLʀɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯɡɦLɧɞɨɜLɞɨɦɨɫɬɟɣɩɪɨɸɪɢ
ɞɢɱɧɭɨɫɨɛɭɳɨɦɿɫɬɹɬɶɫɹɜȯɞɢɧɨɦɭɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɟɽɫɬɪLɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫLɛ
ɮLɡɢɱɧɢɯɨɫLɛɩLɞɩɪɢɽɦɰLɜɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɮɨɪɦɭɜɚɧɶɪɨɤɭɉɨɜɧɟ
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨ ɡɦLɧɢ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊª ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɩLɫɥɹɡɦLɧɢɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊª
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȽɨɥɶɞLɧȼɨɥɨɞɢɦɢɪɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɊȿȺȽȿɇɌª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȾɧLɩɪɨɍɞɚɪɧɢɤLɜ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚUHDJHQW#XNUQHW
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀUHDJHQWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪɨɤɭ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɡɚɬɜɟɪɠɟɧɨ ɝɪɚɧɢɱɧɭ ɪɢɧɤɨ
ɜɭ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɦɚɣɧɚ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɳɨ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɹɤɢɣ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɜɱɢɧɢɬɢ ɜLɞ LɦɟɧL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɨɞɧɨɨɫLɛɧɨLɛɟɡɞɨɪɭɱɟɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɬɚɤɢɦɢɳɨɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶɝɪɧ ɨɞɢɧ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ⱦɇ,ɉɊɈȽȺɁª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼɈ©Ⱦɇ,ɉɊɈȽȺɁª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɄɨɧɢɫɶɤɨɝɨ
ɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    

 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ 9LNWRUL\D=KHY]K\N#GSJRUJDVFRP
XD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶ
ɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVGSJRUXDXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨ

ɦLɥɶɣɨɧ ɫLɦɫɨɬ ɜLɫLɦ ɬɢɫɹɱ ɫɬɨ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɩ¶ɹɬɶ ɝɪɧ  ɤɨɩ  ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ
 ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɩ¶ɹɬɶ  ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɜLɞ ɜɚɪɬɨɫɬL ɚɤɬɢɜLɜ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ
ɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɬɚɧɨɦɡɚɪLɤɁɚɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɬɚɧɨɦɡɚɪLɤɜɚɪɬLɫɬɶɚɤɬɢɜLɜɫɤɥɚ
ɞɚɽɝɪɧ
ɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ±ɲɬɭɤ
ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɚɯɲɬɭɤɭɜLɞɫɨɬɤɚɯɜLɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ

ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹ
±ɲɬɭɤ
ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɩɪɨɬɢª ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹ±ɲɬɭɤ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɆɚɬɜLɽɧɤɨɋɟɪɝLɣȺɧɚɬɨɥLɣɨɜɢɱ

ɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ

,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɝLɞɧɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©Ⱦɇ,ɉɊɈȽȺɁªʋ
ɜLɞɪɨɤɭɨɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȾɟɜLɞɚȿɧɬɨɧLɏɨ
ɜɚɪɞɚ Ȼɪɚɭɧɚ 'DYLG $QWRQ\ +RZDUG %URZQ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ
ɌȺɇɌȿɊɏɈɅȾ,ɇȽɋɅ,Ɇ,ɌȿȾ 7$17(5+2/',1*6/,0,7(' +(
ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɈɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɧɢɯ ɬɚ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɳɨɞɨ ɦLɫɰɹ ɪɨ
ɛɨɬɢ ɬɚ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɡɚɣɦɚɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɉɨɫɚɞɨɜɭ ɨɫɨɛɭ
ɨɛɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɪLɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ
©Ⱦɇ,ɉɊɈȽȺɁª
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ƚɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɿɤɿɧɟɪɋɜɿɬɥɚɧɚɘɪɿʀɜɧɚ
ɪ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɉɈȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇɘɌȺȽȺɁɂɎȱɄȺɐȱȲ
©ɑȿɊɇȱȼɐȱȽȺɁª

ɡɚɫLɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ʋ  ɜLɞ  ɪ  ɜLɞɛɭɥɢɫɹ
ɡɦLɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞL ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫLɛ ɟɦLɬɟɧɬɚ ɚ ɫɚɦɟ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɨɛ
ɪɚɬɢ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ɑɟɪɧLɜɰLɝɚɡª ȾɟɜLɞɚ ȿɧɬɨɧL ɏɨɜɚɪɞɚ
Ȼɪɚɭɧɚ 'DYLG$QWRQ\+RZDUG%URZQ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰLɨɧɟɪɚɉȿɋɇȿɊɈ
,ɇȼȿɋɌɆȿɇɌɋɅ,Ɇ,ɌȿȾ 3(61(52,19(670(176/,0,7(' +(
 Ƚɨɥɨɜɨɸ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ɑɟɪɧLɜɰLɝɚɡª Ⱦɚɧɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
ɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɝɨɞɢɧɚɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧ
ɧɹ LɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɩɪɨ ɩɚɫɩɨɪɬɧL ɞɚɧL ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɜ Ɂ  ɪ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ
ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɑɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ  ɪ ɨɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɪɨɛɪɚɧɨɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
,ɧɮɨɪɦɚɰLɹ ɳɨɞɨ Lɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ
ɜLɞɫɭɬɧɹɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɧɟɦɚɽɈɛɪɚɧɨɧɚɫɬɪɨɤɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯ
ɪLɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹȽɨɪɞɚȼɿɤɬɨɪȯɜɝɟɧɨɜɢɱ
ɪ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɤɜLɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ
ɞɢɜLɞɟɧɞLɜɩɨɩɪɢɜLɥɟɣɨɜɚɧɢɦɚɤɰLɹɦ
ȾɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥLɤɭɨɫLɛɹɤLɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
©ªɬɪɚɜɧɹɪɨɤɭ
ɊɨɡɦLɪɞɢɜLɞɟɧɞLɜɳɨɩLɞɥɹɝɚɸɬɶɜɢɩɥɚɬLɜLɞɩɨɜLɞɧɨɡɪLɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜLɡɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɧɚɨɞɧɭɩɪɢɜLɥɟɣɨɜɚɧɭɚɤɰLɸɫɤɥɚɞɚɸɬɶɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧL
ɜɢɩɥɚɬɢɩɨɩɪɢɜLɥɟɣɨɜɚɧɢɦɚɤɰLɹɦɫɤɥɚɞɚɸɬɶɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩLɣɨɤ
ɋɬɪɨɤɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɭɩɟɪLɨɞɡ©ªɱɟɪɜɧɹɪɨɤɭɩɨ©ªɥɢɩ
ɧɹɪɨɤɭ
ɋɩɨɫLɛɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɝɪɨɲɨɜɢɦɢɤɨɲɬɚɦɢɱɟɪɟɡɤɚɫɭɌɨɜɚɪɢFɬɜɚ
ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɫɭɦɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɧɚ ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɣ
ɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɣɪɚɯɭɧɨɤȺɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɉɨɪɹɞɨɤɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɜɢɩɥɚɬɚɜɫLɽʀɫɭɦɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡL
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣȾɢɪɟɤɬɨɪ
ɌɭɪɱɢɧɅɟɨɧLɞȺɪɤɚɞLɣɨɜɢɱ©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɨ
ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɸ ɬɚ ɝɚɡɢɮɿɤɚɰɿʀ ©ɑɟɪɧɿɜɰɿɝɚɡª  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚ
ɮɨɪɦɚɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾ
ɊɉɈɍ   Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɦɑɟɪɧɿɜɰɿ ɜɭɥ
ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚɚɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚRI¿FH#FKJDVFYXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟ
ɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ KWWSFYXD  ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ
ɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɪLɲɟɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɑɟɪɧLɜɰLɝɚɡª ɉɪɨɬɨɤɨɥ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə
©ɋɈɁɂȾȺɌȿɅɖª

ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɦLɫɬɨȾɧLɩɪɨɄLɪɨɜɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɜɭɥɢɰɹɋɽɪɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɟɦɿɬɟɧɬɚ    

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚVDOHV#VR]LGDWHOGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZVR]LGDWHOGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɝLɞɧɨɡɪLɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɇɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ©ɋɈɁɂȾȺɌȿɅɖª ɜLɞ ©ª
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©Ʌɖȼ,ȼɈȻɅȿɇȿɊȽɈª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©Ʌɖȼ,ȼɈȻɅȿɇȿɊȽɈª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɅɶɜɿɜɄɨɡɟɥɶɧɢɰɶɤɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚNDQF#ORHOYLYXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZORHOYLYXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ
ɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟ
ɪɭɯɨɦɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɁɦɿɧɚ
ɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɜɢ
ɤɨɧɚɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉɨ
ɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ Ɇɚɬɜɿʀɲɢɧ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ȯɜɝɟɧɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ɨɫɨɛɨɸ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ
ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɚȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦ
ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɜɢ
ɤɨɧɚɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉɨɫɚ
ɞɨɜɚɨɫɨɛɚɋɬɚɫɸɤəɪɨɫɥɚɜȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱ ɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɁɚɫɬɭɩɧɢɤȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɡɜɿɥɶɧɟɧɚ
ȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿ
ɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɬɚ
ɬɭɬɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɋɬɟɥɶɦɚɯ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɋɨɦɚɧɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɨɫɨɛɨɸ ɧɟ
ɧɚɞɚɧɨ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ ɑɥɟɧ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɎɿɧɚɧɫɨɜɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɡɜɿɥɶɧɟɧɚȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿɇɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭ
ɬɭɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɄɚɲɚɥɚɛɚɁɨɪɹɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸɧɟ
ɧɚɞɚɧɨ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ ɑɥɟɧ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɫɬɭɩɧɢɤɎɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡɜɿɥɶɧɟɧɚȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸ
ɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭ
ɬɭɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚȽɨɪɛɭɧɨɜɋɟɪɝɿɣɈɥɟɝɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɚ Ɋɟɜɿ
ɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡɜɿɥɶɧɟɧɚ ȼɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦLɬɟɧɬɚ
 ȼɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɇɟɩɨɝɚ
ɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɬɚ
ɬɭɬɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ Ⱥɧɞɪɭɯ ɇɚɬɚɥɿɹ Ⱥɞɚɦɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɨɫɨɛɨɸ ɧɟ ɧɚ
ɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɊɟ
ɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɜɿɥɶɧɟɧɚȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚ
 ȼɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɇɟɩɨɝɚ
ɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭ
ɬɭɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚȿɪɯɚɪɬɌɟɬɹɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚ
ɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɊɟ
ɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɜɿɥɶɧɟɧɚȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚ
 ȼɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɇɟɩɨɝɚ
ɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭ
ɬɭɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɋɚɝɭɪɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚ

ɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɚɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɜɿɥɶɧɟɧɚȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚ
 ȼɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɇɟɩɨɝɚ
ɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭ
ɬɭɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɌɪɨʀɰɶɤɚɌɚɦɚɪɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚ
ɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɜɿɥɶɧɟɧɚȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚ
 ȼɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɇɟɩɨɝɚ
ɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɬɚ
ɬɭɬɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ Ⱥɧɞɪɨɳɭɤ Ɉɥɟɤɫɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ɨɫɨ
ɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭ
ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɜɿɥɶɧɟɧɚ ȼɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɟɦLɬɟɧɬɚȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ ɋɬɪɨɤ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭ
ɬɭɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɈɜɱɢɧɧɿɤɨɜɚɆɚɪɢɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚ
ɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɜɿɥɶɧɟɧɚȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚ
ȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿɇɟɩɨɝɚ
ɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɆɚɬɜɿʀɲɢɧ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪȯɜɝɟɧɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸ
ɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤ
ɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭ ɬɪɢ ɪɨɤɢɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣ
ɦɚɜɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉȺɌ ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ  ɪ  ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɋɬɚ
ɫɸɤəɪɨɫɥɚɜȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬɫɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ȼɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦLɬɟɧɬɚ  ȼɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤ
ɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɭ  ɬɪɢ  ɪɨɤɢ ɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɁɚɫɬɭɩɧɢɤɚȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɋɬɟɥɶɦɚɯɇɚ
ɬɚɥɿɹ Ɋɨɦɚɧɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɨɫɨɛɨɸ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɉɪɚɜɥɿɧɧɹɎɿɧɚɧɫɨɜɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȼɨɥɨɞLɽ
ɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭ
ɪɨɡɦɿɪɿ  ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ
ɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭ ɬɪɢ ɪɨɤɢɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿ
ɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɉɪɚɜɥɿɧɧɹɎɿɧɚɧɫɨɜɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉȺɌ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɄɚɲɚ
ɥɚɛɚɁɨɪɹɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬ
ɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɑɥɟɧ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȼɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦLɬɟɧɬɚ
ȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭ
ɬɪɢ ɪɨɤɢɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɎɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉȺɌ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ  ɪ  ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ Ƚɨɪɛɭɧɨɜ
ɋɟɪɝɿɣɈɥɟɝɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ȼɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦLɬɟɧɬɚ  ȼɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ
ɪɨɡɦɿɪɿɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢ
ɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭ ɬɪɢ ɪɨɤɢɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɉȺɌ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚȺɧ
ɞɪɭɯɇɚɬɚɥɿɹȺɞɚɦɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸ
ɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭ
ɪɨɡɦɿɪɿɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
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ɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭ ɪɨɤɢ ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨ
ɤɿɜɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚȿɪɯɚɪɬɌɟɬɹ
ɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɢɯɞɚɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ ȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸ
ɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭ
ɪɨɡɦɿɪɿɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢ
ɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭ ɬɪɢ ɪɨɤɢɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉȺɌ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɋɚɝɭ
ɪɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȼɨɥɨɞLɽ
ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦLɬɟɧɬɚ  ȼɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤ
ɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭ ɬɪɢ ɪɨɤɢɉɨ
ɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦȿɦɿɬɟɧɬɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉȺɌ ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ  ɪ  ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ Ɍɪɨ
ʀɰɶɤɚɌɚɦɚɪɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȼɨɥɨɞLɽ
ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦLɬɟɧɬɚ  ȼɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤ
ɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɭ  ɬɪɢ  ɪɨɤɢ

ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦȿɦɿɬɟɧɬɚ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚȺɧɞɪɨɳɭɤ
Ɉɥɟɤɫɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ɨɫɨɛɨɸ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȼɨɥɨɞLɽ
ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦLɬɟɧɬɚ  ȼɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤ
ɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɭ  ɬɪɢ  ɪɨɤɢ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ
©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦȿɦɿɬɟɧɬɚ
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉȺɌ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨª ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɈɜɱɢɧ
ɧɿɤɨɜɚɆɚɪɢɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȼɨɥɨɞLɽ
ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦLɬɟɧɬɚ  ȼɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤ
ɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɭ  ɬɪɢ  ɪɨɤɢ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɡɚɫɬɭɩɧɢɤɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɚɡɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶɜɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɣɤɨɦɩɚɧɿʀɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉȺɌ©Ʌɶɜɿɜɨɛɥɟɧɟɪɝɨªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦȿɦɿɬɟɧɬɚ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɆɚɬɜɿʀɲɢɧȼɨɥɨɞɢɦɢɪȯɜɝɟɧɨɜɢɱ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺȼɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈȺɌɉª

ɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ 


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ 


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɫɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ  
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ
 
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ 


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ
ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ
ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȽɍɋȺɊ,ȼɋɖɄɂɃȽ,ɊɇɂɑɈɁȻȺȽȺɑɍȼȺɅɖɇɂɃ
ɄɈɆȻ,ɇȺɌɎɈɊɆɍȼȺɅɖɇɂɏɆȺɌȿɊ,ȺɅ,ȼª

ɜɫLɦɩɪɢɣɧɹɬLɪLɲɟɧɧɹȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬ
ɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɩɟɪɿɨɞ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ 


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ 


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɫɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ  
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ
 
