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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
НКЦПФР повідомляє
про результати свого засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 27 квітня 2015 року.
За результатами розгляду питань порядку денного
прийняті такі рішення:
1. Про внесення змін до рішення НКЦПФР прийнято
від 15.10.2013 №2407
рішення
2. Щодо участі довіреної особи у річних за- прийнято
гальних зборах акціонерів Публічного акці- рішення
онерного товариства «Національний депозитарій України», які призначені на
28.04.2015 р.
3. Щодо річних загальних зборів акціонерів прийнято
Публічного акціонерного товариства «Наці- рішення
ональний депозитарій України», які призначені на 28.04.2015 р.
4. Щодо призначення державного пред- прийнято
ставника на річних загальних зборах акціо- рішення
нерів Публічного акціонерного товариства
«Національний депозитарій України», які
призначені на 28.04.2015 р.

Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Центрального територіального департаменту,
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на під-

ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013
№ 1283 «Про делегування повноважень територіальним
органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354 (із змінами та доповненнями), скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Білоруський автомобільний дім», 01133, м. Київ,
вул. Щорса, 29, код за ЄДРПОУ: 32825717 - розпорядження № 13-ЦД-С-А від 27 квітня 2015 року.

НКЦПФР повідомляє про ліцензування на
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33835679) ліцензію серії АГ
№ 399420 від 29.11.2010 року на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) – наказ № 93 від 21 квітня 2015 року.
28.04.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА»
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за
АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАЄДРПОУ, місцезнахоДА», 19361386, м. Київ, р-н. Печерський, 01001,
дження, міжміський код м. Київ, вул. Ольгинська,3, (044) 280-98-03,
та телефон емітента:
(044) 280-33-51
2. Дата розкриття
28.04.2015р.
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
3. Адреса сторінки в
www.arkada.ua /ua/top/32/public
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію:
4. Найменування, код Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«АУДИТОРСЬКА ФIРМА «АНАЛIТИКза ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.
ПАРТНЕРИ», 30555084
аудитора — фізичної
особи — підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності:
5. Інформація про
03.04.2014 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори.
загальні збори (розділ Перелiк питань, що розглядалися на Загальних
заповнюється у
зборах:
Порядок денний :
випадку, якщо
емітент — акціонерне 1. Обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї та
прийняття рiшення про припинення їх повноватовариство)
жень. Обрання голови та секретаря Загальних
зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшення з процедури проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
Звiту Правлiння про результати роботи Банку за
пiдсумками 2013 року i про основнi напрямки
дiяльностi в 2014 роцi.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
Звiту Спостережної ради.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї.
5.Розгляд звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора. Затвердження заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми.
6.Затвердження рiчного звiту Банку (рiчних
результатiв дiяльностi).
7.Про порядок розподiлу прибутку Банку за 2013 рiк.
8.Про внесення змiн та доповнень до Статуту
Банку.
9.Про затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв Банку.
10.Про затвердження Положення про Спостережну раду Банку.
11.Про затвердження Положення про Правлiння
Банку.
12.Про припинення повноважень членiв Спостережної ради.
13.Про визначення кiлькiсного складу Спостережної ради Банку.
14.Про обрання членiв Спостережної ради.
15.Про обрання Голови Спостережної ради.
16.Про обрання заступника Голови Спостережної
ради.
17.Про
затвердження
умов
договорiв
з
Головою,заступником та членами Спостережної
ради,встановлення розмiру їх винагороди, обрання (визначення) особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв.
18.Про попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятись до наступних рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв в ходi поточної господарської
дiяльностi, рiшення про укладення яких приймається Загальними зборами акцiонерiв.
19.Про сплату членських внескiв до Мiжнародної
федерацiї адмiнiстраторiв пенсiйних фондiв
(FIАР) за 2014 рiк.
За результатами голосування по 1 питанню порядку денного:
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Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 2 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 3 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 4 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 5 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 6 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 7 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 8 питанню порядку денного:
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Проголосували «За» бiльшiстю голосiв, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, що мають право приймати участь у голосуваннi по цьому питанню (приймається бiльш як трьома
чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй).
Питання приймається.
За результатами голосування по 9 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 10 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 11 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 12 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 13 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 14 питанню порядку денного:
Рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосування. Обрано бiльшiстю голосiв членами Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» на трирiчний
термiн: Ковальову Вiкторiю Iванiвну, Горкуненко
Людмилу Миколаївну, Григор`єву Вiру Євгенiвну,
Кошубську-Марiот Людмилу Семенiвну, Кравченка Василя Iвановича.
За результатами голосування по 15 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право приймати участь у голосуваннi по цьому питанню

(при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 16 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 17 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 18 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 79,8397% голосiв
вiд їх загальної кiлькостi (приймається бiльш як
50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi).
Питання приймається.
За результатами голосування по 19 питанню порядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй, що складає 87,4839% голосiв
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право приймати
участь у голосуваннi по цьому питанню (при
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
Правлiння надавало пропозицiї Спостережнiй радi
банку щодо перелiку питань порядку денного.
6. Інформація про дивіденди: Iнформацiю про дивiденди не включено до
складу регулярної рiчної iнформацiї ПАТ АКБ «АРКАДА» в зв`язку з тим,
що протягом звiтного року та протягом перiоду, що передував звiтному
року рiшення про виплату дивiдендiв не приймались.
В звiтному роцi було виплачено дивiдендiв на суму 85 гривень 69 копiйок
згiдно рiшення Загальних зборiв АКБ «Аркада» вiд 04.04.2001 р.(Протокол
№1). Протягом перiоду, що передував звiтному року дивiдендiв виплачено
не було.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів:
2501736
2095933
Грошові кошти та їх еквіваленти:
116507
85970
Кошти в інших банках:
0
0
Кредити та заборгованість клієнтів:
2061667
1780715
Усього зобов’язань:
2183330
1785203
Кошти банків:
186033
205080
Кошти клієнтів:
1769524
1384803
Усього власного капіталу та частка меншості:
318406
310730
Статутний капітал:
231733
231733
Чистий прибуток/(збиток)
7675
425
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
0,03
0
(грн.):
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
0,03
0
просту акцію (грн.):
Голова Правління ______________
Паливода К.В.
ПАТ АКБ «АРКАДА»
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
28.04.2015р.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький кабельний завод»
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Публiчне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Запорiзький кабельний завод»,
міжміський код та телефон
код за ЄДРПОУ 05755625
емітента
69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2
тел. (061) 701-79-79
2. Дата розкриття повного тексту
29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.zkz.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П. І. Б.
вiдповiдальнiстю «АЛЬЯНСАУДИТ»,
аудитора — фізичної особи — під- код за ЄДРПОУ 34829687
приємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент — акціонерне товариство)
Вид Загальних зборів — чергові; дата проведення — 27.03.2014р.; кворум
зборів 75,0847%.
Черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства скликанi за iнiцiативою Наглядової ради Товариства (протокол № 31/01-14 вiд 31 сiчня 2014 року).
Згiдно зазначеного рiшення, затверджено наступний порядок денний
зборiв (перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та
припинення їх повноважень.
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан
Товариства у 2013 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за
2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї
товариства.
5. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової
звiтностi) Товариства за 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i
планiв Товариства на 2014 рiк.
7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської
дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової
ради Товариства.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
11. Прийняття рiшення про змiну кiлькiсного складу органiв управлiння Товариства.
12. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товариства та визначення осiб, яким надаються повноваження пiдписати нову
редакцiю статуту вiд iменi Товариства.
13. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про
загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький
кабельний завод» та визначення осiб, яким надаються повноваження
пiдписати нову редакцiю положення «Про загальнi збори акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» вiд
iменi Товариства.
14. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про
Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» та визначення осiб, яким надаються повноваження пiдписати
нову редакцiю положення «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства «Запорiзький кабельний завод» вiд iменi Товариства.
15. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про
Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» та визначення осiб, яким надаються повноваження
пiдписати нову редакцiю положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» вiд iменi Товариства.
16. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та
встановлення розмiру їх винагороди.
18. Прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19. Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та
встановлення розмiру їх винагороди.
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20. Прийняття рiшення про обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та
Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1. З першого питання порядку денного:
Обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 7 осiб. До складу лiчильної комiсiї
обрати наступних осiб: Бойко С.В., Новоторов О.Л., Лагодюк Є.С., Слободанюк О.М., Овденко Г.В., Арович М.Ю., Бука О.В.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту завершення
Зборiв.
2. З другого питання порядку денного:
Прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2013 рiк.
Роботу Генерального директора Товариства у 2013 роцi визнати
задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому.
3. З третього питання порядку денного:
Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний
стан Товариства у 2013 роцi. Роботу Наглядової ради у 2013 роцi визнати
задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому.
4. З четвертого питання порядку денного:
Прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2013 роцi визнати
задовiльною.
5. З п'ятого питання порядку денного:
Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2013 рiк.
6. З шостого питання порядку денного:
Затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2014 рiк.
7. З сьомого питання порядку денного:
Прибуток, отриманий Товариством за пiдсумками господарської дiяльностi
в 2013 роцi, залишити нерозподiленим.
8. З восьмого питання порядку денного:
Згiдно частини 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»,
схвалити вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року
з моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв — не бiльше еквiваленту 300
(триста) мiльйонiв доларiв США на дату вчинення правочину; характер
правочинiв — правочини, предметом яких є надання поруки банкiвським
установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень
про вчинення значних правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням,
а також про визначення (погодження) будь-яких iнших умов значних
правочинiв (в тому числi їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством
вiдповiдно до умов цього рiшення.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень
про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо
пiдписання та укладення вищезазначених правочинiв.
9. З дев’ятого питання порядку денного:
Припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства.
10. З десятого питання порядку денного:
Припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. З одинадцятого питання порядку денного:
Кiлькiсний склад Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства не
змiнювати.
12. З дванадцятого питання порядку денного:
Затвердити нову (п’яту) редакцiю статуту Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод». Визначити Ляшенко Костянтина Борисовича — Секретаря зборiв та Тименко Юрiя Олексiйовича — Голову
зборiв особами, яким надаються повноваження пiдписати нову (п’яту)
редакцiю статуту вiд iменi Товариства.
13. З тринадцятого питання порядку денного:
Затвердити нову редакцiю положення «Про загальнi збори акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод». Визначити Ляшенко Костянтина Борисовича — Секретаря зборiв та Тименко Юрiя Олексiйовича — Голову зборiв особами, яким надаються повноваження пiдписати нову редакцiю положення «Про загальнi збори
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний
завод».
14. З чотирнадцятого питання порядку денного:
Затвердити нову редакцiю положення «Про Наглядову раду Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод». Визначити Ляшенко Костянтина Борисовича — Секретаря зборiв та Тименко Юрiя
Олексiйовича — Голову зборiв особами, яким надаються повноваження
пiдписати нову редакцiю положення «Про Наглядову раду Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод».
15. З п’ятнадцятого питання порядку денного:
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Затвердити нову редакцiю положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод». Визначити Ляшенко Костянтина Борисовича — Секретаря зборiв та Тименко Юрiя
Олексiйовича — Голову зборiв особами, яким надаються повноваження
пiдписати нову редакцiю положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод».
16. З шiстнадцятого питання порядку денного:
Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осiб: 1. Компанiю
TREGORY HOLDINGS LIMITED. 2. Публiчне акцiонерне товариство
«Запорiжтрансформатор». 3. Компанiю ENERGY STANDARD INDUSTRIES
LIMITED.
17. З сiмнадцятого питання порядку денного:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
18. З вiсiмнадцятого питання порядку денного:
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб: 1.Линду
Свiтлану Iванiвну. 2.Ткачука Юрiя Петровича. 3.Бланковського Анатолiя
Кириловича.
19. З дев’ятнадцятого питання порядку денного:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
20. З двадцятого питання порядку денного:
Обрати Генерального директора Товариства Мотренко О.В. особою, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.
6. Інформація про дивіденди.
Інформація не надається в зв’язку з тим, що рішення щодо виплати
дивідендів загальними зборами 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
127875
114315
Основні засоби (за залишковою вартістю)
101765
92045
Довгострокові фінансові інвестиції
9968
9968
Запаси
5981
5683
Сумарна дебіторська заборгованість
462
492
Грошові кошти та їх еквіваленти
1353
205
Власний капітал
35356
34333
Статутний капітал
524
524
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
17162
19887
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
7635
6316
Поточні зобов’язання і забезпечення
84884
73666
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(1,57796) 0,01737
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
(1,57796) 0,01737
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
10475535 10475535
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