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ 


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ
ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ
ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧ
ɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ȺɌɉ
ª   ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ  ɦɏɚɪɤLɜ ɩɪɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ
ɝ ɤɜ       Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤ
ɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
ɄɨɦɿɫɿʀɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡ
ɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSEJVNKXDHP
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ
ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ©ȺɍȾɂɌɈɊ
ɋɖɄȺɎȱɊɆȺ©ȻȽɋȺɍȾɂɌªȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɑɟɪɝɨɜL  ɪ ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧLɜ ɬɚ ɡɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɁɜLɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭɞLɹɥɶɧLɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɜLɬɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɱɢɫɬɨɝɨ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɛɢɬɤLɜ ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚ
ɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɉȺɌ©ȺɌɉªɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨ
ɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɈɫɨɛɚɳɨLɧLɰLɸɜɚɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ ɪɚɞɚ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɫLɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɛɭɥɢɭɯɜɚɥɟɧLȱɧ
ɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
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ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧ
ɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ȽɭɫɚɪLɜɫɶɤɢɣ ɝLɪɧɢɱɨɡɛɚɝɚɱɭɜɚɥɶɧɢɣ
ɤɨɦɛLɧɚɬ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪLɚɥLɜª   ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ
ȻɚɪɜLɧɤLɜɫɶɤLɣɪɧɫȽɭɫɚɪLɜɤɚɜɭɥɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚ  Ⱦɚɬɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ Ʉɨɦɿɫɿʀ  ɪ  Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSZZZEJV
NKXDHP  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ
ɮɿɪɦɢ ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɩɿɞɩɪɢ
ɽɦɫɬɜɨ©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©ȻȽɋȺɭɞɢɬªȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚ
ɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɑɟɪɝɨɜLɪɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉɭȺɌ
©ȽɭɫɚɪLɜɫɶɤɢɣȽɁɄª©ɉɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɬɚɜɢ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤLɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ  ɪLɤª  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜLɬɭ
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɊɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤLɜɪɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɬɚɛɚɥɚɧɫɭɉɭȺɌɡɚɪLɤɉɪɨɩɪɢɩɢ
ɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɚɨɛɪɚɧɧɹɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɚɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɭȺɌ
ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɚɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɊɚɞɢɉɭȺɌ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜɉɪɨɩɨɡɢɰLʀɞɨ
ɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɜɧɨɫɢɥɢɫɶȼɫLɩɢɬɚɧɧɹɪɨɡɝɥɹɧɭɬLɬɚɩɨ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɉɈȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇɘɌȺȽȺɁɂɎȱɄȺɐȱȲ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄȽȺɁª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ ɉɈ ȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇɘ ɌȺ ȽȺɁɂɎȱɄȺɐȱȲ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖ
ɄȽȺɁª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɜɭɥɒɟɜɱɟɧɤɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ,U\QD0RVNDOHQNR#GSJDVFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟ
ɪɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɮɨɧɞɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺɊɋȿɅɈɊɆȱɌɌȺɅȻȿɊɂɋɅȺȼª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ⱥɪ
ɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥȻɟɪɢɫɥɚɜª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶȼɢɫɨɤɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣɪɚ
ɣɨɧɫɦɬȺɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɟɜɭɥɋɭɜɨɪɨɜɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚDOHNVDQGUWRYVWRJDQ#DUFHORUPLWWDOFRP
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ KWWSXNUDLQHDUFHORUPLWWDOFRPLQGH[
SKS"LG  ODQJ UX
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱ
ɚɛɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɿɩɨɬɟɱɧɿ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɮɨɧɞɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ ɰɶɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊ
©ɄɈɇȾɂɌȿɊɋɖɄȺ ɎȺȻɊɂɄȺ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄȱȼ¶əɇɄȺª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤɿɜɄɨɰɚɪɫɶɤɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLW#[NIFRPXD
ȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬZZZELVFXLWFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚ
ɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɪɨɤɭɪɿɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪ
ɫɶɤɚɮɚɛɪɢɤɚ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ  ɞɚɥɿɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɭɝɨɞ ɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚ
ɜɨɱɢɧɿɜ ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛɿɥɶɲɟɹɤɨɞɧɨɝɨ
ɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ ɡɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɚɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ 
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȾɆɂɌɊ,ȼɋɖɄȿɁȿɊɇɈɉȿɊȿɊɈȻɇȿ
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈª

ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȾɆɂɌɊ,ȼɋɖɄȿ ɁȿɊɇɈɉȿɊȿɊɈȻɇȿ ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈª
ɦɄɢʀɜɦɄɢʀɜɜɭɥɉɢɦɨɧɟɧɤɚɛɭɞɤɨɪɩ  

 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZG]SSFRPXD

ɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɝɿɞɧɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɫɿɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɝɚɡª
ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɨɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɉȺɌ©ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɝɚɡªȾɟɜɿɞȿɧɬɨɧɿɏɨɜɚɪɞȻɪɚɭɧ 'DYLG$QWRQ\
+RZDUG %URZQ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɉȿɋɇȿɊɈ ȱɇȼȿɋɌɆȿɇɌɋ ɅȱɆȱ
ɌȿȾ 3(61(52,19(670(176/,0,7(' ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥL
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɈɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɢɯɞɚɧɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɞɨɿɧɲɢɯɩɨɫɚɞɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ
ɦɚɽɈɫɨɛɚɛɭɥɚɨɛɪɚɧɚɞɨɫɤɥɚɞɭɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɧɚɁɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ  ɪɨɤɭ ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɧɨ ɨɫɨɛɭ  ɞɨ ɧɚ
ɫɬɭɩɧɢɯɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ƚɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȼɚɤɭɥɟɧɤɨȱȯ
ɪ
Ɂɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɝɿɞɧɨɡɪɿɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥȻɟɪɢɫɥɚɜªɜɿɞ
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɛɪɚɧɨɋɚɪɞɚɧɚ
ȽɿɪɿɲȺɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿ
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɧɚ
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ȱɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɦɟɧɟɞɠɟɪɡɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ3HWURIDF,QWHUQDWLRQDO 8$( ɝɟɧɟɪɚɥɶ
ɧɢɣɦɟɧɟɞɠɟɪɡɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ3XQM/OR\G 8$( ɤɟɪɿɜɧɢɤɡɤɨɦɟɪ
ɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ7RSD](QJLQHHULQJ 8$( ɦɟɧɟɞɠɟɪɡɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ606
6LHPDJɡɚɫɬɭɩɧɢɤɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɉȺɌ©Ⱥɪɫɟɥɨɪ
ɆɿɬɬɚɥɄɪɢɜɢɣɊɿɝªɎɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɢɯɞɚɧɢɯȽɨɥɨɜɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡʀɯ
ɱɢɫɥɚɩɪɨɫɬɨɸɛɿɥɶɲɿɫɬɸɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɋɦɨɥɹɪɟɧɤɨɅɟɨɧɿɞȱɝɨɪɨɜɢɱ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦɹɤɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢɦɚɣɧɨɪɨɛɨɬɢɩɨɫɥɭɝɢɬɚɿɧɲɟɝɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩ
ɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɡɹɤɢɯɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟɜɿɞɜɿɞɫɨɬɤɿɜɚɤɬɢɜɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɐɟɞɨɝɨɜɨɪɢ
ɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹɡɚɫɬɚɜɢɬɚɿɧɲɿɜɿɞɬɢɫɝɪɧɝɪɚ
ɧɢɱɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸɞɨɬɢɫɝɪɧȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɚɪ
ɬɨɫɬɿɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɬɢɫɝɪɧȼɚɪɬɿɫɬɶɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢ
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ±   ɬɢɫ ɝɪɧ ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±
ɁɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɲɬɄɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸ
ɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɲɬ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
  ɲɬ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɩɪɨɬɢª ɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɲɬ
ȱ,ȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȾɨɦɛɪɨɜɫɶɤɢɣȼɋɪ
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȼɂȾȺȼɇɂɐɌȼɈ©ɏȺɊɄ,ȼª
ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇȿɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
ȾȺɄ©ɍɄɊȼɂȾȺȼɉɈɅ,ȽɊȺɎ,əª

ɟɦɿɬɟɧɬɚɹɤɢɣɡɞɿɣɫɧɢɜɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ȼɢɞɚɜɧɢ
ɰɬɜɨ ©ɏɚɪɤLɜª Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ȾȺɄ ©ɍɤɪɜɢɞɚɜɩɨɥLɝɪɚɮLɹª
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɩɪɬ
Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣɬɟɥ  
ȾɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɁȾȱȻȾɄɨɦɿɫɿʀ
ɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɞɟɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSVPLGDJRYXD
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©Ɋ,ȼɇȿȿɅȿȼȺɌɈɊȻɍȾª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɊLɜɧɟɜɭɥȻLɥɚɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚHOHYDWRU#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZHOHYDWRUEXGSDWXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɣ
ɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆɄɌª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɆɄɌª
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɦɏɚɪɤLɜɩɪɨɜɉɥɚɫɬɢɱɧɢɣ
 Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ ɟɦɿɬɟɧɬɚ     

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚQN#DIFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀJUDYHUFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɉɨɯɢɥɶɤɨ ɋɟɪɝLɣ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ ɧɟ ɞɚɥɚ
ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɪ ɞɚɬɚ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞLʀ  ɪ  ȺɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ &ɬɪɨɤ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɬɪɢɪɨɤɢɊLɲɟɧɧɹɩɪɢ
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©Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɢɣ ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞª Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  Ɇɿɫɰɟɡɧɚ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɦɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɹ ɜɭɥɄɥɚɪɢɐɟɬ
ɤɿɧ Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ    ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ
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ɦɚɰɿʀVPLGDJRYXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨ
ɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨ
ɤɨɥ ʋ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ  ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɜɿɥɶɧɟɧɨ Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɚɜɱɟɧɤɨ
Ɉɥɶɝɚ ȼɚɫɢɥLɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ  ɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɣɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋɍ
ɜ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɨɛɥ  ɪ  ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ
ɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɡɪɩɨɪɑɥɟɧ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɍɚɛɚɥɨɜ ɋɟɪɝLɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȼ 
ɄLɪɨɜɫɶɤɢɦ ȼɆ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ Ɇȼ ɍɆȼɋɍ ɜ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɨɛɥ
ɪ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɇɚɩɨ
ɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɩɨɪɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
Ɇɚɪɱɟɧɤɨ Ɍɚɦɚɪɚ ɈɥɟɤɫLʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ  ɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɣɫɶɤɢɦ
Ɇȼ ɍɆȼɋɍ ɜ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤLɣ ɨɛɥ  ɪ  ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤ
ɰɿɣ  ɝɪɧ  ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɡ  ɪ ɩɨ
ɪɈɛɪɚɧɨɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɋɚɜɱɟɧɤɨɈɥɶɝɚȼɚɫɢɥLɜɧɚ
ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ  ɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɣɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋɍ ɜ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ
ɨɛɥ  ɪ  ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ  ɨɛɪɚɧɚ
ɹɤɚɤɰɿɨɧɟɪɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɥɚɿɧɲɿɩɨɫɚɞɢɦɟɧɟɞɠɟɪ
ɎɈɉɒɟɜɱɟɧɤɨɋȼɈɛɪɚɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɑɥɟɧɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɍɚɛɚɥɨɜ ɋɟɪɝLɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȼ 
ɄLɪɨɜɫɶɤɢɦ ȼɆ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ Ɇȼ ɍɆȼɋɍ ɜ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɨɛɥ
ɪ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɨɛɪɚɧɢɣ
ɹɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɡɚɣɦɚɜ ɿɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɌɈȼ ©ɎɈɊɆɍɅȺȺɊɌª Ɉɛɪɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚ  ɪɨɤɢ ɑɥɟɧ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɇɚɪɱɟɧɤɨ Ɍɚɦɚɪɚ ɈɥɟɤɫLʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ 
ɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɣɫɶɤɢɦ Ɇȼ ɍɆȼɋɍ ɜ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤLɣ ɨɛɥ  ɪ 
ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɨɛɪɚɧɚɹɤɚɤɰɿɨɧɟɪɉɪɨɬɹɝɨɦ
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,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪ ɉɪȺɌ ©ɊLɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɜLɞ ɉȺɌ ©ɇȾɍª ɩɟ
ɪɟɥɿɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɉɪȺɌ©Ɋɿɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞªɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣɫɬɚɧɨɦɧɚɪ ɜɢɯ
ʋɡɜɜɿɞɪ ɁɝLɞɧɨɡɞɚɧɢɦɢɩɟɪɟɥɿɤɭɫɬɚɥɨɜLɞɨɦɨɳɨ
ɪɨɡɦLɪ ɱɚɫɬɤɢ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ©ɮLɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢª ɜ ɡɚɝɚɥɶɧLɣ ɤLɥɶɤɨɫɬL ɚɤɰLɣ ɡɚ
ɥɢɲɢɜɫɹ ɛɟɡ ɡɦLɧ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  Ⱦɨ ɡɦLɧ ɪɨɡɦLɪ ɱɚɫɬɤɢ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ
©ɮLɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢªɜɡɚɝɚɥɶɧLɣɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɫɬɚɧɨɜɢɜ
ɩLɫɥɹɡɦLɧɡɦɟɧɲɢɜɫɹLɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȾɢɪɟɤɬɨɪɋɚɦɚɪɱɭɤ,ɜɚɧȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱɪ
ɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɬɟɪɦLɧ
 ɪ ɞɚɬɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞLʀ  ɪ  ȺɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢ
ɧɢ ɧɟɦɚɽ &ɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɧɨ ɨɫɨɛɭ  ɬɪɢ ɪɨɤɢ LɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɹɤL
ɨɛLɣɦɚɥɚɰɹɨɫɨɛɚɡɚɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɞɢɪɟɤɬɨɪȼȺɌ©ɆɄɌªɊLɲɟɧɧɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞ  ɪ ɩɪɨɬɨ
ɤɨɥ ɛ?ɧ ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɊɟɜLɡɨɪ əɲɢɲ ɇɚɬɚɥLɹ
ȼɥɚɞɥɟɧLɜɧɚ ɧɟ ɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɩɪɢɩɢ
ɧɟɧɨɪ ɞɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪ ȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸ
ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ  ɧɚ ɫɭɦɭ  ɝɪɧ ɇɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ &ɬɪɨɤ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL  ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɊLɲɟɧɧɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞ  ɪ ɩɪɨɬɨ
ɤɨɥ ɛ?ɧ ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ɊɟɜLɡɨɪ əɲɢɲ ɇɚɬɚɥLɹ ȼɥɚɞɥɟɧLɜɧɚ ɧɟ
ɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɬɟɪɦLɧ
ɪ ɞɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪ ȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚɧɚɫɭɦɭɝɪɧɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ&ɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛ
ɪɚɧɨ ɨɫɨɛɭ  ɬɪɢ ɪɨɤɢ LɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ ɰɹ ɨɫɨɛɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧL
 ɪɨɤLɜ  ɪɟɜLɡɨɪ ȼȺɌ ©ɆɄɌª ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥɛ?ɧɜLɞɪɨɤɭ 
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɨɯɢɥɶɤɨɋɟɪɝLɣɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ

ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɡɚɣɦɚɥɚ ɿɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɎɈɉ ɏɚɪɱɟɧɤɨ ȼȼ
Ɉɛɪɚɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɿɞɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ʋɜɿɞɪɨɤɭ ɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɫɬɚɬɭɬɭ ɹɤɢɦ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɛɪɚɧɧɹ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
Ƚɨɥɨɜɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ȼɟɪɟɡɿɣ ȱɝɨɪ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ 
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɢɦ ɆȼɍɆȼɋɍ ɜ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥ  ɪ 
ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɡ  ɪ ɩɨ
ɪɑɥɟɧɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɆɚɥɢɲɤɚɅɸɛɨɜɉɚɜɥɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ
ȿȺɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɪ 
ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ  ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɡ
 ɪ ɩɨ  ɪ ɑɥɟɧ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɇɿɤɨɜɚ ɋɜɿɬɥɚɧɚ
Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɇȿɊɨɡɞɿɥɶɧɹɧɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɜɈɞɟɫɶ
ɤɿɣɨɛɥɪ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɡ
ɪɩɨɪ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ʋ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ  ɨɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɋɚɜɱɟɧɤɨɈɥɶɝɚȼɚɫɢɥLɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬȿȺɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɣɫɶɤɢɦɊȼ
ɍɆȼɋɍ ɜ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɨɛɥ  ɪ  ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ
 ɝɪɧ  ɨɛɪɚɧɚ ɹɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ
ɡɚɣɦɚɥɚɿɧɲɿɩɨɫɚɞɢɦɟɧɟɞɠɟɪɎɈɉɒɟɜɱɟɧɤɨɋȼɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚ
ɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɊɿɲɟɧɧɹɦɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɿɞɪɨɤɭ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ  ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹɦɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɫɬɚɬɭɬɭɹɤɢɦɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɡɦɿɧɚɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɶɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡɜɿɥɶɧɟɧɨɞɢɪɟɤɬɨɪɋɬɚɞɧɿɤɇɚɞɿɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ
ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ  Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɢɦ Ɇȼ ɍɆȼɋɍ ɜ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ
ɨɛɥ  ɪ  ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ
ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ Ɉɛɪɚɧɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɋɬɚɞɧɿɤ ɇɚɞɿɹ ȼɨ
ɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ  Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɢɦ Ɇȼ ɍɆȼɋɍ ɜ Ʉɿ
ɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥ  ɪ  ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ ɉɪɨɬɹ
ɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɥɚɿɧɲɿɩɨɫɚɞɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɉȺɌ
©Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɢɣ ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞª ɇɚ ɩɨɫɚɞɭ ɨɛɪɚɧɚ ɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɬɟɪɦɿɧ ɞɨ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹ ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞ
ɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɋɬɚɞɧɿɤɇɚɞɿɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ
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ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɆȻȱɄɈɊɆª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɄɨɦɛLɤɨɪɦª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɋɨɥɨɧɹɧ
ɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɟɥɨɋɭɪɫɶɤɨɆɢɯɚɣɥLɜɤɚɜɭɥɢɰɹɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQIR#SUDWNRPELNRUPFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶ
ɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀSUDWNRPELNRUPFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɇɚɞɚɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɹɤɿɜɿɞɛɭɥɢɫɶ
ɪɨɤɭ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɚɪɬɢɧɨɜɫɶɤɨʀ
Ʌɿɞɿʀ Ƚɪɢɝɨɪɿɜɧɢ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦLɧɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɧɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ
ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚɜɿɞɫɨɬɤɿɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪɨɤɭɩɨ
ɪɨɤɭ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɪɚɞɢ ɇɨɜɢɰɶɤɨʀ
ɈɥɶɝɢȱɜɚɧɿɜɧɢɹɤɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɈȼ©ɉɚɧɨɪɚɦɚªɤɨɞɡɚȯȾ
ɊɉɈɍɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦLɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɫɬɚɬɭɬɭ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɑɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟ
ɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚ
ɩɨɫɚɞLɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɪɚɞɢ Ȼɭɲɦɚɤɿɧɨʀ
ɈɥɟɧɢȱɜɚɧɿɜɧɢɹɤɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɈȼ©ɉɚɧɨɪɚɦɚªɤɨɞɡɚȯȾ
ɊɉɈɍɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦLɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɫɬɚɬɭɬɭ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɑɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟ
ɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚ
ɩɨɫɚɞLɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ʉɥɢɦɨɜɫɶɤɨʀ Ɍɟ
ɬɹɧɢȼɚɥɟɪɿʀɜɧɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦLɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ
ɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɑɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɫɿʀɋɚɥɚɯɟɬɞɿɧɨɜɨʀɌɟ
ɬɹɧɢȺɛɪɚɪɿɜɧɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦLɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ
ɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɑɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɫɿʀȾɨɜɠɢɤɈɥɶɝɢȼɨ
ɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɢ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦLɧɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ
ɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɑɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
Ɂɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ 
ɪɨɤɭ
Ɉɛɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɚɪɬɢɧɨɜɫɶɤɚ Ʌɿɞɿɹ Ƚɪɢ
ɝɨɪɿɜɧɚ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞL  ɪɨɤɢ ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧLɠ
ɞɨ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ɉɨɫɚ
ɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ
ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ  ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚ
ɹɤɭɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɬɚɬɚɤɚɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɟɦɿɬɟɧɬɨɦɝɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɿɞɦɨɜɢɥɚɜɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɳɨɞɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɧɚ
ɛɭɞɶɹɤɢɯɿɧɲɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
Ɉɛɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɇɨɫɟɧɤɨ ȼɿɤɬɨɪɿɹ ȼɚɫɢ
ɥɿɜɧɚ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɌɈȼ ©ɉɚɧɨɪɚɦɚª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
 Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ
ɜLɞɫɨɬɤLɜɌɟɪɦLɧɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɪɨɤɢɚɥɟɧɟɦɟɧɲɟɧLɠɞɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɡɝɿɞɧɨ

ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɑɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨFɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɧɟɨɛLɣɦɚɥɚɛɭɞɶɹɤɨʀɩɨɫɚɞɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀɡɟɦLɬɟɧɬɨɦ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɿɞɦɨɜɢɥɚɜɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɳɨɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ
ɩɨɫɚɞɹɤɿɜɨɧɚɨɛɿɣɦɚɥɚɜɩɪɨɞɨɜɠɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɧɚɛɭɞɶɹɤɢɯɿɧ
ɲɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
ɈɛɪɚɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɭɲɦɚɤɿɧɚɈɥɟɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚ
ɹɤɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɈȼ©ɉɚɧɨɪɚɦɚªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ 
ɜLɞɫɨɬɤLɜɌɟɪɦLɧɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɪɨɤɢ
ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧLɠ ɞɨ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢ
ɦɨɝɫɬɚɬɭɬɭɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯɑɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚ
ɹɤɭɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɬɚɬɚɤɚɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɱɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀ ɪɚɞɢɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɜɿɞɦɨɜɢɥɚ ɜ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɧɚ
ɛɭɞɶɹɤɢɯɿɧɲɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
Ɉɛɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ʉɥɢɦɨɜɫɶɤɚ Ɍɟɬɹɧɚ ȼɚ
ɥɟɪɿʀɜɧɚɡɬɟɪɦLɧɨɦɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞLɪɨɤɢɚɥɟɧɟɦɟɧɲɟɧLɠ
ɞɨ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ɉɨɫɚ
ɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɑɚɫɬɤɨɸ
ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚɹɤɭɨɛLɣɦɚɥɚ
ɨɫɨɛɚɬɚɬɚɤɚɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɟɦLɬɟɧɬɨɦ±ɝɨɥɨɜɚɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɨ
ɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɿɞɦɨɜɢɥɚɜɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɳɨɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ
ɩɨɫɚɞ ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɢɯ
ɿɧɲɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
Ɉɛɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɋɚɥɚɯɟɬɞɿɧɨɜɚ Ɍɟɬɹɧɚ
Ⱥɛɪɚɪɿɜɧɚ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞL  ɪɨɤɢ ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɧLɠɞɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɡɝɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɫɬɚɬɭɬɭɉɨ
ɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɑɚɫɬɤɨɸ
ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚɹɤɭɨɛLɣɦɚɥɚ
ɨɫɨɛɚɬɚɬɚɤɚɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɟɦLɬɟɧɬɨɦ±ɱɥɟɧɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɨ
ɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɿɞɦɨɜɢɥɚɜɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɳɨɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ
ɩɨɫɚɞ ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɢɯ
ɿɧɲɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
Ɉɛɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ⱦɨɜɠɢɤ Ɉɥɶɝɚ ȼɨɥɨɞɢ
ɦɢɪɿɜɧɚɡɬɟɪɦLɧɨɦɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞLɪɨɤɢɚɥɟɧɟɦɟɧɲɟɧLɠ
ɞɨ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ɉɨɫɚ
ɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɑɚɫɬɤɨɸ
ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚɹɤɭɨɛLɣɦɚɥɚ
ɨɫɨɛɚɬɚɬɚɤɚɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɟɦLɬɟɧɬɨɦ±ɱɥɟɧɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɨ
ɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɿɞɦɨɜɢɥɚɜɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɳɨɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ
ɩɨɫɚɞ ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɢɯ
ɿɧɲɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
Ɂɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ʋɛɧ ɜɿɞ
 ɪɨɤɭ  ɨɛɪɚɧɨʀ ɪɿɱɧɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ
ɪɨɤɭɆɚɪɬɢɧɨɜɫɶɤɚɅɿɞɿɹȽɪɢɝɨɪɿɜɧɚɨɛɪɚɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɝɨɥɨ
ɜɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɬɟɪɦLɧɨɦɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞLɜɦɟɠɚɯɬɟɪɦLɧɭ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɨɛɪɚɧɨʀɪLɱɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɨ
ɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞLɽ
ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ  ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚ
ɹɤɭɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɬɚɬɚɤɚɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɟɦLɬɟɧɬɨɦ±ɝɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɿɞɦɨɜɢɥɚɜɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɳɨɞɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɧɚ
ɛɭɞɶɹɤɢɯɿɧɲɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
Ɂɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ʋɛɧ ɜɿɞ
 ɪɨɤɭ  ɨɛɪɚɧɨʀ ɪɿɱɧɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ
ɪɨɤɭɄɥɢɦɨɜɫɶɤɚɌɟɬɹɧɚȼɚɥɟɪɿʀɜɧɚɨɛɪɚɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɝɨɥɨ
ɜɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɬɟɪɦLɧɨɦɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞLɜɦɟɠɚɯɬɟɪɦLɧɭ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɨɛɪɚɧɨʀɪLɱɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɨ
ɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɑɚɫɬɤɨɸ
ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚɹɤɭɨɛLɣɦɚɥɚ
ɨɫɨɛɚɬɚɬɚɤɚɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɟɦLɬɟɧɬɨɦ±ɝɨɥɨɜɚɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɨ
ɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɜɿɞɦɨɜɢɥɚ ɜ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ
ɩɨɫɚɞɹɤɿɜɨɧɚɨɛɿɣɦɚɥɚɜɩɪɨɞɨɜɠɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɧɚɛɭɞɶɹɤɢɯɿɧ
ɲɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞ
ɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɆɚɪɬɢɧɨɜɫɶɤɢɣȼɿɤɬɨɪɉɚɜɥɨɜɢɱɪɨɤɭ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨ

ɉȺɌ©ɋɂɋɌȿɆȺª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɋɂɋɌȿɆȺª
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɏɚɪɤLɜɜɭɥɒɟɜɱɟɧɤɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQIR#V\VWHPDSDWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSV\VWHPDSDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɍ ɡɜCɹɡɤɭ ɡ ɡɚɤɿɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ Ɋɟɜɿ
ɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉȺɌ ©ɋɂɋɌȿɆȺª ɞɚɥɿ ² Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɤɜɿɬɧɹɪɛɭɥɢɩɪɢɣɧɹɬɿɧɚɫɬɭɩɧɿɪɿɲɟɧɧɹ
ɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɟɡɪɭɤɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬ
ɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȾɨɛɪɨɫɤɨɤɚɋɟɪɝLɹɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬ
ɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ
ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚ
ɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢ
ɑɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ Ⱥɧɞɪɿɹ ȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱɚ ɇɟ ɜɨɥɨɞɿɽ
ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ  ɪɨɤɢ
ɁɚɦLɫɬɶɡɜLɥɶɧɟɧɨʀɨɫɨɛɢɧLɤɨɝɨɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ
ɑɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɏɿɥɿɦɨɜɚ Ɇɚɤɫɢɦɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɇɟ ɜɨɥɨ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɄɈɆȻ,ɄɈɊɆɈȼɂɃɁȺȼɈȾª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ȺɤɰLɨɧɟɪɧɟ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ ɤɨɦɛLɤɨɪɦɨɜɢɣ ɡɚɜɨɞª  ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
ɏɨɥɨɞɧɨɝLɪɫɶɤɢɣɦɏɚɪɤLɜȼɟɥɢɤɚɉɚɧɚɫLɜɫɶɤɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKN]NKXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭ
ɞɢɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮLɪɦɚ ©ɌɟɫɬȺɭɞɢɬª ɉɚɧɬɟɥɟɽɜɚ ɇLɧɚ
ȼɚɫɢɥLɜɧɚ  ɌɈȼ ©Ȼɸɪɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣª 
ɉȺɌ©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣɍɤɪɚʀɧɢª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ
ɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ
 ɁɜLɬ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤLɜ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɧɚ
ɪLɤ
ɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɁɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤLɜ  Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɋɯɜɚɥɟɧɧɹɭɤɥɚɞɟɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɬɚɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚ
ɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭ
 ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ƚɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɑɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɩɨɥɨɠɟɧɶɁɚ
ɤɨɧɭɭɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɢɫɬɜɚªɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɚɞɪɟɫɢ ɜɭɥɢɰL  Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ ɩLɞɫɬɚɜL ɪLɲɟɧɧɹ ɏɚɪɤLɜɫɶɤɨʀ ɦLɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ
ɜLɞ  ɪɨɤɭ ʋ  ©ɉɪɨ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɽɤɬLɜ ɬɨɩɨɧLɦLɤɢ
ɦLɫɬɚɏɚɪɤɨɜɚªɬɚɧɚɞɚɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɳɨɞɨɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰLʀ
ɋɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɡɞLɣɫɧɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰLɣɧɢɯɞLɣ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɧɭɬɪLɲɧLɯɩɨɥɨɠɟɧɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭ
ɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ɇɚɹɜɧLɫɬɶ ɤɜɨɪɭɦɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɁɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɩɪɚɜɨɦɨɱɧɢɦɢɩɪɢɣɦɚɬɢɪLɲɟɧɧɹɡɭɫLɯɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ
ɉɪɨɩɨɡɢɰLʀɳɨɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
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ɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢ
ɁɚɦLɫɬɶɡɜLɥɶɧɟɧɨʀɨɫɨɛɢɧLɤɨɝɨɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ
Ƚɨɥɨɜɭ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ⱦɪɟɜɚɥɶ ȱɪɢɧɭ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɭ ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ±  ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ  ɪɨɤɢ
ɁɚɦLɫɬɶɡɜLɥɶɧɟɧɨʀɨɫɨɛɢɧLɤɨɝɨɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ
ɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɆɟɥɶɧɢɤɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚȼɨɥɨ
ɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿ
ɪɨɤɢɁɚɦLɫɬɶɡɜLɥɶɧɟɧɨʀɨɫɨɛɢɧLɤɨɝɨɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ
Ɉɛɪɚɬɢɡɪɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɢ
ɑɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɟɡɪɭɤɚ ȼɨɥɨɞɢ
ɦɢɪɚɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚɈɛɪɚɧɢɣɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɢ
ɡɝLɞɧɨɪLɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜLɞɤɜɿɬɧɹ
ɪɨɤɭɈɛɪɚɧɢɣȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɢɡɝLɞɧɨɪLɲɟɧɧɹ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜLɞɪɉɨɩɟɪɟɞɧLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɜȽɟɧɟɪɚɥɶ
ɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±
ɈɛɪɚɧɢɣɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɽɚɤɰLɨɧɟɪɨɦ
ɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȾɨɛɪɨɫɤɨɤɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚȱɜɚɧɨɜɢɱɚɉɨɩɟɪɟɞɧL
ɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɜɮɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶɇɟɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɢɣɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ
ɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚȾɨɛɪɨɫɤɨɤɚɋɈ
ɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢ
ɱɚɉɨɩɟɪɟɞɧLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɜɞɢɪɟɤɬɨɪȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɈɛɪɚɧɢɣɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɽɚɤɰLɨɧɟɪɨɦ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟɧɚɞɚɥɢɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚ
ɧɢɯɬɚɧɟɦɚɸɬɶɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɩɨɫɚɞɨɜLɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȼȼɋɟɦɟɧɨɜɪ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
ɡɜɿɬɧɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɶɨɦɭ
ɡɚɩɪɨ ɡɚɩɪɢɜɿɥɟ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɡɚɩɪɨɫɬɢ
ɫɬɢɦɢ ɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɦɢɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧ




ɞɢɧɚɨɞɧɭɚɤɰɿɸɝɪɧ
ɋɭɦɚ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ ɞɢ




ɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟ
ɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ⱦɚɬɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɿɜ
ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɹ
Ɉɩɢɫ
ȾɢɜLɞɟɧɞɢ ɭ ɡɜLɬɧɨɦɭ ɩɟɪLɨɞL ɧɟ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ L
ɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɹ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ


ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ
ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
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ɏɚɪɤLɜɩɪɨɜɉɥɚɫɬɢɱɧɢɣɛɭɞɬ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸJUDYHUFRPXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©ɘɇȱɋªɭɮɨɪɦɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɛɦɟɠɟ
ɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɝɨɜLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞɛɭɥɢɫɹ
ɪɁɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɚɯɈɛɪɚɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɞɥɹɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜ
ɡɚɩLɞɫɭɦɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ɆɄɌªɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɳɨɜLɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ©ªɤɜLɬɧɹɪɈɛɪɚɧ
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ɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭ ɚɛɨɩɨɤɪɢɬ
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ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨ
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ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQIR#V\VWHPDSDWXD
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ɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɤɜɿɬɧɹɪɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤLɨɧɟɪLɜɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɟɪLɲɟɧɧɹ
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ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɫɭɦɭɦɥɧɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɨɪɟɧɞɢ ɧɚɣɦɚ 
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Ɂɦɿɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ ɉɪȺɌ ©ȯȼɊȺɁ ȾɆɁª ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ
 ɪ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ȼɟɪɝɟɦɚɧɚ
Ƚɟɧɧɚɞɿɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ  ɪ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜɿɞ  ɪ  ɩɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹ  ɧɚ ɩɨ
ɫɚɞɭ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉɪȺɌ ©ȯȼɊȺɁ ȾɆɁª Ȼɟɪɝɟɦɚɧɚ Ƚɟɧɧɚɞɿɹ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɫɬɪɨɤɨɦɧɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤɡɪɩɨɪ
ɜɤɥɸɱɧɨ Ȼɟɪɝɟɦɚɧ Ƚɟɧɧɚɞɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿɹ ȺɄ ɧɨɦɟɪ
 ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ Ʌɟɧɿɧɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨ
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɫɬɚɧɧɿ  ɪɨɤɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɜɪɨɡɦɿɪɿɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
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ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȻɟɪɝɟɦɚɧȽȼ
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 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
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Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ 
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ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ 


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɫɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ


ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ 


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ
ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ
ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɨɯɢɥɶɤɨɋɟɪɝLɣɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ
ɫɭɦɭ  ɦɥɧ ɝɪɧ  ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ
ɤɚɩLɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɭɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛLɜɞɨɝɨɜɨɪLɜɩLɞɪɹɞɭɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ
ɤɨɦLɫLʀɧɚɞɚɧɧɹɬɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɬɚɤɢɯɭɝɨɞɧɟɩɨɜɢ
ɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɫɭɦɭɦɥɧɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯɧɚɭɤɥɚɞɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɚɣɧɚ
ɬɚɮLɧɚɧɫɨɜɢɯɪɢɡɢɤLɜɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɬɚɤɢɯɭɝɨɞɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭ
ɜɚɬɢɫɭɦɭɦɥɧɝɪɧɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯɧɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜ
ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɚɣɦɚ ɡɚɫɬɚɜɢ ɩɨɪɭɤɢ  ɫɭɤɭɩɧɚ
ɜɚɪɬLɫɬɶɬɚɤɢɯɭɝɨɞɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɫɭɦɭɦɥɧɝɪɧ
ȼɚɪɬLɫɬɶ ɚɤɬɢɜLɜ ɟɦLɬɟɧɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬL±ɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬL ɜɚɪɬɨɫɬL ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬL
ɚɤɬɢɜLɜɧɚɪ±
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ±    ɲɬ ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭ
ɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧL ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ± 
ɲɬɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɡɚª     ɲɬ
ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɩɪɨɬɢªɧɟɦɚɽ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȼȼɋɟɦɟɧɨɜɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊȺɌ©ȯȼɊȺɁɋɍɏȺȻȺɅɄȺª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ȯȼɊȺɁɋɍɏȺȻȺɅɄȺª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɪɢɜɢɣɊɿɝɜɭɥɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ1DWDOLD*ULQ#HYUD]FRP
Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɚɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ KWWSXNUHYUD]FRP¿QLQIR
NRUSRUDWLYQ\HGRNXPHQW\VE
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭ,ȱȱɚɛɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱ
ɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ ɉɪȺɌ ©ȯȼɊȺɁ ɋɍɏȺ ȻȺɅɄȺª ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɌɊɈɇª

ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥȺɤɚɞɟɦɿɤɚɉɪɨɫɤɭɪɢ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚRFE#KDUWURQFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVPLGDJRYXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ
ɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟ
ɪɭɯɨɦɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɁɦɿɧɚ
ɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪɨɤɭɜɯɿɞ ʋ ɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɨɬɪɢɦɚɥɨɩɪɨɬɨɤɨɥ ɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɜɿɞɪɨɤɭʋ
ɁɚɪɿɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɜɿɞɪɩɪɨɬɨɤɨɥ
ʋɭɫɤɥɚɞɿɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªȽɨɥɭɛɚɈɥɟɤ
ɫɚɧɞɪɚɘɪɿɣɨɜɢɱɚɡɱɢɫɥɚɨɛɪɚɧɢɯɡɝɿɞɧɨɪɿɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪʋ ɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɫɬɪɨɤɨɦɞɨɧɚ
ɫɬɭɩɧɢɯɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭɬɭ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȽɨɥɭɛɈɘɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ȾɟɪɠɚɜɚɍɤɪɚʀɧɚɜɨɫɨɛɿɤɟɪɭɸɱɨɝɨɪɚɯɭɧɤɨɦɎɨɧɞɭɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɦɚɣɧɚɍɤɪɚ
ʀɧɢ ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥȽɟɧɟɪɚɥɚ
Ⱥɥɦɚɡɨɜɚɱɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ Ɂɝɨɞɢɩɨ
ɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬ
ɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤɿɜ ± ɉɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɤɨɫɦɿɱɧɨʀɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀɬɜɨȽɨɥɨɜɢ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɤɨɫɦɿɱɧɨʀɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɤɨɨ
ɩɟɪɚɰɿʀɡɚɫɬɭɩɧɢɤɞɢɪɟɤɬɨɪɚɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɤɨɫɦɿɱɧɨʀɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɢɬɚɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀȾɟɪɠɚɜɧɟɤɨɫɦɿɱɧɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɦɄɢʀɜ
Ɂɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ɏȺɊɌɊɈɇª ɜɿɞ  ɪ ɩɪɨ
ɬɨɤɨɥʋɭɫɤɥɚɞɿɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɇɟɣɦɢɪɨɤɘɪɿɹɄɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɢɱɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨ
ɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɁɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɚɤɰɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ɏȺɊɌɊɈɇª Ȼɨɪɡɢ
ɤɿɧɨʀ Ɉɥɟɧɢ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɢ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɇɚ
ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɡ  ɪ Ɂɝɨɞɢ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟ
ɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɁɥɚɬɤɿɧɚ
Ɉɥɟɝɚɘɪɿɣɨɜɢɱɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɚɩɨɫɚɞɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɁɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɅɭɱɟɧɤɨ
ɈɥɟɝɚɈɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɚɩɨɫɚɞɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɁɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇª
ɚɤɰɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
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ɱɟɧɧɹɦ  ɪ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ȼɚ
ɬɚɪɽɽɜɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱɚ  ɪ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɉɪɨ
ɬɨɤɨɥ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜɿɞ  ɪ  ɩɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹ  ɧɚ
ɩɨɫɚɞɭȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉɪȺɌ©ȯȼɊȺɁɋɍɏȺȻȺɅɄȺªȻɚɬɚɪɽɽɜɚ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱɚ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ  ɲɿɫɬɶ  ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ  ɪ ɩɨ
ɪɜɤɥɸɱɧɨȻɚɬɚɪɽɽɜɈɥɟɤɫɚɧɞɪɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹȺȿ
ʋɜɢɞɚɧɢɣɋɚɤɫɚɝɚɧɫɶɤɢɦɊȼɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɪȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿ
ɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɝɨɥɨɜɧɢɣɿɧ
ɠɟɧɟɪ ɉȺɌ ©ȯȼɊȺɁ ɋɍɏȺ ȻȺɅɄȺª Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉȺɌ ©ȯȼɊȺɁ
ɋɍɏȺȻȺɅɄȺª
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ȯȼɊȺɁɋɍɏȺȻȺɅɄȺª
ȻɚɬɚɪɽɽɜɈɥɟɤɫɚɧɞɪɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱ
ɤɜɿɬɧɹɪɿɤ

ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɊɭɫɚɤɨɜɚ
ɋɟɪɝɿɹȺɪɫɟɧɿɣɨɜɢɱɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɚɩɨɫɚɞɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɁɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇª
ɚɤɰɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªȼɚɫɢɥɶɽ
ɜɚɈɥɟɤɫɿɹɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɡ  ɪ Ɂɝɨɞɢ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ
©ɏȺɊɌɊɈɇªɚɤɰɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ
©ɏȺɊɌɊɈɇª ɇɟɣɦɢɪɨɤ ɘɪɿɹ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɢɱɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉȺɌ
©ɏȺɊɌɊɈɇª ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ  ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɂɝɨɞɢ
ɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨɇɟɣɦɢɪɨɤɘɄ
ɧɚɥɟɠɚɬɶɚɤɰɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ɏȺɊ
ɌɊɈɇªɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨ
ɫɚɞɢɹɤɿɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɡɚɫɬɭɩɧɢɤȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɦɏɚɪɤɿɜ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªȻɨɪɡɢɤɿɧɭɈɥɟɧɭ
ɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɿɜɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ Ȼɨɪɡɢɤɿɧɚ ɈɆ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ
ɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɦɏɚɪɤɿɜ
 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ɏȺɊɌɊɈɇª Ɂɥɚɬɤɿɧɚ Ɉɥɟ
ɝɚɘɪɿɣɨɜɢɱɚɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɝɨɞɢ
ɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨɁɥɚɬɤɿɧɈɘ
ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢ
ɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɞɢɪɟɤɬɨɪɡɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɬɚɮɿɧɚɧɫɿɜɌɈȼɇȼɉɏȺɊɌɊɈɇȺɊɄɈɋɅɌȾɦɏɚɪɤɿɜ
 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ɏȺɊɌɊɈɇª Ʌɭɱɟɧɤɨ Ɉɥɟɝɚ
Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱɚ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ  ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɂɝɨ
ɞɢ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ Ʌɭɱɟɧɤɨ
ɈɈɧɚɥɟɠɚɬɶɚɤɰɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ
©ɏȺɊɌɊɈɇªɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɝɟɧɟɪɚɥɶ
ɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼɇȼɉɏȺɊɌɊɈɇɉɅȺɇɌɅɌȾɦɏɚɪɤɿɜ
 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ɏȺɊɌɊɈɇª Ɋɭɫɚɤɨɜɚ ɋɟɪɝɿɹ
ȺɪɫɟɧɿɣɨɜɢɱɚɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɝɨɞɢɩɨ
ɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨɊɭɫɚɤɨɜɭɋȺɧɚɥɟ
ɠɚɬɶɚɤɰɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇª
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɢɹɤɿ
ɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɏȺɊ
ɌɊɈɇªɦɏɚɪɤɿɜ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɋɤɨɬɚɪɟɧɤɨȽɟɧɧɚɞɿɹ
ɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɝɨɞɢ
ɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨɋɤɨɬɚɪɟɧɤɨȽɈ
ɧɚɥɟɠɚɬɶɚɤɰɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ɏȺɊ
ɌɊɈɇªɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨ
ɫɚɞɢɹɤɿɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɡɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɮɿɧɚɧɫɿɜɌɈȼɇȼɉɏȺɊɌɊɈɇɘɄɈɆɦɁɚɩɨɪɿɠɠɹ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȼɚɯɧɨɆȱɪ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɆȿɊɐȱɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉȱɌȺɅª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɄɈɆȿɊɐȱɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉȱɌȺɅª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɪɨɫɉɭɲɤɿɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚHPLWHQW#]HPFDSGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSZZZ]HPFDSFRP
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɪɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺ
ɉȱɌȺɅª ɧɚɞɚɥɿ±Ȼɚɧɤ  ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ ɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɿɞɤɥɢ
ɤɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧɿɜɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɧɚɩLɞɫɬɚɜL
ɧɨɪɦɫɬɚɬɬLɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɬɚɫɬɚɬɬɿɋɬɚɬɭ
ɬɭȻɚɧɤɭɹɤɢɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɜɢɦɨɝɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɜɢɧɨɫɢɬɢɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɨɛɪɚɧ
ɧɹɬɚɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧɿɜɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭ
ɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜȻɚɧɤɭ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ȼɚɧɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ
ɪɜɿɞɤɥɢɤɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ 
 ɋɚɜɢɱɟɧɤɨɅɟɨɧLɞɚɈɧɢɫɢɦɨɜɢɱɚȽɨɥɨɜɢɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɹɤɢɣ
ɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦȻɚɧɤɭɬɚɜɨɥɨɞɿɽɚɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭȻɚɧɤɭɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɚɜɢɱɟɧɤɨɅɈɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨ
ɪɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
  Ɉɫɬɚɩɟɧɤɨ ȼLɬɚɥLɹ ȼLɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ± ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ
ɪɚɞɢȻɚɧɤɭȺɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɩɟɧɤɨȼȼɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨ
ɪɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
 ȻɭɪɥɚɤɢȽɚɧɧɢɉɟɬɪɿɜɧɢ±ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭ
ȺɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽȻɭɪɥɚɤɚȽɉɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨ
ɪɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
 ɊɚɽɜɫɶɤɨʀɈɥɟɧɢȺɧɞɪɿʀɜɧɢ±ɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɊɚɽɜɫɶɤɚ
ɈȺɛɭɥɚɱɥɟɧɨɦɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɹɤɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰLɨɧɟɪɚȺɤɰLɹɦɢ
ȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽɊɚɽɜɫɶɤɚɈȺɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪɁɝɨɞɢ
ɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
 ɊɚɛɟɧɤɨɋɟɪɝɿɹɅɶɜɨɜɢɱɚ±ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧ
ɤɭȺɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɊɚɛɟɧɤɨɋɅɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨ
ɪɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ȼɚɧɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ
ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ ɨɛɪɚɧɿɧɚɩLɞɫɬɚɜLɧɨɪɦɫɬɚɬɬɿɁɚɤɨ
ɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɬɚɫɬɚɬɬɿɋɬɚɬɭɬɭȻɚɧɤɭɫɬɪɨɤɨɦ
ɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɪLɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȻɚɧɤɭ
  ɋɚɜɢɱɟɧɤɨ ɅɟɨɧLɞ Ɉɧɢɫɢɦɨɜɢɱ  ɱɥɟɧɨɦ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ
ɋɚɜɢɱɟɧɤɨ ɅɈɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦȻɚɧɤɭɬɚɜɨɥɨɞɿɽɚɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɊȿɆɈɇɌɇɈɆȿɏȺɇ,ɑɇɂɃ
ɁȺȼɈȾª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧLɱɧɢɣ ɡɚɜɨɞª  
ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦɏɚɪɤLɜɜɭɥȯɧɚɤLʀɜɫɶɤɚ  Ⱦɚɬɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧ
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ Ʉɨɦɿɫɿʀ  ɪ  Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸEJV
NKXDHPɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ
ɮɿɪɦɢ ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɩɿɞ
ɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮɿɪɦɚ ©ȻȽɋ Ⱥɭɞɢɬª   ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɑɟɪɝɨɜLɪɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɫɟɤɪɟɬɚɪɹ
ɡɛɨɪLɜɬɚɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɁɜLɬɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
 ɁɜLɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɄɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞ
ɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȼɫLɩɢɬɚɧɧɹɪɨɡɝɥɹɧɭɬLɬɚɩɨɜɫɟɦɩɪɢɣɧɹɬL

ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩLɬɚɥɭ Ȼɚɧɤɭɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɮLɥLʀȽɍ©ɈɳɚɞɛɚɧɤªɩɨɦLɫɬɭɄɢɽɜɭɬɚɄɢʀɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɬɚ ɉɟɪɲɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɉȺɌ ©Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɨɳɚɞɧɢɣ ɛɚɧɤ
ɍɤɪɚʀɧɢªɬɚȽɨɥɨɜɢɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
  Ɉɫɬɚɩɟɧɤɨ ȼLɬɚɥLɣ ȼLɤɬɨɪɨɜɢɱ  ɱɥɟɧɨɦ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢɛɚɧɤɭ
Ɉɫɬɚɩɟɧɤɨ ȼȼ ɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ȺɤɰLɹɦɢ
ȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɝɟɪɟɧɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤ
ɬɨɪɚɌɈȼ©ɇȼɉȻɭɞLɜɧɢɰɬɜɨªȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɈȼ©ɆɟɥLɨɪɚLɧɜɟɫɬªȾɢɪɟɤɬɨ
ɪɚ ɌɈȼ ©Ɇɟɪɫɟɫ ɩɥɸɫª Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɌɈȼ ©ɄɨɧɬLɧɟɬɚɧɨɥª Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɌɈȼ
©ȼɿɧɥɚɣɬªɬɚɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɢɯɞɚɧɢɯɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
 ȻɭɪɥɚɤɚȽɚɧɧɚɉɟɬɪLɜɧɚɱɥɟɧɨɦɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭȻɭɪɥɚ
ɤɚȽɉɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɱɥɟɧɨɦɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭȺɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɧɟ
ɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɮLɥLʀɋɭɦɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬLɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɡɦLɤɪɨɦɚɥɨɝɨɬɚɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɛLɡɧɟɫɭȺɌ
©ɈɳɚɞɛɚɧɤªɬɚɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
 ɊɚɽɜɫɶɤɚɈɥɟɧɚȺɧɞɪLʀɜɧɚɱɥɟɧɨɦɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɊɚɽɜɫɶɤɚ
ɈȺ ɽ ɱɥɟɧɨɦ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ Ɍɨɩɨɥɨ
ɜɚȼLɤɬɨɪɚɋɟɦɟɧɨɜɢɱɚȺɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨ
ɫɚɞɢɁɚɫɬɭɩɧɢɤɚɤɟɪLɜɧɢɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩLɞɪɨɡɞLɥɭɤɨɦɩɥɚɽɧɫ±ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɰLɜɧɢɤɚɡɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧLɬɨɪɢɧɝɭɉȺɌ©ɄɪɟɞLȺɝɪLɤɨɥɶȻɚɧɤªɁɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ©ɄɎ±ȺɭɞɢɬªɊɚɞɧɢɤɚȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥLɧɧɹɉȺɌ©ɋɬɚɧ
ɞɚɪɬªȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥLɧɧɹɉȺɌ©ɍɤɪɝɚɡɩɪɨɦɛɚɧɤªɬɚɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢ
ȻɚɧɤɭɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
 ɊɚɛɟɧɤɨɋɟɪɝLɣɅɶɜɨɜɢɱɱɥɟɧɨɦɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɊɚɛɟɧɤɨɋɅ
ɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ȺɤɰLɹɦɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɪɚɞɧɢɤɚɡɸɪɢɞɢɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶɆLɠɧɚɪɨɞɧɨʀ
ɎLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɄɨɪɩɨɪɚɰLʀ ɝɪɭɩɚ ɋɜLɬɨɜɨɝɨ Ȼɚɧɤɭ  Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɌɈȼ ©ɌȺɄɌȱɄȺɅ
ɋȿɊȼȱɋªȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɈȼ©ȾȿɋɇȺȺȽɊȱªɬɚɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭ
Ɂɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪLɲɟɧɧɹɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ
ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ ɋɚɜɢɱɟɧɤɨ ɅɟɨɧLɞɈɧɢɫɢɦɨɜɢɱɨɛɪɚɧɢɣȽɨɥɨɜɨɸ
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɧɚɩLɞɫɬɚɜLɧɨɪɦɢɫɬɚɬɬɿɋɬɚɬɭɬɭȻɚɧɤɭɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ Ƚɨɥɨɜɚ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɋɩɨ
ɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ ȻȺɇɄɍ ɡ ʀɯ ɱɢɫɥɚ ɋɚɜɢɱɟɧɤɨ ɅɈ ɽ ɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦ Ȼɚɧɤɭ ɬɚ
ɜɨɥɨɞɿɽɚɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɳɨɫɤɥɚɞɚɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭ
ȻɚɧɤɭɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɪɨ
ɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɮLɥLʀȽɍ©Ɉɳɚɞɛɚɧɤª
ɩɨɦLɫɬɭɄɢɽɜɭɬɚɄɢʀɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬLɬɚɉɟɪɲɨɝɨɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥLɧɧɹ
ɉȺɌ©ȾɟɪɠɚɜɧɢɣɨɳɚɞɧɢɣɛɚɧɤɍɤɪɚʀɧɢªɬɚȽɨɥɨɜɢɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧ
ɤɭɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ ɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɨɦȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɟɬɪɟɧɤɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɎɟɞɨɪɨɜɢɱɪ

ɪLɲɟɧɧɹȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟ
ɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɩɟɪɿɨɞ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ 


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ 


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɫɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ  
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ
 
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ 


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ
ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ
ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɊȿɆɈɇɌɇɈɋɉȿɐ,ȺɅ,ɁɈȼȺɇȿ
ɍɉɊȺȼɅ,ɇɇəʋª

ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©ɊɟɦɨɧɬɧɨɫɩɟɰLɚɥLɡɨɜɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ ʋª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦɏɚɪɤLɜɜɭɥ
ɉɥɟɯɚɧLɜɫɶɤɚɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸEJVNKXDHP
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄȿɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈȺȼɌɈȻɍɋɇɂɏ
ɋɌȺɇɐ,Ƀª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɟɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɚɜɬɨɛɭɫɧɢɯɫɬɚɧɰLɣª
ɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚɮɨɪɦɚɟɦɿɬɟɧɬɚȺɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɩɪɨɫɩɟɤɬȽɚɝɚɪLɧɚɛ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚUHHVWU#EXVNKDUNRYXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿ
ɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVPLGDJRYXD
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ɋɨɡɦɿɪɞɢɜɿɞɟɧ
ɋɬɪɨɤ
ʋ Ⱦɚɬɚɜɱɢ
ɋɩɨɫɿɛɜɢɩɥɚɬɢ
ɞɿɜɳɨɩɿɞɥɹɝɚ
ɜɢɩɥɚɬɢ
ɡɩ ɧɟɧɧɹɞɿʀ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɸɬɶɜɢɩɥɚɬɿɝɪɧ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉȿɊȿɋ,ɑȺɇɋɖɄȿɊȿɆɈɇɌɇɈ
ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɉɟɪɟɫLɱɚɧɫɶɤɟ ɪɟɦɨɧɬɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª
ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶȾɟɪɝɚɱLɜɫɶɤɢɣɪɧɫɦɬɉɟɪɟɫLɱɧɟ
ɒȽɨɝɨɪɢɲɜLɥLɛ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸSUWSNKDUNRYKRVWFRP
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɉ ȱ Ȼ
ɚɭɞɢɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺɎȱɊɆȺ©ɘɇȱɋªɍɎɈɊɆȱɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼȺɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢ
ɩɚɞɤɭɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɝɨɜLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞɛɭɥɢɫɹɪɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɡɛɨɪLɜ
ɈɛɪɚɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɞɥɹɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ
ɝɨɥɨɫLɜ ɡɚ ɩLɞɫɭɦɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉȺɌ ©ɉȿɊȿɋ,ɑȺɇɋɖɄȿ ɊɌɉª
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɳɨ ɜLɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ©ª ɤɜLɬɧɹ  ɪ  Ɉɛɪɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ
ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɜLɬɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ 
ɪLɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɊɨɡɝɥɹɞɡɜLɬɭ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɭ  ɪɨɰL
ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ  Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɜLɬɭ
ɊɟɜLɡɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɭɪɨɰLɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹ
ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ  Ɋɨɡɝɥɹɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ
ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɞɨ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ ɬɚ ɡɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨʀ ɡɜLɬɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭ ɚɛɨɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜ Ɍɨ
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ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋȼ,ɌȺɇɈɄª

ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɋɜLɬɚɧɨɤªɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɑɭɝɭʀɜɫɶɤɢɣ
ɦɑɭɝɭʀɜɜɭɥɅɟɨɧɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤɫɟɤɰLɹȻ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸEJVNKXDHP
ɑɟɪɟɡɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭ
ɪ
ɫɢɫɬɟɦɭɬɚɛɟɡɩɨɫɟ
ɪ
ɪɟɞɧɶɨɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ
Ɂɦɿɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɡɜLɬɧɨɝɨ  ɪɨɤɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɚɦ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚ
ɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɋɭɦɚɞɢɜLɞɟɧɞLɜɝɪɧɜɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɧɚ
 ɚɤɰLɸ   ɤɨɩ ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɚɬɭ ɩɨɱɚɬɤɭ L ɤLɧɰɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɞɚɬɭ
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥLɤɭɨɫLɛɹɤL ɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɩɪɢɣɧɹ
ɬɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ  ɪ ȺɤɰLɨɧɟɪɢ ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɩɨɜLɞɨɦɥɹɸɬɶɫɹ
ɩɪɨɪɨɡɦLɪɞɚɬɭɩɨɱɚɬɤɭLɞɚɬɭɤLɧɰɹɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜȾɢɜLɞɟɧɞɢɜɢɩɥɚɱɭ
ɸɬɶɫɹɭɜɫLɣɫɭɦLɜɢɤɥɸɱɧɨɝɪɨɲɨɜɢɦɢɤɨɲɬɚɦɢɱɟɪɟɡɤɚɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɛɨ
ɧɚɪɚɯɭɧɨɤɚɤɰLɨɧɟɪɚɡɝLɞɧɨɣɨɝɨɡɚɹɜɢɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɛɨɱɢɯɞɧLɜɡɞɚɬɢɩɨ
ɱɚɬɤɭɫɬɪɨɤɭɜɢɩɥɚɬɢɍɪɚɡLɹɤɳɨɚɤɰLɨɧɟɪɩɪɨɬɹɝɨɦɰɶɨɝɨɱɚɫɭɧɟɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ
ɡɚ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɞɢɜLɞɟɧɞɢ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɩɥɚɱɟɧL ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɲɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɤɚɡɭ
ɧɚɚɞɪɟɫɭɚɤɰLɨɧɟɪɚɡɚɡɧɚɱɟɧɭɭɩɟɪɟɥLɤɭɚɤɰLɨɧɟɪLɜɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞ
ɤɜLɬɧɹɪ
 Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɭɡɧɟɧɤɨɜ Ƚɟɨɪɝɿɣ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪ
ɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɿɧɧɟɫɟɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
 ɪ



ɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤLɜɞLɹɥɶɧɨɫɬL
ɧɚɪ
ɈɫɨɛɢɳɨɩɨɞɚɜɚɥɢɩɪɨɩɨɡɢɰLʀɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɩɨɡɢɰLɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨ
ɝɨ ȼɫL ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɡɛɨɪɚɯ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬL ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɧL
ɪLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬL
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ 


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ 


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɫɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ  
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ
 
ɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ 


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚɜɚɪ
ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢ ɬɿɫɬɶ
ɤɭɩɥɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟ
ɪɿɨɞɭ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɁɦLɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɄɈɇȾɂɌȿɊɋɖɄȺɎȺȻɊɂɄȺ©ɏȺɊɄȱȼ¶əɇɄȺª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɄɈɇȾɂɌȿɊɋɖɄȺɎȺȻɊɂɄȺ©ɏȺɊɄȱȼ¶əɇɄȺª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤɿɜɄɨɰɚɪɫɶɤɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLW#[NIFRPXD
ȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬZZZELVFXLWFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚɮɚ
ɛɪɢɤɚ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢȾɨɦɛɪɨɜɫɶɤɨɝɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɋɬɚɧɿɫɥɚɜɨɜɢɱɚɹɤɢɣ
ɡɚɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɰɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɭ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨ
ɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚ
ɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚ±ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚɮɚ
ɛɪɢɤɚ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɄɨɜɚɥɟɧɤɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚɹɤɢɣɡɚɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɰɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɭɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɟɦLɬɟɧɬɚ±ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ
ɮɚɛɪɢɤɚ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɒɤɚɪɭɩɢ Ɉɥɶɝɢ ȱɜɚɧɿɜɧɢ ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ
ɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɰɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤɿɧ
ɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬ
ɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚ
±ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚ
ɛɪɢɤɚ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧ
ɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɄɨɜɚɥɟɧɤɨȺɥɥɢȺɪɟɫɬɿɜɧɢɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɰɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤɿɧɱɟɧ
ɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚ±
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚ
ɛɪɢɤɚ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧ
ɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ Ƚɨɥɿɤ Ɉɥɶɝɢ ȼɚɥɟɧɬɢɧɿɜɧɢ ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ ɑɥɟɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɰɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤɿɧ
ɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɫɜɨʀɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦLɬɟɧɬɚ ±
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚɮɚ
ɛɪɢɤɚ ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜɿɞ  ɪ  ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢȯɝɨɪɨɜɨʀȼɚɥɟɧɬɢɧɢȽɪɢɝɨɪɿɜɧɢɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɰɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɇɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɟɦLɬɟɧɬɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ
ɮɚɛɪɢɤɚ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢȻɽɞɢȽɚɥɢɧɢȱɝɨɪɿɜɧɢɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨ
ɜɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɰɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɇɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɟɦLɬɟɧɬɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚɮɚ
ɛɪɢɤɚ ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜɿɞ  ɪ  ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɎɟɞɨɪɨɜɨʀɇɚɬɚɥɿʀȼɚɫɢɥɿɜɧɢɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ
ɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɰɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɇɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɟɦLɬɟɧɬɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚɮɚ
ɛɪɢɤɚ ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜɿɞ  ɪ  ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɎɚɤɬɨɪɨɜɨʀɈɥɶɝɢɈɥɟɤɫɿʀɜɧɢɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭ
ɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɰɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɇɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɟɦLɬɟɧɬɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɈȻɊȺɇɈ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ

©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧ
ɧɹɬɚɪɿɲɟɧɧɹɦɡɚɫɿɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɛɧɜɿɞɪ 
ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨ Ⱦɨɦɛɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ɋɬɚɧɿɫ
ɥɚɜɨɜɢɱɚ Ɍɟɪɦɿɧ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɨɞɨɜɠɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ
ɫɬɚɬɭɬɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɽɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚɮɚɛɪɢɤɚ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟ
ɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚ±ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ
©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɨɛɪɚɧɨ Ʉɨɜɚɥɟɧɤɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚ Ɍɟɪɦɿɧ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɨɞɨ
ɜɠɟɧɢɣɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɡɝɿɞɧɨɡɿɫɬɚɬɭɬɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧ
ɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɨɛɿɣɦɚɽ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ
ɮɚɛɪɢɤɚ ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚ±
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ
©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɨɛɪɚɧɨ ɒɤɚɪɭɩɭ Ɉɥɶɝɭ ȱɜɚɧɿɜɧɭ Ɍɟɪɦɿɧ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɨɞɨɜɠɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤɨɦ
ɧɚɬɪɢɪɨɤɢɡɝɿɞɧɨɡɿɫɬɚɬɭɬɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿ
ɣɦɚɽɧɚɫɬɭɩɧɿɩɨɫɚɞɢɞɨɪɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉɪȺɌ ©ɋɅɈȻɈȾȺª ɚ ɡ  ɪ ɿ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɽ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɉɪȺɌ
©ɋɅɈȻɈȾȺª ɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧɧɹɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɛɧɜɿɞɪ ɛɭɥɨɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɨɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɉɪɚɜɥɿɧɧɹɿɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɨɞɧɨɨɫɿɛɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ±ȾɢɪɟɤɬɨɪɚɉɪȺɌ
©ɋɅɈȻɈȾȺªɬɚɤɨɠɡɚɣɦɚɽɩɨɫɚɞɭɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚɜɉȺɌ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪ
ɫɶɤɚɮɚɛɪɢɤɚ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɫɜɨʀɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦLɬɟɧɬɚ ±
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ
©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɬɚɪɿɲɟɧɧɹɦɡɚɫɿɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɛɧɜɿɞ
ɪ ɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɨɛɪɚɧɨɄɨɜɚɥɟɧɤɨȺɥɥɭȺɪɟɫɬɿɜɧɭ
Ɍɟɪɦɿɧ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɨɞɨɜɠɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɬɭɬɨɦ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɽɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧ
ɧɹ ±Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉȺɌ ©ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɛɿɫɤɜɿɬɧɚ ɮɚɛɪɢɤɚªɉɨɫɚ
ɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨ
ɜɚɨɫɨɛɚɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɟɦLɬɟɧɬɚ   ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɚɛɨ
ɝɪɭɩɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚ ɧɟ ɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ
©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜɿɞ  ɪ  ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɑɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɨɛɪɚɧɨȽɨɥɿɤɈɥɶɝɭȼɚɥɟɧɬɢɧɿɜɧɭɌɟɪɦɿɧɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɨɞɨɜɠɟɧɢɣ
ɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɡɝɿɞɧɨɡɿɫɬɚɬɭɬɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤɿɜ ɨɛɿɣɦɚɽ ɩɨɫɚɞɭ ɡɚɫɬ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɜ ɉȺɌ
©ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɛɿɫɤɜɿɬɧɚ ɮɚɛɪɢɤɚª ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿ
ɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨ
ɛɚɧɟɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɚɛɨɝɪɭɩɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɧɟɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ
©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ ɨɛɪɚɧɨ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ Ʌɸɛɨɜ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɭ ɡɚɦɿɫɬɶ ȯɝɨɪɨɜɨʀ ȼɚɥɟɧɬɢɧɢ
ȽɪɢɝɨɪɿɜɧɢɌɟɪɦɿɧɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɪɢɪɨɤɢɡɝɿɞɧɨɡɿɫɬɚɬɭɬɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɨɛɿɣɦɚɽ ɩɨɫɚɞɭ ɡɚɫɬ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
ɜ ɉȺɌ ©ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɛɿɫɤɜɿɬɧɚ ɮɚɛɪɢɤɚª ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ
ɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɿɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚɉɨ
ɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɚɛɨɝɪɭɩɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɧɟɽ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ
©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɬɚɪɿɲɟɧɧɹɦɡɚɫɿɞɚɧɧɹɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨɬɨɤɨɥɛɧɜɿɞ
ɪ  ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɨɛɪɚɧɨ Ȼɽɞɭ Ƚɚɥɢɧɭ ȱɝɨɪɿɜɧɭ Ɍɟɪ
ɦɿɧɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɨɞɨɜɠɟɧɢɣɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɡɝɿɞɧɨɡɿɫɬɚɬɭɬɨɦɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɨɛɿɣɦɚɽ ɩɨɫɚɞɭ ɡɚɫɬ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɜ ɉȺɌ ©ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɛɿɫɤɜɿɬɧɚ ɮɚɛɪɢɤɚª ɉɨɫɚɞɨ
ɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɇɟ ɜɨ
ɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦLɬɟɧɬɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ
©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɨɛɪɚɧɨɎɟɞɨɪɨɜɭɇɚɬɚɥɿɸȼɚɫɢɥɿɜɧɭɌɟɪɦɿɧɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɨɞɨɜɠɟ
ɧɢɣɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɡɝɿɞɧɨɡɿɫɬɚɬɭɬɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ
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ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɨɛɿɣɦɚɽ ɩɨɫɚɞɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ȼɉɁ ɜ ɉȺɌ ©ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɛɿɫɤɜɿɬɧɚ
ɮɚɛɪɢɤɚª ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɢɯɞɚɧɢɯɇɟɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ
©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɨɛɪɚɧɨɎɚɤɬɨɪɨɜɭɈɥɶɝɭɈɥɟɤɫɿʀɜɧɭɌɟɪɦɿɧɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɨɞɨɜɠɟ
ɧɢɣɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɡɝɿɞɧɨɡɿɫɬɚɬɭɬɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɽɩɨɫɚɞɭɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɤɚɬɟɝɨɪɿʀɜɉȺɌ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚɮɚ

ɛɪɢɤɚ©ɏɚɪɤɿɜ¶ɹɧɤɚªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɇɟɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ȱ,ȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȾɨɦɛɪɨɜɫɶɤɢɣȼɋ
ɪ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

 ɝɪɧ Ʉɨɧɜɟɪɬɚɰɿɹ ɚɤɰɿɣ ɉȺɌ ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª
ɧɚ ɱɚɫɬɤɢ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɌȾȼ ©Ɋɨɡɞɨɥɶɧɹɧɫɶɤɟ ɚɝɪɨɩɿɞɩɪɢɽɦ
ɫɬɜɨª ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡ ɞɚɬɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɌȾȼ ©Ɋɨɡɞɨɥɶɧɹɧɫɶɤɟ ɚɝɪɨɩɿɞɩɪɢ
ɽɦɫɬɜɨª ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀ
ɚɤɰɿɣ ɧɚ ɱɚɫɬɤɢ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©Ɋɨɡɞɨɥɶɧɹɧɫɶɤɟ ɚɝɪɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɬɟɪɦɿɧ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɞɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɸ ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀ ɚɤɰɿɣ ɧɚ
ɱɚɫɬɤɢ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɚɤɰɿʀ ɉȺɌ ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦɩɿɞɩɪɢɽɦ
ɫɬɜɨª ɳɨɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹ ɜɱɚɫɬɤɢ ɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿ
ɬɚɥɿɌȾȼ©Ɋɨɡɞɨɥɶɧɹɧɫɶɤɟɚɝɪɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨªɬɚɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɫɟɪɟɞ
ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀ ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ  ɨɞɧɚ ɚɤɰɿɹ
ɉȺɌ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨªɤɨɧɜɟɪɬɭɽɬɶɫɹɜɨɞɧɭɱɚɫɬɤɭɭ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌȾȼ©Ɋɨɡɞɨɥɶɧɹɧɫɶɤɟɚɝɪɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨªɜɚɪɬɿɫɬɸ
ɝɪɧɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿɹɚɤɰɿɣɧɚɱɚɫɬɤɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚ
ɬɢɦɟɬɶɫɹ ɿɡ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ ɳɨ ɛɭɥɨ ɦɿɠ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌɞɨɤɿɥɶɤɨɫɬɿɱɚɫɬɨɤɌȾȼɩɪɚɜɨ
ɧɚɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿɸɚɤɰɿɣɉȺɌ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨªɧɚɱɚɫɬɤɢ
ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɌȾȼ ©Ɋɨɡɞɨɥɶɧɹɧɫɶɤɟ ɚɝɪɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª ɦɚɸɬɶ
ɜɫɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɉȺɌ ɤɪɿɦ ɬɢɯ ɳɨ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɞɨ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɜɢɦɨɝɨɸ
ɩɪɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣ ɜɢɤɭɩ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ʀɦ ɚɤɰɿɣ ɬɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɹ ɩɪɚɜɨɦ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɜɢɤɭɩɭ ɚɤɰɿɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɪɨɡɦɿɪ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɤɨɠ
ɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɚɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ ɭ ɉȺɌ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦɩɿɞ
ɩɪɢɽɦɫɬɜɨªɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɟɪɨɡɦɿɪɭɣɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀɱɚɫɬɤɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɭ   ɌȾȼ ©Ɋɨɡɞɨɥɶɧɹɧɫɶɤɟ ɚɝɪɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ
ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɉɫɨɛɚ ɳɨ ɜɤɚɡɚɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨ
ɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɜɤɚɡɚɧɚɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ȽɨɥɨɜɚɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɅɚɭɲȼɿɬɚɥɿɣȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ

ɉȺɌ©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾɈȻɅɉɅȿɆɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈª

ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ʉɿ
ɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɟɨɛɥɚɫɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɩɨɩɥɟɦɿɧɧɿɣɫɩɪɚɜɿɜɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿª
Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ
ɨɛɥ Ʉɨɦɩɚɧɿʀɜɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫɊɨɡɨɥɥɹ Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɮɚɤɫ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɿQIR#NRSSVWNUXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨ
ɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ZZZNRSSVWNUXD ȼɢɞ
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɲɥɹɯɨɦ
ɡɥɢɬɬɹɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɩɨɞɿɥɭɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɚɛɨɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚɡɚɪɿɲɟɧ
ɧɹɦɜɢɳɨɝɨɨɪɝɚɧɭɟɦɿɬɟɧɬɚɚɛɨɫɭɞɭ
ȾɚɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɪɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨ
ɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª©Ɂɚªɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ  ©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫɭɸ
ɱɢɯɚɤɰɿɣ  ɉɪɢɱɢɧɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹɜɢɬɪɚɬɩɿɞɩɪɢ
ɽɦɫɬɜɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ʉɿɪɨɜɨ
ɝɪɚɞɫɶɤɟ ɨɛɥɚɫɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɩɨ ɩɥɟɦɿɧɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿª
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɄɨɦɩɚɧɿʀɜɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɟɥɨɊɨɡɞɨɥɥɹ  ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©Ɋɨɡɞɨɥɶ
ɧɹɧɫɶɤɟ ɚɝɪɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ  Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ʉɨɦɩɚɧɿʀɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɫɟɥɨ
Ɋɨɡɞɨɥɥɹ ɜɭɥɢɰɹ ɋɥɚɜɢ  ɉȺɌ ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɭɌȾȼ©Ɋɨɡɞɨɥɶɧɹɧɫɶɤɟɚɝɪɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨªɹɤɟɽɩɪɚ
ɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɜɫɿɯ ɩɪɚɜ ɜ ɬɱ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ  ɬɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɉȺɌ
©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª Ɋɨɡɦɿɪ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ± 
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉȺɌ©ɄɊɂȼɈɊ,ɀɏɅ,Ȼª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɄɊɂȼɈɊ,ɀɏɅ,ȻªɜɭɥȽɟɨɪɝɚɈɬɫɚɦɄɪɢɜɢɣ
ɊɿɝȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɍɤɪɚʀɧɚ  Ⱦɚɬɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
VPLGDJRYXDɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ
ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟ
ɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮɿɪɦɚ ©Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ©ɌɟɬɪɚȺɭɞɢɬª

 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɑɟɪɝɨɜL ɡɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞɛɭɥɢɫɹ  ɪ Ʉɜɨɪɭɦ  ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɊɨɡ
ɝɥɹɞɡɜLɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹ
ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚ  ɪLɤ  Ɋɨɡɝɥɹɞ
ɡɜLɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚ
ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɡɚ  ɪLɤ  Ɋɨɡɝɥɹɞ
ɡɜLɬɭ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤLɜ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɡɚ  ɪLɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ
ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɜɢɫɧɨɜɤLɜ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɡɚ  ɪLɤ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤLɜ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɈɛɪɚɧ
ɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɬɚɝɨɥɨɜɨɸɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚ
ɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɹɤL ɦɨɠɭɬɶ ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɨɤɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɧɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɭɝɨɞ ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧ
ɧɢɣ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɧɟɛɭɥɨɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨȼɫɿɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬɿɨɞɧɨɝɨɥɨɫɧɨɈɛɪɚɧɨɥɿɱɢɥɶɧɭɤɨɦɿɫɿɸɜɫɤɥɚ
ɞɿɌɟɪɟɳɟɧɤɨɈȼ±ɝɨɥɨɜɚȻɨɪɨɜɫɶɤɚȺɈɑɟɪɧɹɜɫɶɤɚɘȱ±ɱɥɟɧɢ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɡɜɿɬɢɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɪɿɱɧɿ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɪɿɱɧɢɣɡɜɿɬɬɚɛɚɥɚɧɫɡɚ
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ɪɿɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɩɨɪɹɞɨɤɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɡɚɪLɤȾɢɜLɞɟɧɞɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚɦɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɝɨɥɨɜɚ ɉɟɬɪɨɜɚ ȼɆ ɱɥɟɧɢ ɉɨɫɬɨɥɚɬLɣ Ⱥɋ ɬɚ Ʉɨɪɩɭɫɟɧɤɨ
ɋȼɈɛɪɚɬɢɧɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɢɜɫɤɥɚɞɿɉɟɬɪɨɜɚȼɆ
ɉɨɫɬɨɥɚɬLɣ Ⱥɋ ɬɚ Ʉɨɪɩɭɫɟɧɤɨ ɋȼ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɭɝɨɞ ɳɨ ɭɤɥɚ
ɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɢɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɫɯɜɚɥɢɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɹɤL ɦɨɠɭɬɶ
ɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɬɚɧɚɞɚɬɢɩɪɚɜɨɞɢɪɟɤɬɨɪɭɚɛɨ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿɣɨɫɨɛɿɡɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚʀɯɩɿɞɩɢɫɚɬɢɜɫɭɤɭɩɧɨ
ɦɭɝɪɚɧɢɱɧɨɦɭɪɨɡɦɿɪɿɞɨɦɥɧɝɪɧ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ
 
ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ
 
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɆɚɥɚɲɟɧɤɨɋɟɪɝɿɣɎɟɞɨɪɨɜɢɱ

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉɊɈȽɊȿɋª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɉɊɈȽɊȿɋª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɅɟɧLɧɫɶɤɢɣ
ɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɘɞLɧɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZSURJUHVVPHESDWXD
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɉ ȱ Ȼ
ɚɭɞɢɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ©ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺ ɄɈɆ
ɉȺɇɂə ©ɊȿɃɌɂɇȽȺɍȾɂɌª  ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ©ȺɍȾɂ
ɌɈɊɋɖɄȺɄɈɆɉȺɇɂə©ɊȿɃɌɂɇȽȺɍȾɂɌª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ȼɢɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɱɟɪɝɨɜɿ
ȾɚɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɤɭɄɜɨɪɭɦɡɛɨɪɿɜ±ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɫɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
 ɉɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɛɸɥɟɬɟɧɹ ɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɛɸɥɟɬɟɧɹɞɥɹɤɭɦɭɥɹɬɢɜ
ɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɉɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
 ɉɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ Ɂɛɨɪɿɜ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ
 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɬɚɡɛɢɬɤɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚʀɯɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɬɢɩɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɩɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɩɨɥɨɠɟɧɶɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɿɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚ
ɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ
ɱɥɟɧɚɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢ
ɫɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɧɚɩɪɨɬɹɡɿɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɩɢɬɚɧɶɥɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɩɨɞɚɜɚɥɢɫɹ
Ɉɛɪɚɧɨɥɿɱɢɥɶɧɭɤɨɦɿɫɿɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɩɨɪɹɞɨɤɬɚɫɩɨɫɿɛɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɿɜ
Ɉɛɪɚɧɨɝɨɥɨɜɭɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɁɜɿɬȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɡɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɪɿɱɧɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪɿɤ
Ɂɛɢɬɤɿɜ ɧɟɦɚɽ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ  ɪɿɤ ɭ
ɪɨɡɦɿɪɿɝɪɧ ɩ¶ɹɬɶɦɿɥɶɣɨɧɿɜɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬɜɿɫɿɦɬɢɫɹɱɝɪɢɜɟɧɶ ɧɚ
ɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
ɝɪɧ ɞɜɚɦɿɥɶɣɨɧɚɫɬɨɬɢɫɹɱɲɿɫɬɫɨɬɝɪɢɜɟɧɶ ɧɚɜɢɩɥɚɬɭ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɿɡɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɝɪɧ ɨɞɧɚɝɪɢɜɧɹɤɨɩɿɣɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭ
ɿɦɟɧɧɭɚɤɰɿɸ
ɝɪɧ ɬɪɢɦɿɥɶɣɨɧɚ ɜɿɫɿɦɫɨɬɫɿɦɬɢɫɹɱɱɨɬɢɪɢɫɬɚɝɪɢɜɟɧɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ȼɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɡɞɿɣɫɧɢɬɢɱɟɪɟɡɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭɫɢɫɬɟɦɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɦɿɧɭɬɢɩɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄ
ɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɉɊɈȽɊȿɋª ɧɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɉɊɈȽɊȿɋªȼɧɟɫɬɢɡɦɿɧɢɿɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɨɋɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɨɜɭɪɟ
ɞɚɤɰɿɸɋɬɚɬɭɬɭɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɉɪɨɝɪɟɫª

ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɁɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɇɚɝɥɹɞɨɜɭ
ɪɚɞɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɛɪɚɧɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ȼɨɱɚɪɨɜɚ Ɉɥɟɝɚ ȯɜɝɟ
ɧɨɜɢɱɚ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɩɨ
ɜɧɨɦɭɫɤɥɚɞɿ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣɫɤɥɚɞɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɚɫɚɦɟ ɬɪɢ ɨɫɨɛɢ
Ɉɛɪɚɬɢɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɭɦɨɜɢɞɨɝɨɜɨɪɿɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇɚɞɚɧɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
ɡɜɿɬɧɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɶɨɦɭ
ɡɚɩɪɨ ɡɚɩɪɢɜɿɥɟ
ɡɚɩɪɢɜɿɥɟ

ɡɚɩɪɨɫɬɢɦɢ
ɫɬɢɦɢ ɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧ
ɞɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɚɤɰɿɸ 



ɝɪɧ
ɋɭɦɚ
ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟ
ɪɟɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɿɦɚɸɬɶ
ɞɜ
ɞɜ
ɪ
ɞɜ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ⱦɚɬɚ ɜɢɩɥɚɬɢɞɢ ɜɿ
ɞɜ
ɞɜ
ɪ
ɞɜ
ɞɟɧɞɿɜ
Ɉɩɢɫ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜLɬɧɨɝɨ ɩɟɪLɨɞɭ ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚ
ɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞ
ɪ©ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪɨɡɩɨɞLɥɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚɪLɤɭɪɨɡɦLɪL
ɝɪɧ ɩ¶ɹɬɶɦLɥɶɣɨɧLɜɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬɜLɫLɦɬɢɫɹɱɝɪɢɜɟɧɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ
ɱɢɧɨɦɝɪɧ ɞɜɚɦLɥɶɣɨɧɚɫɬɨɬɢɫɹɱɲLɫɬɫɨɬɝɪɢɜɟɧɶ ɧɚɜɢɩɥɚ
ɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜLɡɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɝɪɧ ɨɞɧɚɝɪɢɜɧɹɤɨɩLɣɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨ
ɫɬɭLɦɟɧɧɭɚɤɰLɸɝɪɧ ɬɪɢɦLɥɶɣɨɧɚɜLɫLɦɫɨɬɫLɦɬɢɫɹɱɱɨɬɢɪɢ
ɫɬɚ ɝɪɢɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ȼɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
ɡɞLɣɫɧɢɬɢɱɟɪɟɡɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭɫɢɫɬɟɦɭɍɤɪɚʀɧɢª
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪLɨɞɭ ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɜɚɜ ɡɜLɬɧɨɦɭ ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢ
ɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞ
ɪ©ȼɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɞLɣɫɧɢɬɢɡɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɝɪɧ ɨɞɧɭ
ɝɪɢɜɧɸ  ɤɨɩLɣɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ Lɦɟɧɧɭ ɚɤɰLɸ ȼ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɛɪɚɧɧɹ
ɱɢɧɧɨɫɬL ɡ  ɪ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɚɤɬLɜɍɤɪɚʀɧɢɳɨɞɨɡɚɯɢɫɬɭɩɪɚɜLɧɜɟɫɬɨɪLɜªɜLɞ
ɪɡɚʋ9,,,ɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɞLɣɫɧɢɬɢɱɟɪɟɡɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭɫɢɫɬɟɦɭ
ɍɤɪɚʀɧɢªȾɢɜLɞɟɧɞɢɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶɱɟɪɟɡɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭɫɢɫɬɟɦɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɪ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ


ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ


ɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢ ɬɿɫɬɶ
ɤɭɩɥɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟ


ɪɿɨɞɭ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉȺɌ©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾɈȻɅɉɅȿɆɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈª

ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɟ ɨɛɥɚɫɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɩɨ ɩɥɟɦɿɧɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɜ ɬɜɚɪɢɧ
ɧɢɰɬɜɿª Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ʉɿɪɨ
ɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɨɛɥ Ʉɨɦɩɚɧɿʀɜɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫɊɨɡɨɥɥɹ Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟ
ɮɨɧ ɮɚɤɫ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ ɿQIR#NRSSVW
NUXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZ
NRSSVWNUXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨ
ɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɝɿɞɧɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɉȺɌ ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɌȾȼ ©Ɋɨɡɞɨɥɶɧɹɧɫɶɤɟ ɚɝɪɨɩɿɞ
ɩɪɢɽɦɫɬɜɨª ɩɪɢɣɧɹɬɟ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ʉɿɪɨɜɨ
ɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª  ɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ 
ȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɅɚɭɲɚȼɿɬɚɥɿɹȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚɩɚɫɩɨɪɬȿȺ
ɪɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɉɟɪɟɛɭɜɚɜ
ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɡ  ɪ Ɋɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ 
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ 
ɑɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉɟɬɪɢɱɟɧɤɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿɹ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ 
 ɪ Ʉɨɦɩɚɧɿʀɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥ
Ɋɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚ
ɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞɿɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɡɪɑɥɟ
ɧɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ ȱɪɢɧɭ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ  ɜɢɞ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɊȿȺȽȿɇɌª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɊȿȺȽȿɇɌª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȾɧLɩɪɨɍɞɚɪɧɢɤLɜ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚUHDJHQW#XNUQHW
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀUHDJHQWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜLɞ
 ɪɨɤɭ  ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ  ɪLɤ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɪɨɡɦLɪɞɢɜLɞɟɧɞLɜɳɨɩLɞɥɹɝɚɸɬɶɫɩɥɚɬL±ɬɢɫɝɪɧɳɨ
ɧɚɨɞɧɭɚɤɰLɸɫɬɚɧɨɜɢɬɶɝɪɧɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɩɨɫLɛɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
± ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɚɦ ɭ ɫɬɪɨɤɢ ɬɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ  ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜLɞ 
ɪɨɤɭ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ  ɬɪɚɜɧɹ  ɪɨɤɭ ɞɚɬɨɸ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥLɤɭ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɪLɤɋɬɪɨɤ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©Ɋ,ȼɇȿɅ,ɎɌª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɊLɜɧɟɜɭɥȻɨɹɪɤɚɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚULYQHBOLIW#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZULYQHOLIWSDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪɨɤɭ ɪLɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɪȺɌ ©Ɋɿɜɧɟ
ɥɿɮɬª ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ɭɡɜ¶ɹɡɤɭLɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦLɧɭ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞɚɯɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɬɟɪɦɿɧ ɫɿɦ ɪɨɤɿɜɧɚ
ɩɨɫɚɞɢ
 Ƚɨɥɨɜɭ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȼɚɪɠɟɥɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɇɢɤɢɬɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ȼɨɥɨɞLɽ  
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤLɜ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ
ɩɪɚɜLɧɧɹɉɪȺɌ©ɊLɜɧɟɥLɮɬª
 ɑɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉɚɫLɱɧɸɤɚ ȺɧɞɪLɹ Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚȺɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨ
ɥɨɞɿɽ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤLɜ ɉɪɨɬɹ
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 ɪ Ʌɟɧɿɧɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥ ɇɚ
ɩɨɫɚɞɿɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɡɪɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɇɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɈɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɚɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɅɚɭɲȼɿɬɚɥɿɣȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɩɚɫ
ɩɨɪɬȿȺɜɢɞɚɧɢɣɪɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥ Ɉɛɪɚɧɨ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɟɪɟ
ɬɜɨɪɟɧɧɹɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭ
ɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧɿɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ª Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª 
ɑɥɟɧɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɆɚɡɭɪɈɥɟɧɚȺɪɤɚɞɿʀɜɧɚɩɚɫɩɨɪɬȿȺ
ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ Ʉɿɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɇɟɩɨɝɚ
ɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚ
ɚɤɰɿɣɝɪɧɈɫɬɚɧɧɿɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢȽɨɥɨɜɢɊɟɜɿ
ɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨªɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥ
ɬɟɪ ɌɈȼ ©Ⱥɝɪɨɯɨɥɨɞ  ɥɨɝɿɫɬɢɤɚ ɿ ɫɤɥɚɞª  ɑɥɟɧ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ȯɜɬɭɲɟɧɤɨɈɥɟɧɚȽɪɢɝɨɪɿɜɧɚɩɚɫɩɨɪɬȿȼɪɄɨɦɩɚ
ɧɿʀɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣ
ɝɪɧɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɈɫɬɚɧɧɿ
ɪɨɤɿɜ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ ɉȺɌ ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɨɛɥɩɥɟɦɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɉɫɨɛɚɳɨɜɤɚɡɚɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɜɤɚɡɚɧɚɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ȽɨɥɨɜɚɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɅɚɭɲȼɿɬɚɥɿɣȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ
ɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɜɢɡɧɚɱɢɬɢɡɬɪɚɜɧɹɪɨɤɭɩɨɜɟɪɟɫɧɹ
ɪɨɤɭȼɢɡɧɚɱɢɬɢɩɨɪɹɞɨɤɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɚɤɰLɨɧɟɪɚɦ±ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ
ɜɫLɽɸ ɫɭɦɨɸ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡL ɡɝLɞɧɨ ɩɟɪɟɥLɤɭ ɨɫLɛ ɹɤL ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɪɨɤɭ ɋɩɨɫLɛ ɜɢɩɥɚɬɢ
ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪLɲɟɧɧɹɦ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ± ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚɦ
ȼɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɞLɣɫɧɸɜɚɬɢɡɚɩɢɫɶɦɨɜɨɸɡɚɹɜɨɸɚɤɰLɨɧɟɪɚɲɥɹ
ɯɨɦ ɛɟɡɝɨɬLɜɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬLɜ ɧɚ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɚɤɰLɨɧɟɪɨɦ ɪɚɯɭ
ɧɨɤ ɭ ɛɚɧɤɭ ȼɢɬɪɚɬɢ ɹɤL ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɧɟɨɛɯLɞɧLɫɬɶ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɫɩɥɚɬɚɤɨɦLɫLɣɧɢɯɛɚɧɤɭɬɚLɧɲL ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɫɭɦɢ
ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɨ ɜɢɩɥɚɬɢ ɚɤɰLɨɧɟɪɭ ɋɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤLɜ ɹɤL ɡɝLɞɧɨ
ɞLɸɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɨɜɢɧɧLɛɭɬɢɭɬɪɢɦɚɧLɩɪɢɜɢɩɥɚɬLɞɢɜLɞɟɧɞLɜɫɩɥɚ
ɱɭɸɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɫɭɦɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɞɨɜɢɩɥɚɬɢɚɤɰLɨɧɟɪɭ
ȾɢɜLɞɟɧɞɢ ɧɟ ɜɢɩɥɚɱɟɧL ɚɤɰLɨɧɟɪɭ ɜɧɚɫɥLɞɨɤ ɜLɞɫɭɬɧɨɫɬL ɡɚɹɜɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɱɢ ɜLɞɫɭɬɧɨɫɬL ɤɨɪɟɤɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɜɢɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ
ɩɢɫɶɦɨɜɢɦ ɡɚɩɢɬɨɦ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɇɚ ɫɭɦɭ ɧɟɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ ɬɚ ɧɟɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚɦɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɩɪɨɰɟɧɬɢɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ
ȼ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɫɬɚɬɭɬɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ
ɩɨɜLɞɨɦɥɟɧɧɹɤɨɠɧɨɦɭɚɤɰLɨɧɟɪɭɹɤɢɣɦɚɽɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
ɩɪɨɞɚɬɭɪɨɡɦLɪɩɨɪɹɞɨɤɬɚɫɬɪɨɤʀɯɜɢɩɥɚɬɢ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɆɚɬɜLɽɧɤɨɋɟɪɝLɣȺɧɚɬɨɥLɣɨɜɢɱ
ɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜLɧɧɹɉɪȺɌ
©ɊLɜɧɟɥLɮɬª
ɑɥɟɧɩɪɚɜɥɿɧɧɹɁɚɤɨɬLɹɆɢɤɨɥɭȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ Ⱥɤɰɿɹɦɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨ
ɞɿɽ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤLɜ ɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɜɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚȼɌȼɉɪȺɌ©ɊLɜɧɟɥLɮɬª
ɑɥɟɧɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɭɞɥɨɜɫɶɤɨɝɨɘɪLɹȼLɤɬɨɪɨɜɢɱɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚȺɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨ
ɥɨɞɿɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤLɜɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɉȿȼɉɪȺɌ©ɊLɜɧɟɥLɮɬª
ɪɨɤɭɪɿɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ
ɜɿɞɪɨɤɭ ɛɭɥɨɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭ
 ɑɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɂɚɤɚɥɟɜɢɱ Ɉɥɶɝɭ ȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɭ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚȺɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨ
ɞɿɽɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
ɉɪȺɌ©ɊLɜɧɟɥLɮɬªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚ ɫɿɦ ɪɨɤɿɜ
Ⱦɨɨɛɪɚɧɧɹ ɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹɦ
ɭ ɜLɞɩɨɜLɞɧLɫɬɶ ɤLɥɶɤLɫɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɱɥɟɧLɜ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɭ ɉɪȺɌ
©ɊLɜɧɟɥLɮɬª
ȼɫɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹȼɚɪɠɟɥɶȼɨɥɨɞɢɦɢɪɆɢɤɢɬɨɜɢɱɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄȱȼɆȱɋɖɄȽȺɁª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɏȺɊɄȱȼɆȱɋɖɄȽȺɁª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɆɨɫɤɚɥɿɜɫɶɤɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚQLQDWHUHVFKHQNR#NKJRUJDVFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀNKJRUXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȼȺɀɉɊɈɆȿɅȿɄɌɊɈɉɊɈȿɄɌª

ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ȼɚɠɩɪɨɦɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɟɤɬª
ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦɏɚɪɤLɜɇɚɭɤɢ  Ⱦɚɬɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢ
ɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɸKWWSZZZWSHSNKDUNRYXDDERXWB5,(KWPOɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞ
ɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©ɋɬɪɨɣɚɭɞɢɬªɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛ
ɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ  Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɭɡɜɿɬɧɨɦɭɪɨɰɿɧɟɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶɬɚɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟ
ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɶɤɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚVYLWORIRU#XFDSGSXD
ȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬZZZVYLWORIRUGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɉɪȺɌ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊª ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ʋɜɿɞɪ ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɪɟɨɪɝɚɧLɡɚɰLɽɸɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȽɨɥɶɞLɧȼɨɥɨɞɢɦɢɪɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɚɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɧɟɜɨɥɨɞɿɽɚɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟ
ɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɦɚɽ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȽɊȺɇɌɉɈɅȱɋª

ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊ
ɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȽɊȺɇɌɉɈɅȱɋªɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɊɨɦɟɧɊɨɥ
ɥɚɧɚɨɮ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸLQIRVLWHFRPXD

Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ɏɚɪɤɿɜɦɿɫɶ
ɤɝɚɡªɜɿɞɪʋɜɿɞɛɭɥɢɫɹɡɦɿɧɢɭɫɤɥɚɞɿɩɨɫɚɞɨ
ɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚɚɫɚɦɟɡɿɫɤɥɚɞɭɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɨɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ɏɚɪɤɿɜɦɿɫɶɤɝɚɡª  Ⱦɟɜɿɞɚ ȿɧɬɨɧɿ
ɏɨɜɚɪɞɚ Ȼɪɚɭɧɚ 'DYLG $QWRQ\ +RZDUG %URZQ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɚ ɌȺɇɌȿɊ ɏɈɅȾȱɇȽɋ ɅȱɆȱɌȿȾ 7$17(5 +2/',1*6 /,0,7('  ɇȿ

Ɋɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɹɤɢɣɧɚɥɟɠɢɬɶɩɨɫɚɞɨɜɿɣɨɫɨɛɿɉɨ
ɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɳɨɞɨɿɧɲɢɯɩɨɫɚɞɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩCɹɬɢ
ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɧɨ ɩɨɫɚɞɨɜɭ ɨɫɨɛɭ  ɞɨ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɪɿɱɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȾɠɢɨɽɜɊɅ
ɪ

Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ ɡɜɿɬɧɢɣɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɩɟɪɿɨɞɬɢɫɝɪɧ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ   Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨ
ɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ  Ɂɚɩɚɫɢ  ɋɭɦɚɪɧɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶȽɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ  ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ  ɇɟɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɉɨɬɨɱɧɿ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ  ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ
 ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨ
ɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ ɲɬ   ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ
ɜɢɤɭɩɥɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿ Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨ
ɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɩɪɨ
ɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ȼɨɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥLɧɧɹɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣɈɥɟɝɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɥɟɧ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ʌɢɮɟɧɤɨ ɅLɧɚ ɅɟɨɧLɞLɜɧɚ ɚɤɰɿɹɦɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨ
ɥɨɞɿɽ ɋɬɪɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ  ɪɨɤɿɜ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɦɚɽ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɉɪȺɌ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊª ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ʋɜɿɞɪ ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭȾɢɪɟɤɬɨɪɚɉɪȺɌ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊª
ȽɨɥɶɞLɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɚ ɚɤɰɿɹɦɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɉɨɫɚ
ɞɢ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ Ƚɨɥɨɜɚ
ɉɪɚɜɥLɧɧɹɉȺɌ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊªɩɪɨɜLɞɧɢɣɮɚɯLɜɟɰɶɜLɞɞLɥɭȼȿȻɪɨɡɪɨɛɨɤ
ɌɈȼ ɇȼɎ ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫª ɌɟɪɦLɧ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɢɯɞɚɧɢɯ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȽɨɥɶɞLɧȼɨɥɨɞɢɦɢɪɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɪ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃɏɅȱȻɁȺȼɈȾ
ʋª

ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣɯɥɿɛɡɚɜɨɞʋªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɜɭɥɑɟɛɨɬɚɪɶɨɜɚɛɭɞɦȾɧɿɩɪɨȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛ
ɥɚɫɬɶɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZK]GSXD
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ȺȽɊȿȽȺɌɇɂɃ
ɁȺȼɈȾª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɜɭɥɓɟɩɤɿɧɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  ɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚPDLO#DRGD]FRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZDRGD]FRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱɚɛɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɿɩɨɬɟɱɧɿ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɮɨɧɞɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɟɪɭɯɨ
ɦɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɪɨɤɭɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɿɦɨɠɭɬɶ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɣɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
 ȼɚɪɬɿɫɬɶɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬ
ɧɨɫɬɿɬɢɫɝɪɧ
 ɏɚɪɚɤɬɟɪɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɪɨɞɭɤɰɿʀɪɨɛɿɬɬɚɩɨɫɥɭɝȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɚ
ɜɨɱɢɧɿɜɞɨɬɢɫɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɞɨɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɫɢɪɨɜɢɧɢɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜɿɧɲɿɜɢɬɪɚɬɢɳɨɜɿɞɧɨ
ɫɹɬɶɫɹɧɚɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶɩɪɨɞɭɤɰɿʀȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɞɨ  ɬɢɫ ɝɪɧ ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿ
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼɈ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ  Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɨɛɥ ɦɿɫɬɨ Ɂɚɩɨ
ɪɿɠɠɹȼɍɅɂɐəɄȼȱɌɍɑȺɛɭɞɢɧɨɤ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚYDW#HVWRNFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶ
ɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZUEXSDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭ,ȱ,
ɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣ
ɡɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭ,,,ɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾȱȼȿɅɖɇȿɍɉɊȺȼɅȱɇɇəʋªɹɤɿɜɿɞ
ɛɭɥɢɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪɨɤɭ ɭ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɆȺɒª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɚɦ¶ɹɧɫɶɤɟɜɭɥɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLYDVKLQD#GYPDVKEL]
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZGYPDVKEL]
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɣ
ɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɜɿɞ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɹ ɉȺɌ
©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣɍɤɪɚʀɧɢªɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨ
ɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɤɥɚɞɟɧɢɣɧɚɩɿɞ
ɫɬɚɜɿ ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿɦɟɧɧɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɪ
ɡ ɹɤɨɝɨ ɞɿɡɧɚɥɨɫɶ ɩɪɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɦɿɧɢ ɳɨ ɫɬɚɥɢɫɹ ɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɣ ɉȺɌ
©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ± ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɚɤɰɿɣ ɳɨɞɨ ɹɤɨɝɨ
ɜɢɧɢɤɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɉɚɣɨɜɢɣ ɜɟɧɱɭɪɧɢɣ ɧɟɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɪɢɬɢɣ ɿɧ
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ɱɢɧɿɜɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚ ɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
ɤɭɩɿɜɥɹɩɪɨɞɚɠɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɚɜɨɱɢ
ɧɿɜɞɨɬɢɫɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɚ
ɜɨɱɢɧɿɜɞɨɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɚ
ɜɨɱɢɧɿɜɞɨɬɢɫɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɞɨɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɨɪɟɧɞɚɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜȽɪɚ
ɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɞɨɬɢɫɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
 ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɛɭɞɿɜɥɿ ɫɩɨɪɭɞɢ Ƚɪɚɧɢɱɧɚ
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɞɨɬɢɫɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱ
ɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɞɨɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢ
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
 Ɂɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɚɤɰɿɣ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɣ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɚɤɰɿɣ ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɩɪɨɬɢªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧ
ɧɹɚɤɰɿɣ
ȱ,ȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹȻɨɛɤɨȼȺɪ

ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɧɟɨɛɯɿɞ
ɧɿɫɬɸ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ Ʉɨɦɿɫɿɸɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɭɫɤɥɚɞɿ
±ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɪȽɨɥɨɜɚɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɎɿɫɸɤɅɚɪɢɫɚ
ɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚɩɚɫɩɨɪɬɋȺɜɢɞɚɧɢɣɪɅɟɧLɧɫɶɤɢɦ
ɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɭɁɚɩɨɪLɡɶɤLɣɨɛɥɚɫɬLɜɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɜɪɨɡɦɿɪɿ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɟɦɿɬɟɧɬɚɿɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɰɹ
ɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɬɟɪɦɿɧ±ɞɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɩɟɪɟ
ɬɜɨɪɟɧɧɹɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽ
± ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ  ɪ ɑɥɟɧ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɎLɫɸɤ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȽɪɢɝɨɪLɣɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ɋȺ  ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ
ɅɟɧLɧɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɁɚɩɨɪLɡɶɤLɣ ɨɛɥɚɫɬL ɜɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ
ɚɤɰɿɣɜɪɨɡɦɿɪɿɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɟɦɿɬɟɧɬɚɿɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿ
ɨɛɿɣɦɚɥɚɰɹɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɱɥɟɧɉɪɚɜɥɿɧɧɹɩɨɫɚ
ɞɨɜɭɨɫɨɛɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɬɟɪɦɿɧ±ɞɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɰɟɞɭɪɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɅɈɎɿɫɸɤ
ɤɜɿɬɧɹɪ
ɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣɮɨɧɞ©ɇɨɜɢɣªɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɌȺɋ
ȿɋɋȿɌ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌª Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɍɤɪɚʀɧɚɦɄɢʀɜɜɭɥɋɢɦɨɧɚɉɟɬɥɸɪɢɛɭɞɊɨɡɦɿɪɱɚɫɬɤɢɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɚɞɨɡɦɿɧɢɪɨɡɦɿɪɭɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣɬɚ
ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɊɨɡɦɿɪɱɚɫɬɤɢɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
ɩɿɫɥɹɡɦɿɧɢɪɨɡɦɿɪɭɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣ±ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣɬɚ
ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ±ɜɥɚɫɧɢɤɚɚɤɰɿɣɳɨɞɨɹɤɨɝɨ
ɜɢɧɢɤɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ȺɋɉȿɄɌ
ɎȱɇȺɇɋªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚ
ɦ Ʉɢʀɜ ɜɭɥ ɋɢɦɨɧɚ ɉɟɬɥɸɪɢ ɛɭɞ  Ɋɨɡɦɿɪ ɱɚɫɬɤɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɞɨ ɡɦɿɧɢ
ɪɨɡɦɿɪɭɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣɬɚ
ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɊɨɡɦɿɪɱɚɫɬɤɢɚɤɰɿɨɧɟɪɚɩɿɫɥɹɡɦɿ
ɧɢɪɨɡɦɿɪɭɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣ±ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣɬɚ
ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ȾɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɈɘɄɨɪɧɟɰɶɤɢɣ
ɪɨɤɭ

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃȺȽɊȿȽȺɌɇɂɃ
ɁȺȼɈȾª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɜɭɥɓɟɩɤɿɧɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  ɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚPDLO#DRGD]FRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZDRGD]FRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱ
ɚɛɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɿɩɨɬɟɱɧɿ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɮɨɧɞɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ ɰɶɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ
Ɂɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜȺɌ©ȾȺɁªɪɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɋɬɚɬɭɬɭ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɇɨɪɨɡɟɧɤɨȯɜɝɟɧɿɣȼɚɞɢɦɨɜɢɱ ɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɧɟɧɚɞɚɜ ɹɤɢɣɡɚɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɝɨɥɨɜɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɢɩɢɧɢɜɫɜɨʀɩɨ
ɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɧɹ ȼɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɚɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɋɬɪɨɤ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɨɞɢɧɪɿɤɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɟɪɟɨɛɪɚɧɢɣɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɫɬɪɨɤ
 Ʌɹɫɤɨɜɫɶɤɢɣ Ɇɢɤɨɥɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɜ ɹɤɢɣɡɚɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɢɩɢɧɢɜɫɜɨʀ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɧɹ ȼɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɚɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɋɬɪɨɤɩɪɨ
ɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɞɟɜ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɶɪɨɤɿɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɟɪɟɨɛɪɚɧɢɣɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɫɬɪɨɤ
ɈɪɥɨɜɋɟɪɝɿɣɎɟɞɨɪɨɜɢɱ ɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚ
ɞɚɜ ɹɤɢɣɡɚɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɢɩɢɧɢɜɫɜɨʀɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɧɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɨɛɪɚɧɧɹȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɚɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɞɟɜ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɶɪɨɤɿɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɟɪɟɨɛɪɚɧɢɣɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɫɬɪɨɤ
 ɑɟɯɥɚɬɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɉɟɬɪɿɜɧɚ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ  ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɢɩɢɧɢɥɚ ɫɜɨʀ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɨɛɪɚɧɧɹȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɚɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɋɬɪɨɤ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɫɿɦ ɪɨɤɿɜ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɟɪɟɨɛɪɚɧɚɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɫɬɪɨɤ
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Ɋɿɲɟɧɧɹɩɪɨɨɛɪɚɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɩɪɢɣɧɹɬɨɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸȺɌ©ȾȺɁªɪɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɋɬɚɬɭ
ɬɭɬɚɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɧɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɇɨɪɨɡɟɧɤɨȯɜɝɟɧɿɣȼɚɞɢɦɨɜɢɱ ɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟ
ɧɚɞɚɜ ɨɛɪɚɧɢɣɧɚɩɨɫɚɞɭɝɨɥɨɜɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɫɬɪɨɤɨɦɧɚɨɞɢɧɪɿɤȺɤɰɿ
ɨɧɟɪɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɢɣɣɨɦɭɧɚɥɟɠɢɬɶɚɤɰɿɣ
ȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɚɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿ
ɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɜɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɝɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧ
ɧɹ ȺɌ ©ȾȺɁª ɞɟɩɭɬɚɬ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɨɥɨɜɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ȺɌ
©ȾȺɁªɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɅɹɫɤɨɜɫɶɤɢɣɆɢɤɨɥɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɜ ɨɛɪɚɧɢɣɧɚɩɨɫɚɞɭɫɟɤɪɟɬɚɪɹɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɤɨɪɩɨɪɚ
ɬɢɜɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪ ɫɬɪɨɤɨɦɧɚɨɞɢɧɪɿɤȺɤɰɿɨɧɟɪɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ɹɤɢɣ ɣɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ   ɚɤɰɿɣ ȼɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɬɚɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɜ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɢɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɡɚɜɨɞɫɶɤɢɦ ɛɚɧ
ɤɨɦɫɟɤɪɟɬɚɪɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪ ȺɌ©ȾȺɁªɇɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 Ɉɪɥɨɜ ɋɟɪɝɿɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ
ɧɚɞɚɜ  ɨɛɪɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ
ȺɤɰɿɨɧɟɪɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɢɣɣɨɦɭɧɚɥɟɠɢɬɶɚɤ
ɰɿɣȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɚɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭ
ɪɨɡɦɿɪɿɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɜɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɩɟɪɲɢɣ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɝɨɥɨɜɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ȺɌ ©ȾȺɁª
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 ɑɟɯɥɚɬɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɉɟɬɪɿɜɧɚ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
ɧɟɧɚɞɚɜ ɨɛɪɚɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɫɬɪɨɤɨɦɧɚɨɞɢɧɪɿɤ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪ Ɋɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɹɤɢɣ ʀɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ   ɚɤɰɿɣ
ȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɚɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡ
ɦɿɪɿɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɧɚɱɚɥɶ
ɧɢɤ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ȺɌ ©ȾȺɁª ɱɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 əɲɤɿɧ Ƚɟɧɧɚɞɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚ
ɧɢɯɧɟɧɚɞɚɜ ɨɛɪɚɧɢɣɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɫɬɪɨɤɨɦɧɚɨɞɢɧ
ɪɿɤȺɤɰɿɨɧɟɪɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɢɣɣɨɦɭɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɚɤɰɿɣȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɚɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭɪɨɡɦɿɪɿɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɜɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɝɟɧɟ
ɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ©ɌɈȼ ©ɍɄɊȱɇȼȿɋɌª ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɌɈȼ ©ɎɄ
ɈȻȿɊȱȽªɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ȱ,ȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹȻɨɛɤɨȼȺɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə
©ɋɈɁɂȾȺɌȿɅɖª

ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɦLɫɬɨȾɧLɩɪɨɄLɪɨɜɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɜɭɥɢɰɹɋɽɪɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤ
 Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ ɟɦɿɬɟɧɬɚ     

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚVDOHV#VR]LGDWHOGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZVR]LGDWHOGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɇɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɇɚ
ɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ©ɋɈɁɂȾȺɌȿɅɖª ɳɨ ɜLɞɛɭɥɢɫɹ ©ª ɤɜLɬɧɹ
ɪɨɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɞLɸɱɨɝɨɫɤɥɚɞɭ
ɉɪɚɜɥLɧɧɹɭɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡL ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞ©ªɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ 
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
 Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɭɪɱɢɧɚ ɅɟɨɧLɞɚ ȺɪɤɚɞLɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪLɹ
Ⱥɇ ɧɨɦɟɪ  ɜɢɞɚɧɢɣ ɀɨɜɬɧɟɜɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬLɜLɞɪɨɤɭ ɹɤɢɣɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞL
ɡɪɨɤɭȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚɪ
ɧɚ ɫɭɦɭ  ɝɪɧ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥLɧɧɹəɳɟɧɤɨɋɜLɬɥɚɧɢɋɟɪɝLʀɜɧɢ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪLɹȺȿɧɨɦɟɪ
ɜɢɞɚɧɢɣɄLɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ
ɨɛɥɚɫɬLɜLɞɪɨɤɭ ɹɤɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡ©ªɤɜɿɬɧɹ
ɪɨɤɭȺɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥLɧɧɹɘɪɤɨɜɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɋɬɚɧLɫɥɚɜɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪLɹ
ȺɆɧɨɦɟɪɜɢɞɚɧɢɣɍɩɪɚɜɥLɧɧɹɦɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ
ɨɛɥɚɫɬLɜLɞɪɨɤɭ ɹɤɢɣɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞLɡ©ªɤɜɿɬɧɹ
ɪɨɤɭȺɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
 ɑɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ Ɇɢɯɚɣɥɚ ɘɪLɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪLɹ
ȺɄ ɧɨɦɟɪ  ɜɢɞɚɧɢɣ ȻɚɛɭɲɤLɧɫɶɤɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬLɜLɞɪɨɤɭ ɹɤɢɣɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞL
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ɡ ©ª ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ȼɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ
ɧɚɫɭɦɭɝɪɧɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
 ɑɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ȻɽɥLɧɫɶɤɨɝɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȯɜɝɟɧɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɫɟɪLʀ Ⱥȿ ɧɨɦɟɪ  ɜɢɞɚɧɢɣ ɀɨɜɬɧɟɜɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ ɨɛɥɚɫɬL ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL
ɡ ©ª ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ȺɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɈɛɪɚɧɨɧɚɫɬɭɩɧɢɣɫɤɥɚɞɉɪɚɜɥLɧɧɹɫɬɪɨɤɨɦɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
 Ɉɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɚ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɭɪɱɢɧ ɅɟɨɧLɞ ȺɪɤɚɞLɣɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɫɟɪLɹ Ⱥɇ ɧɨɦɟɪ  ɜɢɞɚɧɢɣ ɀɨɜɬɧɟɜɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ ɨɛɥɚɫɬL ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ȼɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɟɦLɬɟɧɬɚ  ɪ  ɧɚ ɫɭɦɭ  ɝɪɧ ɇɟɩɨɝɚ
ɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤL
ɨɛLɣɦɚɜɡɚɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜ©ªɱɟɪɜɧɹɪɨɤɭȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ȺɌ©ɇȼɈ©ɋɈɁɂȾȺɌȿɅɖª
 Ɉɛɪɚɧɨ ɑɥɟɧ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɘɪɤɨɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɬɚɧLɫɥɚɜɨɜɢɱ ɩɚɫ
ɩɨɪɬ ɫɟɪLɹ ȺɆ ɧɨɦɟɪ  ɜɢɞɚɧɢɣ ɍɩɪɚɜɥLɧɧɹɦ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ ɨɛɥɚɫɬL ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ȺɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ
ɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
&ɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɧɨ ɨɫɨɛɭ   ɬɪɢ  ɪɨɤɢ ,ɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɜ ɡɚ
ɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɡɚɫɬɭɩɧɢɤȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡɟɤɨɧɨɦLɱɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢ
ɈɛɪɚɧɨɑɥɟɧɉɪɚɜɥLɧɧɹȻɽɥLɧɫɶɤɢɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪȯɜɝɟɧɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɫɟɪLɹ Ⱥȿ ɧɨɦɟɪ  ɜɢɞɚɧɢɣ ɀɨɜɬɧɟɜɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ ɨɛɥɚɫɬL ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ȺɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ
ɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
&ɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɧɨ ɨɫɨɛɭ   ɬɪɢ  ɪɨɤɢ ,ɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɜ ɡɚ
ɨɫɬɚɧɧL  ɪɨɤLɜ  ɩɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɪɟɜLɡLɣɧɨɝɨɜLɞɞLɥɭ
 Ɉɛɪɚɧɨ ɑɥɟɧ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɀɭɤɨɜɚ ɇɚɬɚɥɹ ȼɚɫɢɥLɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿʀ
ȺɄɧɨɦɟɪɜɢɞɚɧɢɣɀɨɜɬɧɟɜɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨ
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɜɿɞɪɨɤɭ ȺɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ &ɬɪɨɤ
ɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭ ɬɪɢ ɪɨɤɢ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɡɚɨɫɬɚɧɧL
 ɪɨɤLɜ  ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɰLɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɤɭɩɨɤ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɝɨɜLɞɞLɥɭ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣȾɢɪɟɤɬɨɪ
ɌɭɪɱɢɧɅɟɨɧLɞȺɪɤɚɞLɣɨɜɢɱ
©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ

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 «МIЖНАРОДНА
місцезнаходження, міжміський
IНВЕСТИЦIЙНА
ГРУПА»,
код та телефон емітента
33690928, Саксаганського 41, м.Київ,
Голосіївський, 03033, (044) 581-67-82
2. Дата розкриття повного
12.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
http://mig.in.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство «Полтавське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне
управлiння «Укрм’ясомолмаштехремонт»

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 в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Полтавське
спецiалiзоване ремонтно-будiвельне управлiння «Укрм’ясомолмаштехремонт»,
00424651, 36014, Полтава, вул. Островського,б.55,т.( 0532)678191,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: UMMMTR.UCOZ.RU

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
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ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»
ДІГ

151
151
123
9
172
146
166
166
178
171
39
124
154
118
168
74
69
93
25
32
113
113
39
22
179
120
68
78
20
161
24
170
152
156
50
44
156
106
145
45
81
92
93
168
86
191
168
171
74
51
93
11
179
94
111
83
38
68
70
161
27
31
23
26
80
162
162
154
160
172
24
146
20
38
77
24
115
191
27
10
178
108
68
193
78

195

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ВАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

196

ДІГ
ДІГ
ДІГ
ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДНІПРОВАГОНМАШ
ДНІПРОГАЗ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11255
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №9
ДНІСТРОВСЬКИЙ
ДОНБАСЕНЕРГО
ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК»
ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ
ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ
ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
ЄВРАЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ЄВРАЗ СУХА БАЛКА
ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА
ЄВРО-М-ТРАНС
ЄННІ ФУДЗ
ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
ЖЕСТ
ЖИВИЦЯ
ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ
ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ
ЖИТОМИРГАЗ
ЖМІЇВСЬКЕ
ЗАВОД «ЕКВАТОР»
ЗАВОД «ФРЕГАТ»
ЗАВОД «ФРЕГАТ»
ЗАВОД ВЕСТА
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ
ЗАНГАС-НГС
ЗАПАДИНСЬКЕ
ЗАПАДИНСЬКЕ
ЗАПЛАЗСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ
ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ
ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ
ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ
ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115
ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»
ЗЕНІТ-СЕРВІС
ЗНКІФ «ПРИСКОРЕННЯ»
ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»
ЗНКІФ «ЦЕНТР ІНВЕСТ-1»
ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМПРИЛАД
ІЗЯСЛАВСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ
ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС
ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС
ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС
ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС
ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»
ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»
ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «XXІ СТОЛІТТЯ»
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У
ІНСТРУМЕНТМАШ
ІНТЕРБУД
ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ
ІНФРАКОН
ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД
ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17439
ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ
КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
КАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ
КАРПАТІЯ ТУР
КАУЧУК
КАУЧУК
КАУЧУК
КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
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КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
КВАДРАТ УКРАЇНА
КВАРЦСАМОЦВІТИ
КИЙ АВІА
КИЙ АВІА
КИЇВПРОЕКТ
КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ
КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»
КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»
КІРОВОГРАДОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО
КІРОВОГРАДОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО
КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ НАУКОВОЇ КНИГИ
КОЛІБРІ
КОМБІКОРМ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
КОМПАНІЯ РОСТОК
КОМПЛЕКС-П
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ'ЯНКА»
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ'ЯНКА»
КОНСТАР
КООПЗОВНІШТОРГ
КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА»
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17
КРИВОРІЖХЛІБ
КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП
КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ
ЛАХТІ
ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА
ЛІКТРАВИ
ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА
ЛУКОР
ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД
МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРОКЕРСЬКА ФІРМА «БАСТМА»
МАЛЬВИ
МАЯК
МЕГА-РЕСУРС
МЕДТЕХНІКА
МЕДТЕХНІКА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ
МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ
МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ
МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ
МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД
МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА
МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА
МКТ
МКТ
МЛИБОР
МОЛОДІЖНА МОДА
МОЛОДІЖНА МОДА
МОНОМАХ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МЕЦЕНАТ»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРАКТИКА»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ
«ПРОГРЕС»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «МІКРОКЛІМАТ»
НД-УКРАЇНА
НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ
НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ
НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ
НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ
НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ
НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР
НОМІНАЛ
ОБ’ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ
ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ»
ОБУХІВСЬКЕ
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД
ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ
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ОДЕСАВИНПРОМ
ОДЕСАВИНПРОМ
ОДЕССІЛЬМАШ
ОДЕССІЛЬМАШ
ОДЕССІЛЬМАШ
ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ОМІКРОН
ОРЛАН-ТРАНС
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