Приватне акціонерне товариство «Мономах»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Приватне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Мономах», 19421419, вул.
міжміський код та телефон емітента Комунальна, 10, с.м.т. Велика
Димерка, Броварський р-н, Київська
обл, 07442, (044) 331-61-08
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.monomakh.com.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. П.І.Б. аудитора — фізичної
Підприємець-аудитор Семененко
особи — підприємця, яким проведе- Петро Федорович, 1696504154
ний аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори: 29.04.2014, чергові. Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2013 рік та визначення планів
діяльності Товариства на 2014 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за
2013 рік. 5. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження річного
звіту Товариства за 2013 рік. 7. Про порядок розподілу прибутку (покриття
збитків) Товариства за 2013 рік. 8. Обрання складу Органів Управління та
посадових осіб Товариства. Пропозицій до порядку денного не надходило.
Збори відбулися. По всіх питаннях порядку денного прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ
місцезнаходження,
IНСТИТУТ
МЕБЛIВ» , 32344290,
міжміський код та телефон
вул. Польова, буд. 21, м. Київ, Солом'янський
емітента
район, 03056, (044) 457-16-98
2. Дата розкриття повного
29.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.uimebli.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Рiшення про виплату дивiдендiв протягом звiтного та попереднього року
не приймалось. Дивiденди не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
116814
84992
Основні засоби (за залишковою вартістю)
12038
13001
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
49277
28513
Сумарна дебіторська заборгованість
24421
15492
Грошові кошти та їх еквіваленти
1330
1
Власний капітал
36127
35014
Статутний капітал
28421
28421
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
7476
6418
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
41502
25500
Поточні зобов’язання і забезпечення
39185
24478
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0,3916
0,3884
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,3916
0,3884
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2842135
2842135
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутного
0
0
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

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 ТОемітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО «ЮНІКОН», 23647276,
місцезнаходження,
О.Гончара, 28А, Дніпропетровськ, Жовтнеміжміський код та телефон
вий, Днiпропетровська область, 49005,
емітента
Україна, (056) 756 - 91 - 15
2. Дата розкриття повного
28/04/2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.unicon.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Київський дослiдно-механiчний завод»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Київський
емітента, код за
дослiдно-механiчний завод», 05802810Київська,
ЄДРПОУ, місцезнахоКиєво-Святошинський, 08170, с.Вiта-Поштова,
дження, міжміський код Набережна, 33 тел. (044)2510975,
та телефон емітента
2. Дата розкриття
30.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
patkdmz.pat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
Аудиторська фірма ТОВ «Юрхолдінг-аудит»,
4. Найменування, код
код:32736376
за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора — фізичної
особи — підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Збори відбулися 15 квітня 2014 року. Кворум —
загальні збори (розділ 87,50%
заповнюється у
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання органiв рiчних
Загальних зборiв Товариства, а саме: Голови та
випадку, якщо
емітент — акціонерне Секретаря Зборiв, лiчильної комiсiї.
Слухали: Голову Правлiння Хоменко В.В., який
товариство)
запропонував
обрати
Головою
зборiв
Хоменко В.В., обрати Секретарем зборiв
Iванченко Н.М., Лiчильну комiсiю у складi: Голова
лiчильної комiсiї: Пацьора К.М., Члени лiчильної
комiсiї: Мiсячна Л.Г.,Губiн М.I.
ВИРIШИЛИ: Обрати Головою зборiв Хоменко В.В.,
обрати Секретарем зборiв Iванченко Н.М.,
Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної
комiсiї: Пацьора К.М., Члени лiчильної комiсiї:
Мiсячна Л.Г.,Губiн М.I.
2. Звiт Голови Правлiння про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2013рiк.
Слухали: Звiт Голови Правлiння про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2013рiк.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт голови Правлiння
про
результати
фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу в
2013рiцi.
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборовського Сергiя Миколайовича, який надав звiт Наглядової ради Товариства про результати
дiяльностi у 2013 роцi.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2013 роцi.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства за 2013рiк.
СЛУХАЛИ: Голову Ревiзiйної комiсiї Жаборовську
Маргариту Сергiївну, яка надала звiт про показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за
2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради, звiту Голови Правлiння,
звiту Ревiзiйної комiсiї.
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборовського Сергiя Миколайовича, який надав звiт Наглядової ради Товариства про результати
дiяльностi у 2013 роцi та запропонував оцiнити
роботу керiвних органiв Товариства,як доброю.
Iнших пропозицiй не надходило.
ВИРIШИЛИ: Оцiнити роботу керiвних органiв Товариства, як доброю.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за
2013рiк

6

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Хоменко В.В., який
пiдбив пiдсумки 2013 року та розказав про результати дiяльностi Товариства в 2013 роцi, запропонував Зборам затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства
про результати дiяльностi у 2013 роцi.
7. Розподiл прибутку за 2013рiк.
СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради Жаборовського С.М.,який запропонував прибуток в розмiрi
457731 грн.спрямувати на виплату дивiдендiв.
ВИРIШИЛИ:
Прибуток Товариства спрямувати на виплату
дивiдендiв.
8.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за
2013 рiк.
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборовського С.М., який запропонував Визначити загальний розмiр дивiдендiв у виглядi грошових
коштiв на одну акцiю в розмiрi 0,18 грн.
ВИРIШИЛИ: Затвердити загальний розмiр
дивiдендiв у виглядi грошових коштiв на одну
акцiю в розмiрi 0,18 грн.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi
СЛУХАЛИ: Голову правлiння Хоменка В.В.,якiй
запропонував припинити повноваження членiв
Наглядової ради Товариства .
ВИРIШИЛИ: припинити повноваження Членiв Наглядової ради .
10.Обрання членiв Наглядової радиТовариства
та обрання особи. яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами Наглядової
ради.
СЛУХАЛИ:акцiонер Мурадян I.Р.запропонувала
переобрати членiв наглядової ради у тому ж
складi на новий строк, а голову правлiння Хоменка В.В.обрати особою, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
ВИРIШИЛИ:Членiв Наглядової ради переобрати
у тому ж складi на наступнi три роки, а Хоменка В.В.обрати особою, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами наглядової ради.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами
звітнього періоду
періоду, що передував
звітньому
за
за привілеза
за привіпростими йованими простими лейованиакціями
акціями
акціями ми акціями
Сума нарахованих
0
0
457731
0
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіденди на
0
0
0,18
0
одну акцію, грн.
Сума виплачених
0
0
408218,21
0
дивідендів, грн.
Дата складання переліку
15.04.2014
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
03.06.2014
Опис
На загальних зборах акцiонерiв 15.04 2014
року було прийняте рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2013 року ,
дата складання перелiку осiб,якi мають право
на отримання дивiдендiв – 15.04.2014р.,дата виплати з 03.06.2014 по 04.06.2014р., загальна сума 457731 грн., строк виплати-15.10.2014р.
Акцiонерам були надiсланi повiдомлення про
мiсце та дату отримання дивiдендiв . На зборах
акціонерів, що відбулися 23.04.2015 року , було
вирішено за пiдсумками 2014 року дивідендів
не виплачувати.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Найменування показника
Усього активів
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

звітний
3271
190
0
86
760
202
3157
636
2521
0
114

Період
попередній
3449
229
0
955
33
40
3380
636
2744
0
69

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.09241
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 0.09241
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2542950
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

0.17185
0.17185
2542950

0

Голова правління 	Хоменко В.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СIЧ»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, СТВО «МОТОР СIЧ», 14307794, пр.
міжміський код та телефон емітента Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя,
Шевченківський р-н, Запорiзька
область, 69068, тел.0617204211
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2014
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://motorsich.com/rus/investors/
Інтернет, на якій розміщено
othetnost/reg_inform/
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Приватне підприємство аудиторська
фірма «ЗапоріжАудит.Податки.
аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора — фізичної особи — під- Право», код за ЄДРПОУ 13625523
приємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 27.03.2014 року. Кворум зборів: 70,55% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах 27 березня 2014 р.:
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2.Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3.Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» за 2013 рік, основні напрямки
виробничої і фінансово-економічної діяльності Товариства на 2014 рік. Затвердження річного звіту Товариства.
4.Звіт ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності
Товариства у 2013 році.
5.Фактичне використання цільових фондів, утворених за рахунок прибутку, розподіл чистого прибутку за підсумками 2013 року, формування і розподіл прибутку за планом на 2014 рік.
6.Зміни та доповнення Статуту АТ «МОТОР СІЧ», організаційної структури Товариства.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного вирішили обрати лічильну комісію загальних зборів у кількості 25 осіб; рішення прийняте 99,95% голосів.
З другого питання порядку денного вирішили роботу Наглядової ради АТ «МОТОР СІЧ» за 2013 рік визнати задовільною; рішення прийняте 99,95% голосів.
З третього питання порядку денного вирішили річний звіт АТ «МОТОР
СІЧ» за підсумками виробничої та фінансово-економічної діяльності Товариства у 2013 році затвердити, затвердити стратегічні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік; рішення прийняте 99,89% голосів.
З четвертого питання порядку денного вирішили звіт ревізійної комісії за
підсумками фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства
в 2013 році затвердити; рішення прийняте 99,95% голосів.
З п’ятого питання порядку денного вирішили затвердити використання цільових фондів, утворених за рахунок прибутку, за підсумками роботи акціонерного
товариства за 2013 рік у межах фактичних витрат у розмірі 345,1 млн.грн., підтвердити доцільність витрат підприємства у 2013 році у суммі 573,1 млн.грн.,
направити на виплату дивідендів 24,9 млн.грн., частину вільного прибутку 2013
року, що залишилася, направити на поповнення оборотніх активів підприємства для виконання довгострокових контрактів, збільшення тарифів та окладів,
забеспечення стабільної роботи підприємства в існуючих фінансових умовах,
затвердити планову величину витрат цільових фондів за рахунок прибутку на
2014 рік у розмірі 364,8 млн.грн.; рішення прийняте 97,56 % голосів.
З шостого питання порядку денного вирішили внести запропоновані на
загальних зборах пропозиції щодо змін Статуту АТ»МОТОР СІЧ» та організаційної структури Товариства; рішення прийняте 99,87% голосів.
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
звітного періоду

За результатами
періоду, що передував
звітному
за простими
за
за простими
за
акціями
привілейоакціями
привілейованими
ваними
акціями
акціями
49 871 760,00
0
24 935 880,00
0

Сума нарахованих
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди
24,00
0
12,00
0
на одну акцію, грн
Сума виплачених
0,00
0
13 860 700,00
0
дивідендів, грн
Дата складення
10.04.2015 01.01.1900 31.03.2014 01.01.1900
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати
20.04.2015 01.01.1900 27.06.2014 01.01.1900
дивідендів
Опис
Інформація про дивіденди за результатами звітного періоду.
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 26.03.2015 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:
10.04.2015 р.
Дата початку виплати дивідендів: 20.04.2015 р.
Розмір виплати дивідендів: 24,00 грн. на 1 акцію.
Порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів буде проводиться відповідно до норм, встановлених Законами України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», «Про цінні папери та фондовий ринок», нормативними документами Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
Строк виплати дивідендів: з 20.04.2015 року по 26.09.2015 року.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
16 579 454,00 13 186 439,00
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5 220 418,00 4 530 683,00
Довгострокові фінансові інвестиції
81 732,00
312 745,00
Запаси
7 224 122,00 5 491 212,00
Сумарна дебіторська заборгованість
2 431 535,00 1 360 533,00
Грошові кошти та їх еквіваленти
950 503,00
457 258,00
Власний капітал
10 762 429,00 9 238 421,00
Статутний капітал
280 529,00
280 529,00
Нерозподілений прибуток (непокритий
9 887 100,00 8 361 515,00
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 829 504,00 1 400 102,00
Поточні зобов’язання і забезпечення
3 987 521,00 2 547 916,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
750,9000
634,8400
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
750,9000
634,8400
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2 077 990
2 077 990
Цінні папери власних загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
протягом звітного
у відсотках від
0
0
періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова ради директорів АТ «МОТОР СІЧ»

С.А. Войтенко
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Центр Світло»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Центр Світло»
2. Код за ЄДРПОУ: 35509048
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Боженка 86-Г
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 207-06-98 207-06-98
5. Електронна поштова адреса: lіght@zatcs.kіev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.centrelіght.kіev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ЦЕНТР СВІТЛО» (надалі — Товариство), які відбулися 25 квітня 2015 р. (протокол
№1 від 25 квітня 2015 р.) виникла особлива інформація щодо зміни
складу посадових осіб емітента, а саме:
25.04.2015 року припинено повноваження члена Наглядової Ради
АТ «Центр Світло» Крикунова Юрія Володимировича (особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних).
Строк перебування на даній посаді 2 роки та 11 місяців. 17.03.2015 р. Крикуновим Ю.В., була оголошена заява про припинення повноважень голови
Наглядової Ради АТ «Центр Світло» шляхом відкликання з вказаної посади.
Повідомлення про звільнення Голови наглядової ради за заявою розміщено у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії від 18.03.2015 р.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
25.04.2015 року припинено повноваження Голови Наглядової ради
АТ «Центр Світло» Пугачова Сергія Сергійовича (особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 1 місяць. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 5%.
25.04.2015 року припинено повноваження члена Наглядової Ради
АТ «Центр Світло» Шаблатовича Андрія Миколайовича (особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді
3 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі
11,9521%.
25.04.2015 року припинено повноваження члена Наглядової Ради
АТ «Центр Світло» Приватного підприємства «Спортенерджі-ком», код за
ЄДРПОУ 33592129. Строк перебування на даній посаді 3 роки. Володіє
часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 23,9041%.
обрано з 25.04.2015 р. членом Наглядової ради АТ «Центр Світло»
Пугачова Сергія Сергійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента у розмірі 5%. Протягом останніх п`яти років посадова особа займала посаду Голови наглядової ради АТ «ЦЕНТР СВІТЛО»; заступник
голови правління АБ «Кліринговий дім».
обрано з 25.04.2015 р. членом Наглядової ради АТ «Центр Світло»
Мальовану Віту Андріївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє. Протягом останніх п`яти років посадова особа займала посаду:
заступник виконавчого директора підприємcтва «Центр соціальнотрудової реабілітації інвалідів м. Києва»
обрано з 25.04.2015 р. членом Наглядової ради АТ «Центр Світло»
юридичну особу Приватне підприємство «Спортенерджі-ком», код за
ЄДРПОУ 33592129, строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 23,9041%. Протягом останніх п`яти років посадова особа займала посаду: член Наглядової ради АТ «Центр-Світло».
Посадові особи та їх представники непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Підставою для прийняття рішення про
зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень Наглядової ради Товариства.
На підставі рішення Наглядової ради АТ «ЦЕНТР СВІТЛО» (надалі — Товариство), засідання якої відбулося 25 квітня 2015 р. (протокол №03/15 від 25 квітня 2015 р.) виникла особлива інформація щодо
зміни складу посадових осіб емітента, а саме:
Члена Наглядової ради АТ «Центр Світло» Мальовану Віту Андріївну
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано Головою
Наглядової строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє. Протягом останніх п`яти років посадова особа займала посаду:
заступник виконавчого директора підприємства «Центр соціальнотрудової реабілітації інвалідів м. Києва». Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою для прийняття рішення є розподіл посад між членами Наглядової ради Товариства.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Генеральний директор Скринський Олександр Васильович 27.04.2015
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Приватне акцiонерне товариство
«Страхова Компанiя
«Промислова»

Річна інформація емітента
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента. Приватне акцiонерне
товариство «Страхова Компанiя «Промислова», 35481358, м. Київ ,
Печерський, 01103, м. Київ, Драгомирова,4, офiс 122, 0979496256.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 30.04.2014
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію. https://sites.google.com/site/skpromislova/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності. ТОВ «АФ «ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ», 34619277.
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент — акціонерне товариство). Загальні збори акціонерів
ПрАТ «СК «Промислова» було проведено за ініціативи Голови правління 22.04.2014 р.
Порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв,
лiчильної комiсiї.
2. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
3. Затвердження звiту Голови Правлiння Товариства за 2013 рiк.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за
2013 рiк.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку Товариства за результатами 2013 року.
Результати розгляду питань:
1. Обрати Головою зборiв Пантiна Вiталiя Валентиновича; секретарем зборiв Вихристенко Оксану Василiвну; до лiчильної комiсiї обрати 2-ох осiб — Чепiль О.М., Щербу А.I.
2. Затвердити звiт Наглядової ради про результати її роботи за
2013 рiк.
3. Затвердити звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
4. Затвердити висновок Ревiзора Товариства по рiчнiй фiнансовiй
звiтностi Товариства за 2013 рiк.
5. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку Товариства за результатами 2013 року буде
вирiшуватись в наступному засiданнi Загальних зборiв акцiонерiв.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення не приймалося. Дивiденди не виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
20857
78980
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
1940
25119
Грошові кошти та їх еквіваленти
7
47999
Власний капітал
20848
31011
Статутний капітал
7500
7500
Нерозподілений прибуток (непокритий
13347
23510
збиток)
Довгострокові зобов'язання
5
47969
Поточні зобов'язання
4
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
(135,51)
313,76
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
(135,51)
313,76
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
75000
75000
загальна номінальЦінні папери власних
випусків, викуплені
на вартість
протягом звітного
у відсотках від
періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Банк «Клiринговий Дiм»
Річна інформація емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«Банк «Клiринговий Дiм»
за 2014 рік
І. Основні відомості
про емітента

1. Повне найменування емітента,
Публiчне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Банк «Клiринговий Дiм»,
міжміський код та телефон емітента код ЄДРПОУ 21665382,
04070, м.Київ, Борисоглiбська,
будинок 5 А,
тел. 044 593 10 30
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.clhs.kiev.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 — під- фiрма «Аналітик-Партнери», код
приємця), якою проведений аудит
ЄДРПОУ 30555084
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент — акціонерне
товариство)
Вид
чергові
позачергові
загальних
X
зборів
Дата
24.04.2014
проведення
Кворум
76,72%
зборів
Опис
Черговi Загальнi збори були скликанi Наглядовою радою
Банку.
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань проведення чергових
Загальних зборiв акцiонерiв АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
2. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ»
3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Правлiння.
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту та затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду зiту Наглядової ради.
6. Затвердження звiту та висновку зовнiшього аудитора та
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської
фiрми.
7. Затвердження рiчного звiту АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за
2013 рiк та розподiл прибутку/збиткiв за 2013 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї, Наглядової
ради, Правлiння та рiчнi результати дiяльностi банку (у
виглядi аудиторського звiту). Затверджено рiчний звiт АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2013 рiк та порядок розподiлу прибутку за результатами дiяльностi за 2013 рiк, а саме прибуток
у розмiрi 31 874 802,23 грн. вирiшено направити до резервного фонду Банку.
Вид
загальних
зборів
Дата
проведення
Кворум
зборів**

чергові
X

позачергові

23.04.2015

69.22

Опис

Черговi рiчнi Загальнi збори були скликанi Наглядовою радою Банку.
Порядок денний загальних зборiв
1. Затвердження процедурних питань проведення чергових
Загальних зборiв акцiонерiв АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
2. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Правлiння.
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту та затвердження висновку ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Затвердження звiту та висновку зовнiшнього аудитора та
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської
фiрми;
7. Затвердження рiчного звiту АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за
2014 рiк та розподiл прибутку/збиткiв за 2014 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
9. Про внесення змiн до Статуту.
10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
11. Про обрання членiв Наглядової ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ», затвердження умов цивiльно-правових або трудових
договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
12. Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду.
13. Про внесення змiн до Положення про Правлiння.
За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї, Наглядової
ради, Правлiння та рiчнi результати дiяльностi банку (у
виглядi аудиторського звiту). Затверджено рiчний звiт АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2014 рiк та порядок покриття збитку
за результатами дiяльностi за 2014 рiк, а саме: збиток у
розмiрi 90 190 134,47 грн. вирiшено покрити за рахунок резервного фонду фонду Банку.
Також Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про
припинення повноважень Наглядової ради банку у складi Голови Наглiдової ради Воробйова В.В. та членiв Наглядової
ради Лєбєдєва А.Є., Гориславець Н.Ю.
Обрано Наглядову раду у складi: Голова Наглядової ради
Воробйов В.В., члени Наглядової ради: Гориславець Н.Ю.,
Дирдiна I.В., Колєда I.П., Тiтов В.I.
Затверджено Статут Банку в новiй редакцiї.

6. Інформація про дивіденди
Виплата дивідендів за звітний період Емітентом не здійснювалась
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис.
грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
4 922 124
3 859 236
Грошові кошти та їх еквіваленти
2 187 665
849 829
Кошти в інших банках
0
0
Кредити та заборгованість клієнтів
1 981 498
2 728 826
Усього зобов’язань
0
3 254 641
Кошти банків
230 930
119 074
Кошти клієнтів
3 900 392
3 043 202
Усього власного капіталу та частка меншості
517 880
604 595
Статутний капітал
439 692
439 692
Чистий прибуток/(збиток)
- 92 258
27 612
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
- 2 223,08
665,35
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
- 2 223,08
665,35
одну просту акцію (грн.)
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правління 	Андреєвська Вікторія Олександрівна

9

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Українська авіаційно-торгова компанія «Авіапостач»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код Публічне акціонерне товариство
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
«Українська авіаційно-торгова
міжміський код та телефон емітента
компанія «Авіапостач»,
01131939, Повiтрофлотський
проспект, 92-Б, м. Київ,
Солом'янський, 03036, Україна,
(044)246-18-18
2. Дата розкриття повного тексту річної 27.04.2015
інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, aviapostach.in.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — відповідальністю «Юрхолдінгфізичної особи — підприємця), якою
Аудит», 32736376
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 23.04.2014 року. Кворум зборів: 71,26% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови
та секретаря зборів, затвердження лічильної комісії. 2. Звіт директора про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Звіт ревізійної комісії
за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Затвердження річного звіту, результати діяльності та балансу Товариства за 2013
рік. 5. Затвердження розподілу або збитків Товариства за 2013 рік,з урахуванням вимог, передбачених законом.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не
подавалися. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори річні.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. обрано головою Зборів — Поповича Валерія Олександровича та секретарем Зборів — Сідляренко Олександру Василівну, обрано лічильну комісію у складі Якобчук
Олег Євгенійович (голова комісії) та Поживотько Володимир Борисович
(член комісії). 2. звіт Директора Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік затверджено. 3. звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затверджено. 4. річний звіт, результати діяльності та баланс товариства за 2013 рік затверджено. 5. збори
прийняли до відома інформацію про наявність в Товаристві за результатами діяльності в 2013 році збитків в сумі 74 тис. грн. В зв’язку з наявністю в
збитків за підсумками роботи Товариства у 2013 році дивіденди за 2013 рік
не нараховувати та не виплачувати. Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулися.
Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 27.03.2014 року.
Кворум зборів: 71,2773% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови
та секретаря Загальних зборів. 2. Обрання лічильної комісії Загальних
зборів. 3. Скасування рішень, прийнятих позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, проведеними 03 липня 2013 року та 08 жовтня 2013 року. 4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за
рахунок додаткових внесків. 5. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). 6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до
проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори
з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків,
внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками
у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим
приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в
офіційному друкованому органі.
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7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів
з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити
дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують
право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Не
подавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрали: Голова Загальних зборів: Попович Валерій Олександрови Секретар Загальних зборів:
Сідляренко Олександра Василівна. 2. Обрали членами лічильної комісії
Загальних зборів: Бабенко Наталію Григорівну, Бояринова Юрія Івановича
та Чихуна Олега Ярославовича. 3. Скасували рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, проведеними 03 липня 2013 року та 08 жовтня 2013 року. 4. Збільшити статутний капітал Товариства на 1 375 000,00 гривень (один мільйон триста сімдесят п’ять тисяч
гривень 00 копійок), шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у кількості 5 500 000 (п’ять мільйонів п'ятсот
тисяч) простих іменних акцій бездокументарної форми існування за рахунок додаткових внесків. 5. Здійснити приватне розміщення акцій серед
акціонерів і затвердити рішення про приватне розміщення акцій. 6. Уповноважили Директора Товариства на та надали йому повноваження на
здійснення дій викладених в 6-му питанні порядку денного. 7. Уповноважили Директора Товариства на та надали йому повноваження на здійснення дій викладених в 7-му питанні порядку денного. Причини, чому
загальні збори не відбулися: збори відбулися
Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 03.09.2014 року.
Кворум зборів: 71,2743% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови
тсекретаря позачергових Загальних зборів акціонерТовариства. 2. Обрання лічильної коміспозачергових Загальних зборів акціонерТовариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження та підписання нової редакції Статуту Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не
подавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрали: Голова Загальних зборів: Попович Валерій Олександрови Секретар Загальних зборів:
Сідляренко Олександра Василівна. 2. Обрали членами лічильної комісії
Загальних зборів: Бабенко Наталію Григорівну, Бояринова Юрія Івановича
та Чихуна Олега Ярославовича. 3. Внести зміни до Статуту Товариства,
викласти пункти 6.1 та 6.2 у новій редакції, затвердити та підписати нову
редакцію Статуту Товариства. Уповноважили директора Товариства підписати Статут Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Причини, чому загальні збори
не відбулися: збори відбулися.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди в звітному періоді не нараховувалися та не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
9534
9988
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1050
1511
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
16
2
Сумарна дебіторська заборгованість
285
424
Грошові кошти та їх еквіваленти
58
49
Власний капітал
8554
3896
Статутний капітал
3149
1774
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1486
-4769
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
45
65
Поточні зобов’язання і забезпечення
935
6027
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,01
0,12
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,01
0,12
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
12596055 7096055
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРУС»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, СТВО «АГРУС» , 24168033,
міжміський код та телефон емітента Володарське шосе б/н, м.Маріуполь,
Жовтневий, Донецька область,
87513, Україна, (0629)51-5960
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
agrus.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповіаудиторської фірми (П.І.Б.
дальністю «Центр Аудит Сервіс»,
аудитора — фізичної особи — під- 24161736
приємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент — акціонерне товариство).* Зазначається інформація
про проведення або непроведення загальних
чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються
причини, також зазначається перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах, особи, що
подавали пропозиції до
переліку питань порядку
денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа,
що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У
разі якщо загальні збори
не відбулися, вказуються причини

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 25.04.2014 року. Кворум зборів: 72,23% до
загальної кількості голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд звіту Правління ВАТ «Агрус» про результати фінансово -господарської діяльності за
2013р.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
2. Розгляд звіту Спостережної ради ВАТ «Агрус»
за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережноі ради.
3. Розгляд та затвердження звіту Ревізора про
результати фінансово-господарскої діяльност
ВАТ «Аґрус» за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора
4. Затвердження річного звіту та балансу
ВАТ»Агрус» за 2013р. Визначення порядку розподіла прибутку/збитків за 2013р.
.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Перше питання порядку денного:
Розгляд звіту Правління ВАТ «Агрус» про результати фінансово-господарської діяльності за
2013р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління.
Слухали:Ліквідатора
ВАТ«Агрус»
Дорофєєву Л. М., яка проінформувала про результати роботи ВАТ «Аґрус» за 2013р Ліквідатор довела до
відома Загальних зборів. дохід від реалізації
послуг,елементи операційних витрат та фінансові показники підприємства.В звіті відобра-жений
стан основних засобів, дана оцінка дебіторської
та кредиторської заборгованості .
Вирішили:
По першому питанню затвердити звіт фінансово
господарської діяльності за 2013р.
Результати голосування з питання порядку денного:
ЗА — 200524(двісті тисяч п*ятьсот двадцять чотири) голосів, що становить 100% від зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ — немає
УТРИМАЛИСЬ — немає.
Рішення прийняте по першому питанню порядка
денного.
Друге питання порядку денного:
Розгляд звіту Спостережної ради ВАТ « Агрус» за
2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережноі ради.
Слухали: Голову Спостережної ради Товариства
Тосхопаран Е.В., який доповів,що підприєм-ство
одержало збиток в 2013р. в розмірі 27,0т.грн. Збитки отримані Товариствомза результа-тами діяльності в 2013р. у розмірі 27.0 тис.грн покрити за рахунок прибутків Товариства наступ-них періодів.
Вирішили:
Збиток у розмірі 27,0т.грн покрити за рахунок
прибутків Товариства наступних періодів.

Результати голосування з питання порядку денного:
ЗА — 200524(двісті тисяч п*ятьсот двадцятьчотири) голосів, що становить 100% від зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ — немає.
УТРИМАЛИСЬ — немає.
Рішення прийняте по другому питанню порядка
денного.
Третє питання порядку денного:
Розгляд та затвердження звіту Ревізора ВАТ
«Аґрус» за 2013р.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
Слухали: Ревізора Ширяєву Т.В., яка доповіла,
про результати перевірка підприємства в йо-го
фінансово-господарській діяльності за 2013р.,
про фінансовий стан та проведених перевір-ках
Вирішили:
Визначити роботу підприємства за 2013р. задовільною.
Результати голосування з питання порядку денного:
ЗА — 200524(_двісті тисяч п*ятьсот двадцять чотири) голосів, що становить 100% від зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ — немає.
УТРИМАЛИСЬ — немає.
Рішення прийняте по третьому питанню порядка
денного
Четверте питання порядку денного:
Затвердження річного звіту та балансу
ВАТ «Агрус» за 2013р.Визначення порядку розподілу прибутку /збитків за 2013р.
Слухали:Ліквідатора ВАТ «Агрус» Дорофєєву Л. М. –прохання затвердити річний баланс та
звіт про фінансові результати за 2013р. Збиток за
2013рік у розмірі 27,0 т.грн покрити прибутками
Товариства наступних періодів.
Вирішили:
Загальні збори акціонерів затвердили річний баланс , звіт про фінансові результати та розпо-діл
прибутку за 2013р.
Результати голосування з питання порядку
ЗА-20524(двісті тисяч п*ятьсот двадцять чотири)
голосів, що становить 100% від зареєст-рованих
на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ — немає.
УТРИМАЛИСЬ — немає.
Рішення прийняте по четвертому питанню порядка денного
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 привілеза
за привілепростими йованими простими йованими
акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на
одну акцію, грн
Сума виплачених
дивідендів, грн
Дата складення переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітпоперений
дній
Усього активів
159
152
Основні засоби (за залишковою вартістю)
133
134
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 (грн)

0
12
14
120
69
51
0
39
0,18

1
16
1
115
69
46
0
37
0,09

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
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «МОДАмісцезнаходження, міжміський код та телефон емітента СЕРВІС», 19435338, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, буд. 14, 056-7452272
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі moda-service.prat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,18
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
277628
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна
0
викуплені протягом звітного
вартість
у відсотках від
0
періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
паперів власних випусків протягом періоду

0,09
277628
0
0
0

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, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «Фуршет»,
ня, міжміський код та телефон
32161511м. Київ , Подiльський, 04071,
емітента
м.Київ, Ярославська, 56-А
(044)501-19-22,
2. Дата розкриття повного тексту 29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://furshet.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖЛК-УКРАЇНА»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, СТВО «ЖЛК-УКРАЇНА», 00445794,
міжміський код та телефон емітента вул. Сквирське шосе, 176, м. Біла
Церква, Київська область, 09100,
Україна, (04563) 61438
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://magnus.kiev.ua/~jlc/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУаудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), ДИТ», 01204513
якою проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 09.04.2014 року. Кворум зборів: 93,49% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови та секретаря зборів. 2. Обрання членів лічильної комісії. 3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати діяльності за
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2013 рік,
напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених
законодавством. 8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії. 10. Припинення повноважень членів
Наглядової ради. 11. Обрання членів Наглядової ради та затвердження
умов цивільно — правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. Особа, що
iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори чергові.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів — Белан Олену. Обрати секретарем зборів —
Кононову Наталію Федорівну. 2. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова
комісії — Клименко О.С., члени — Хмельницька Т.О., Кононова Н.Ф.3. Звіт
виконавчого органу товариства про результати діяльності за 2013 рік затвердити.
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(Звіт генерального директора додається). 4. Звіт Наглядової ради товариства про підсумки діяльності товариства за 2013 рік затвердити. (Звіт Наглядової ради додається). 5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік затвердити.
(Звіт додається). 6.Затвердити річний фінансовий звіт та баланс товариства за 2013 рік, напрямки діяльності товариства на 2014 р. (Копія річного
звіту додається). 7. Розподіл прибутку не проводиться оскільки товариство за 2013 рік зазнало збитків. 8. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Коршак Т.П., Нефьодової О.Г., Студзінської І.В. 9. Обрати
Ревізійну комісію строком на 3 роки у складі: 1) Маркова Н. 2) Беженарь М.
3) Чешуєва А. 10. Припинити повноваження членів Наглядової ради: Белан О., Шевчик М., Тарченкова В., Жардан О., Ставіле Г. 11. Обрати до
складу Наглядової ради товариства строком на 3 роки: 1) Белан О. 2) Ігнатову Т. 3) Проценко В. 4) Ставіле Г. 5) Жардан О. Цивільно — правові договори з членами Наглядової ради укласти на безоплатній основі, з головою Наглядової ради — укласти оплатний договір, в розмірі 1000,00 грн.
щомісячно. Строк дії договорів — три роки. Уповноважити виконавчий орган товариства на підписання зазначених договорів. Причини, чому
загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори вiдбулися
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувалися та не
виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
31373
34225
Основні засоби (за залишковою вартістю)
16040
16929
Довгострокові фінансові інвестиції
9
9
Запаси
4693
5349
Сумарна дебіторська заборгованість
8718
8385
Грошові кошти та їх еквіваленти
43
243
Власний капітал
6657
11934
Статутний капітал
3078
3078
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-588
4689
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
616
1417
Поточні зобов’язання і забезпечення
24100
20874
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-0,43
-0,33
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,43
-0,33
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
12310908 12310908
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
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
Вiдкрите акцiонерне товариство «Запорiжжяобленерго»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Вiдкрите акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Запорiжжяобленерго»,
міжміський код та телефон
код за ЄДРПОУ 00130926
емітента
Запорізька, Орджонiкiдзевський,
69035, Запорiжжя, Сталеварiв, 14
061 286-33-86
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.zoe.com.ua/shareholders/
Інтернет, на якій розміщено
annualreports
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВ Аудиторська фiрма «Капiтал»,
аудиторської фірми (П. І. Б. аудито- код за ЄДРПОУ 20503140
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Iнформацiю не заповнено, оскiльки
(розділ заповнюється у випадку,
загальних зборiв акцiонерiв ВАТ
якщо емітент — акціонерне
«Запорiжжяобленерго» у 2014 роцi
товариство)
не було скликано.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами періоду, що
звітнього періоду
передував звітньому
за про- за привілеза простими
за привілейостими
йованими
акціями
ваними
акціями
акціями
акціями
Сума
0
0
4 553 186,30
0
нарахованих
дивідендів,
грн.
0
0
0.0421357229203836
0
Нарахувані
дивіденди на
одну акцію,
грн.
Сума
0
0
4 553 186,30
0
виплачених
дивідендів,
грн.
Дата
складання
переліку осіб,
які мають
право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
08.09.2014
дивідендів
Опис
Рiчних
загальних
зборах
акцiонерiв
ВАТ "Запорiжжяобленерго" за пiдсумками роботи у
2014 роцi станом на дату розкриття рiчної iнформацiї
емiтента не проводилось, тому рiшення щодо виплати
дивiдендiв за 2014 рiк не приймалось.
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.01.2014 №33
«Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки
прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi
права держави» встановлено для господарських товариства
електроенергетичної галузi, щодо яких здiйснюється регулювання цiн i тарифiв, базовий норматив у розмiрi 30 вiдсоткiв.
Згiдно з абз.8 ч.5 ст. 11 Закону України «Про управлiння державними корпоративними правами» встановлено, що
«Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є
корпоративнi права держави, та господарськi товариства, 50 i
бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави яких
становить 100 вiдсоткiв, якi не прийняли рiшення про нарахування дивiдендiв до 1 травня року, що настає за звiтним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у
розмiрi, визначеному за базовими нормативами вiдрахування
частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв,
встановлених на вiдповiдний рiк, але не менше 30 вiдсоткiв,
до 1 липня року, що настає за звiтним. На суму таких коштiв
органами доходiв i зборiв нараховується пеня у порядку,

визначеному абзацом шостим цiєї частини, яка сплачується
до загального фонду Державного бюджету України». Чистий
прибуток
за
результатами
фiнансово-господарської
дiяльностi ВАТ «Запорiжжяобленерго» у 2013 роцi складає
25 191 544,21 гривень. У зв’язку з тим, що загальнi збори ВАТ
«Запорiжжяобленерго» у 2014 роцi не скликались i не проводились до 01.05.2014 року, та не були скликанi для проведення у строк до 01.07.2014, рiшення про розподiл прибутку, отриманого ВАТ «Запорiжжяобленерго» у 2013 роцi,
та про виплату дивiдендiв за результатами господарської
дiяльностi товариства у 2013 роцi Загальними зборами та
Наглядовою радою ВАТ «Запорiжжяобленерго» у не були
прийнятi у строк до 01 травня 2014 року. З метою виконання
вимог законодавства 24.06.2014 Дирекцiєю ВАТ «Запорiжжя
обленерго» було прийнято рiшення «Спрямувати частину
чистого прибутку, отриманого ВАТ «Запорiжжяобленерго» за
пiдсумками роботи у 2013 роцi, на виплату дивiдендiв на
державну частку у статутному капiталi Товариства у розмiрi
базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на сплату дивiдендiв, пропорцiйно розмiру державної частки, та нарахувати дивiденди на акцiї ВАТ
«Запорiжжяобленерго», належнi державi Україна, в особi
Фонду державного майна України, що пiдлягають сплатi до
державного бюджету за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi ВАТ «Запорiжжяобленерго» у 2013
роцi, у розмiрi 4 553 186,30 гривень». 08.09.2014 року проведено взаєморозрахунок вiдповiдно до Постанови КМУ вiд
29.01.2014р. № 30 згiдно з договором вiд 10.07.2014р. № 10
щодо погашення заборгованостi (без урахування пенi)
ВАТ «Запорiжжяобленерго» iз сплати дивiдендiв за результатами фiнансово – господарської дiяльностi у 2013 роцi в
сумi 4 553 186,00 грн., якi нарахованi на акцiї
ВАТ «Запорiжжяобленерго» пропорцiйно розмiру державної
частки у статутному капiталi ВАТ «Запорiжжяобленерго».
09.09.2014 було сплачено залишок дивiдендiв за результатами фiнансово – господарської дiяльностi у 2013 роцi в
розмiрi 0,30 грн. Оскiльки дивiденди нарахованi та виплаченi
лише на акцiї ВАТ «Запорiжжяобленерго», належнi державi
Україна, в особi Фонду державного майна України,в таблицi
наведена лише iнформацiя про суму та дату виплати
дивiдендiв на державну частку у статутному капiталi
ВАТ «Запорiжжяобленерго», iншi вiдомостi не розкриваються через вiдсутнiсть вiдповiдних рiшень Наглядової ради
ВАТ «Запорiжжяобленерго». В описi до таблицi не зазначаються дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, дата
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, дата, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв,
через вiдсутнiсть вiдповiдних рiшень Наглядової ради
ВАТ «Запорiжжяобленерго».
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1 736 049 1 486 635
Основні засоби (за залишковою вартістю)
772 720
790 255
Довгострокові фінансові інвестиції
353
353
Запаси
40 615
51 484
Сумарна дебіторська заборгованість
690 046
442 683
Грошові кошти та їх еквіваленти
16 897
37 140
Власний капітал
370 905
342 856
Статутний капітал
44 840
44 840
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
294 306
292 360
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
686 509
866 471
Поточні зобов’язання і забезпечення
678 635
277 308
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0.04
0.14
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.04
0.14
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
179 360 000 179 360 000
Цінні папери власних ви- загальна номінальна
0.00
0.00
пусків, викуплені протя- вартість
у відсотках від статут0.00
0.00
гом звітного періоду
ного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0.00
0.00
цінних паперів власних випусків протягом періоду
Заступник Генерального директора
ВАТ «Запоріжжяобленерго»
Г.В.Проценко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС»
Річна інформація емітента за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство
емітента,
«ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС»
код за ЄДРПОУ,
00703167
місцезнаходження,
38782, Полтавська обл., Полтавський р-н.,
міжміський код та
с. Горбанiвка, вул. Миру,1
телефон емітента
(0532) 630833
2. Дата розкриття
28.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://www.poltavaplemservis.pl.ua/
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
за ЄДРПОУ аудитор«Сiчень-Аудит», 32996030
ської фірми (П. І. Б.
аудитора — фізичної
особи — підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
1.Чергові загальні збори акціонерів відбулись
загальні збори (розділ 01.04.2014 року,
заповнюється у
кворум зборів (%) — 75,1771.
випадку, якщо
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
емітент — акціонерне 1. Про обрання Голови та членiв лiчильної
товариство)
комiсiї Загальних зборiв.
2. Про затвердження порядку проведення Загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Правлiння Товариства за результатами
дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведених перевiрок у 2013 роцi.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради Товариства за результатами дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
6. Про затвердження рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2013 рiк та порядку
розподiлу прибутку Товариства за 2013 рiк.
7. Про затвердження звiту Товариства за
2013 рiк та напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом року з дня прийняття рiшення.
9. Про дострокове припинення повноважень
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
З питання 1 порядку денного проголосували:
Проект Рiшення № 1.1.:
Створити Лiчильну комiсiю Загальних зборiв у
складi 3 (трьох) осiб та обрати до її складу наступних осiб:
Голова Лiчильної комiсiї: Деркач Iнна
Володимирiвна;
Члени Лiчильної комiсiї: Манойло Iрина
Iванiвна та Сокирський Анатолiй Петрович.
«ЗА» 0 голосiв (що становить 0 % голосiв вiд
присутнiх на Зборах)
«ПРОТИ» 6 448 483 голосiв (що становить
100 % голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв
вiд присутнiх на Зборах)
Проект Рiшення № 1.2.:
Створити Лiчильну комiсiю Загальних зборiв у
складi 3 (трьох) осiб та обрати до її складу наступних осiб:
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Голова Лiчильної комiсiї: Фесенко Любов
Василiвна;
Члени Лiчильної комiсiї: Манойло Iрина
Iванiвна та Сокирський Анатолiй Петрович.
«ЗА» 6 448 483 голосiв (що становить 100 %
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«ПРОТИ» 0 голосiв (що становить 0 % голосiв
вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв
вiд присутнiх на Зборах)
З питання 2,3,4,5,6,7,8,9 порядку денного проголосували:
«ЗА» 6 448 483 голосiв (що становить 100 %
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«ПРОТИ» 0 голосiв (що становить 0 % голосiв
вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв
вiд присутнiх на Зборах)
З питання 10 порядку денного проголосували:
(голосування по даному питанню проводилося
в порядку кумулятивного голосування)
За обрання кандидата на посаду Голови
Ревiзiйної комiсiї Товариства — Шепель Лариси Станiславiвни (реєстрацiйний номер
облiкової картки 2327004828) проголосували:
«ЗА» 6 448 483 голосiв (що становить 33,3333%
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
За обрання кандидата на посаду Члена
Ревiзiйної комiсiї Товариства — Сiльничої
Iрини Олексiївни (реєстрацiйний номер
облiкової картки 2769107045) проголосували:
«ЗА» 6 448 483 голосiв (що становить 33,3333%
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
За обрання кандидата на посаду Члена
Ревiзiйної комiсiї Товариства — Гречки Григорiя
Олексiйовича (реєстрацiйний номер облiкової
картки 1815410816) проголосували:
«ЗА» 6 448 483 голосiв (що становить 33,3333%
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Протягом звітного та попереднього року дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
4385
4756
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1353
1639
Довгострокові фінансові інвестиції
62
62
Запаси
933
949
Сумарна дебіторська заборгованість
365
733
Грошові кошти та їх еквіваленти
367
26
Власний капітал
3724
3711
Статутний капітал
2144
2144
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1565
1552
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
661
1045
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
8577720 8577720
Цінні папери власних
загальна номінальвипусків, викуплені
на вартість
протягом звітного періоду
у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Артем-Контакт»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Основні відомості про емітента
Повне найменування — Публiчне акцiонерне товариство «АртемКонтакт»; Код за ЄДРПОУ — 22860482; Місцезнаходження — 04050,
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон —
(044) 483-69-38; Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 27.04.15р.; Адреса
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію — http://artem-kontakt.kiev.ua; П. І. Б. аудитора (фізичної особи —
підприємця), яким проведений аудит фінансової звітності — Лахно Тарас Анатолійович. Чергові загальні збори проведені 03.04.14р. Перелік
питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт правління. 3.Звiт наглядової
ради. 4.Звiт ревізійної комісії. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл
прибутку i збиткiв. 7.Про попереднє схвалення значних правочинiв. Всi
питання порядку денного було розглянуто. Всі звiти затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Осiб, що подавали
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Позачергові
загальні збори проведені за ініціативою наглядової ради 26.06.14р. Перелік питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Про змiни в розподiлi прибутку за результатами 2013р. Всi питання порядку денного було розглянуто. Змiнено рiшення загальних зборiв вiд 03.04.14р. щодо порядку
розподiлу прибутку. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань
порядку денного не було.
Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами періоду,
звітного періоду
що передував звітному
за прости- За привіза
за привілеми акціями лейовани- простими
йованими
ми акціями акціями
акціями
Сума нарахованих 1685500,00
0,00
1906369,00
0,00
дивідендів, грн.
Нараховані
1,346
0,00
1,522
0,00
дивіденди на одну
акцію, грн.
Сума виплачених
0,00
0,00
972211,00
0,00
дивідендів, грн.
20.06.2014
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
27.06.2014
дивідендів
Опис
На момент складання рiчної звiтностi дата
складання перелiку осiб та дата виплати
дивiдендiв за результатами звітного періоду не
визначенi.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
25419
22531
Основні засоби (за залишковою вартістю)
370
293
Довгострокові фінансові інвестиції
50
50
Запаси
6336
4761
Сумарна дебіторська заборгованість
17846
16558
Грошові кошти та їх еквіваленти
736
486
Власний капітал
15288
12889
Статутний капітал
313
313
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
14897
12498
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
10131
9642
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2.69
3.05
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 2.69
3.05
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1252000 1252000
Цінні папери власних
загальна номінальна
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від статутнопротягом звітного
го капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Публiчне акцiонерне товариство
«Завод «Артеммаш»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Основні відомості про емітента
Повне найменування — Публiчне акцiонерне товариство «Завод «Артеммаш»; Код за ЄДРПОУ — 14316190; Місцезнаходження — 04050,
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон —
(044) 486-79-42; Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 17.04.15р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію —
http://artemmash.kiev.ua; Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності — Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ»(32346015). Чергові загальні збори проведені 10.04.14р. Перелік
питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт правління. 3.Звiт наглядової
ради. 4.Звiт ревізійної комісії. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл
прибутку i збиткiв. 7.Про попереднє схвалення значних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. Всі звiти затвердженi. Прийнято
рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Позачергові загальні збори проведені
за ініціативою наглядової ради 26.06.14р. Перелік питань: 1. Обрання
лiчильної комiсiї. 2.Про змiни в розподiлi прибутку за результатами 2013р.
Всi питання порядку денного було розглянуто. Змiнено рiшення загальних
зборiв вiд 27.03.14р. щодо порядку розподiлу прибутку. Осiб, що подавали
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами періоду, що
звітного періоду
передував звітному
за
За
за
за привілейовапростими привілейо- простими
ними акціями
акціями
ваними
акціями
акціями
Сума нарахова131500,00
0,00
13608,00
0,00
них дивідендів,
грн.
Нараховані
0,09
0,00
0,01
0,00
дивіденди на
одну акцію, грн.
Сума виплачених
0,00
0,00
0,00
0,00
дивідендів, грн.
..
..
20.06.2014
..
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
..
..
27.06.2014
..
дивідендів
Опис
На момент складання рiчної звiтностi дата складання перелiку осiб та дата виплати дивiдендiв за
результатами звітного періоду не визначенi.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
16719
17095
Основні засоби (за залишковою вартістю)
310
344
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
14726
15224
Сумарна дебіторська заборгованість
1585
1478
Грошові кошти та їх еквіваленти
95
44
Власний капітал
3933
3671
Статутний капітал
378
378
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3460
3198
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
12786
13424
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.174
0.018
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.174
0.018
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1512000 1512000
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного
у відсотках від статутного
періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА»,
04543571, вул. Академiка Туполєва,17-Ж, м. Київ, 04128, (044) 443-77-97.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://04543571.smida.gov.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Юрхолдінг-Аудит», 32736376.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 30.04.2014 року. Кворум зборів: 85,1112% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв
Товариства. 2. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв
Товариства. 3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2013 рік. 4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 5. Про прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рік. 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рік. 7. Про розподiл прибутку i збиткiв
Товариства за 2013 рік. 8. Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства. 9. Про розгляд i затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. Від акціонерів та їх представників пропозицій до порядку денного не надходило. Результати розгляду порядку денного: По
першому питанні порядку денного вирішили обрати лічильну комісію зборів
у наступному складі: Голова комісії — Андрійченко О.М., члени комісії —
Сідорук О.М., Фесенко В.І. По другому питанню порядку денного вирішили
встановити порядок проведення зборів Товариства. По третьому питанню
порядку денного вирішили затвердити звіт директора про результати фінансово — господарської діяльності Товариства за 2013 рік. По четвертому
питанню порядку денного вирішили затвердити звіт Наглядової Ради за
2013 рік. По п»ятому питанню порядку денного вирішили затверди звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. По шостому питанню порядку денного вирішили

затвердити річний звіт Товариства у складі фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2013 рік. По сьомому питанню порядку денного вирішили розподіл прибутку за 2013 рік не проводити, у зв»язку із
збитковістю діяльності Товариства. По восьмому питанню порядку денного
вирішили дивіденди не нараховувати. По дев»ятому питанню порядку денного вирішили затвердити основні напрямки діяльності Товариства на
2014 рік. Позачергові збори акціонерів у звітному році не скликалися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
3164
3076
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2814
2837
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
235
172
Сумарна дебіторська заборгованість
76
41
Грошові кошти та їх еквіваленти
34
20
Власний капітал
-524
-512
Статутний капітал
445
445
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-969
-957
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
34
Поточні зобов’язання і забезпечення
3688
3554
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1781196
1781196
Цінні папери
загальна номінальна
0
0
власних випусків,
вартість
викуплені протягом
у відсотках від статутного
0
0
звітного періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»; 00904316; 78700, Iвано-Франкiвська обл.
смт. Верховина, вул. Iвана Франка, 109; (03478) 21231;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії — 27.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: немає
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Полюсаудит»; 31790207.
5. Інформація про загальні збори: 18.04.2014р. відбулися чергові загальні збори. Кворум зборів: 86,06%. Осiб, що подавали пропозицiї до поРічна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Приватне акцiонерне
товариство «Одеський експериментальний
ремонтно-механiчний завод», 20933171, 65013,

міжміський код та телефон емітента:

м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.140, (048) 758-44-98.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: 20933171.sc-ua.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Фірма «Трансаудит» у вигляді товариства з
обмеженою відповідальністю, 23865010.
5. Інформація про загальні збори: За звітний період загальні збори акціонерів не проводилися.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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рядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань:1.Звiт Директора про роботу за
2013 рік.- Затверджено. 2.Звiт Ревізійної комісії..- Затверджено. 3.Затвердження звіту директора та ревізійної комісії.- Звiт директора затверджено.
Звiт та висновки Ревiзійної комісії затверджено. Рiчний звiт та баланс затверджено.
6. Інформація про дивіденди: протягом звітного 2014 року рішення
щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис.грн.) (2013р./2014р.): Усього активів:
249,4/250,2; основні засоби (за залишковою вартістю): 239,3/239,3; довгострокові фінансові інвестиції: 0/0; запаси: 0/0; сумарна дебіторська заборгованість: 9,1/9,2; грошові кошти та їх еквіваленти: 1/1,7; власний капітал:
215,3/200,7; статутний капітал: 59/59; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): -200,3/-214,9; довгострокові зобов'язання: 0/0; поточні
зобов'язання: 34,1/49,5; чистий прибуток (збиток): -6,1/-14,6.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
1872.0
1798.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)
851.3
897.6
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
325.7
285.2
Сумарна дебіторська заборгованість
365.5
315.3
Грошові кошти та їх еквіваленти
33.7
55.8
Власний капітал
1863.1
1786.8
Статутний капітал
7.8
7.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
323.9
247.6
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забезпечення
8.9
11.8
Чистий прибуток (збиток)
76.3
28.5
Голова правління ПрАТ «ОЕРМЗ» Зубрiлiн Сергiй Анатолiйович

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАТП-1028»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік

Приватне акціонерне товариство
«Київресурспостач»

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 ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО
«КАТП-1028»,
05447639,
ня, міжміський код та телефон
ВУЛ. МЕРЕЖНА, 10, М.БIЛА ЦЕРКВА,
емітента
Бiлоцеркiвський, Київська область,
09109, Україна, (04563) 6-22-11
2. Дата розкриття повного тексту 28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
katp1028.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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 товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «Київресурспостач», 32663874,
ня, міжміський код та телефон
вул. Марка Вовчка, 14, м. Київ,
емітента
04073, Україна, (044)463-93-95
2. Дата розкриття повного тексту 28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
kievresurspostach.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік

Приватне акцiонерне товариство
«ПIРО-ШОУ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУДIНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2»

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
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «ПIРО-ШОУ», 32770553, вулиця
ня, міжміський код та телефон
Марини Цвєтаєвої, будинок 8,
емітента
квартира 328, м. Київ, Деснянський,
02232, Україна, 044 537 20 52
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://pyroshow.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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 ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, СТВО «БУДIНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2»,
міжміський код та телефон емітента 04013376, пр-т Вiдрадний, 107,
м. Київ, Солом'янський, 03680, Україна, 0444589450
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
04013376.infosite.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 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 акціонерне товариство «Дікод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- електричні кабельні системи України»,
ня, міжміський код та телефон
31032472, вул. Дніпровська Набережемітента
на, 26-Ж, офіс № 43, м. Київ, Дарницький, 02098, Україна, 044-499-07-79
2. Дата розкриття повного тексту
24.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
dkc.kiev.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
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
ня, міжміський код та телефон
КОМПАНIЯ «ДЕЛЬФIН»,
емітента
37578988, Харківська , Київський,
61002, м. Харкiв, вул. Мироносицька,
буд. 46А (057)7143207
2. Дата розкриття повного тексту
30.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
ic-dolphin.com
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 емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «ОДЕСАня, міжміський код та телефон
ВИНПРОМ», 00412027, Франемітента
цузький бульвар, будинок 10, м.Одеса, Приморський, Одеська область,
65044, Україна, (048) 7221774
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.00412027.smida.gov.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 для
опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Товариство з обмежеемітента, код за ЄДРПОУ,
ною
відповідальністю
місцезнаходження, міжмісь«СIРIУС»
, 30585501, Донецька обл. ,
кий код та телефон емітента
Калінінський р-н, 83003, м. Донецьк,
вул. Антiпова, 7А, т. 0623859609
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://sirius.uafin.net
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство
«Діелектричні кабельні системи України»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР — СТБ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу II)
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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
місцезнаходження, міжміський ЦЕНТР — СТБ», 20044726, вул. Івана
код та телефон емітента
Шевцова, 1, м. Київ, Шевченківський р-н. (райони м. Києва), 03113,
(044) 501-98-98
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.stb.ua/company/juridical/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Товариство з обмеженою
відповідальністю «БІЛГОРОД ІНВЕСТ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Товариство з обмеженою відповідальемітента, код за ЄДРПОУ,
ністю «БІЛГОРОД ІНВЕСТ», 37074853,
місцезнаходження, міжмісь- вул. Леніна, буд. 2-А, с. Петропавлівкий код та телефон емітента ська Борщагівка, КиєвоСвятошинський район, Київська
область, 08130, Україна, 4064757
2. Дата розкриття повного
30.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.bilogorodskiy.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Приватне акціонерне товариство
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської
Аудиторська фірма «Перспектива-К»,
фірми (П.І.Б. аудитора — фі- 21563977
зичної особи — підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні
збори -

Вид загальних зборів — .
Дата проведення: року.
Кворум зборів: — % до загальної
кількості голосів.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
202647,5 122175,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)
51035,7
49114,9
Довгострокові фінансові інвестиції
77016
0
Виробничі запаси
444,1
0
Сумарна дебіторська заборгованість
13087,8
13793,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
270,6
807,3
Власний капітал
35301,8
43018,2
Статутний капітал
51566,7
49708,8
Нерозподілений прибуток (непокритий
-16264,9
-6690,6
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 71001,7
71001,7
Поточні зобов’язання і забезпечення
96344
8155,5
Чистий прибуток (збиток)
-84,6
-6660,5
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКЕ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Новоолександрiвське»; 00412263;
місцезнаходження, міжміський 07623, Київська, Згурiвський, с.Нова
код та телефон емітента
Олександрiвка, Ленiна б.14;
(04570) 58634
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://00412263.infosite.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
Товариство з обмеженою відповідальЄДРПОУ аудиторської фірми ністю «Міжнародний інститут аудиту»,
(П. І. Б. аудитора — фізичної
21512649
особи — підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні збори
Протягом звітного періоду проводились чергові загальні збори —
25.04.2014р. Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим
Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання,
що розглядались на загальних зборах: 1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2013 рік (вирішили затвердити звіт
правління, роботу товариства вважати задовільною); 2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік (вирішили затвердити звіт наглядової ради ); 3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2013 рік (вирішили затвердити звіт ревізійної
комісії); 4. Розгляд та затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік
(вирішили затвердити річний звіт Товариства); 5. Розподіл прибутку і
збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році (вирішили
прибуток, отриманий у 2013 році направити на покриття збитків минулих
років); 6. Зміна типу товариства (вирішили залишити тип товариства:
відкрите акціонерне товариство); 7. Затвердження Статуту у новій редакції (дане питання було знято з порядку денного); 8.Вибори органів
управління товариством (вирішили обрати наступний склад органів
управління: Голова правління — Степуру А.В., члени правління — Виноградов Ю.С., Кучеренко К.Г., Форманюк О.В., Костюк І.В., Лепеха К.І.,
Кучерук В.М.; Голова наглядової ради — Іщенко В.Ф., члени наглядової
ради — Власенко Б.М., представник ТОВ «Маіс» — за дорученням; Голова ревізійної комісії — Кривець О.В., члени ревізійної комісії — Яременко О.В., Гаврилюк А.В. ).
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
9076
8771
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6135
6281
Довгострокові фінансові інвестиції
2
2
Запаси
852
583
Сумарна дебіторська заборгованість
416
221
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
Власний капітал
8187
8357
Статутний капітал
1554
1554
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(542)
(372)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
889
414
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(0,03)
0,02
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
(0,03)
0,02
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
6214032
6214032
Цінні папери власних загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутнопротягом звітного
го капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних 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 емітен- Публічне акціонерне товариство «Новота, код за ЄДРПОУ, місцезнахо- павлівський гранітний кар’єр»
дження, міжміський код та теле- код за ЄДРПОУ 00292304
фон емітента
53282, Україна, Дніпропетровська обл.,
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 тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Ін- http://00292304.smida.gov.ua/
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ 24600006
аудиторської фірми (П.І.Б. ауди- Товариство з обмеженою відповідальтора — фізичної особи — підпри- ністю «Аудиторська фірма «Аудитємця), якою проведений аудит Дніпроконсульт»
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збо- Вид загальних зборів — чергові.
ри (розділ заповнюється у ви- Дата проведення — 28 березня 2014
падку, якщо емітент — акціонер- року.
не товариство).* Зазначається Кворум зборів — 66,47 %.
інформація про проведення або Перелік питань, що розглядалися на Занепроведення загальних черго- гальних зборах.
вих та позачергових зборів та у Порядок денний:
разі їх непроведення вказують- (затверджений наглядовою радою)
ся причини, також зазначається 1. Обрання членів лічильної комісії чергоперелік питань, що розглядали- вих Загальних зборів акціонерів ПАТ «Нося на загальних зборах, особи, вопавлівський гранітний кар’єр» (далі —
що подавали пропозиції до пе- Товариство), припинення повноважень
реліку питань порядку денного, членів лічильної комісії Товариства.
у разі проведення позачергових 2. Затвердження порядку (регламенту)
зборів зазначається особа, що проведення чергових Загальних зборів
ініціювала проведення загаль- акціонерів Товариства.
них зборів, результати розгляду 3. Звіт ради директорів про фінансовопитань порядку денного. У разі господарську діяльність ПАТ «Новопавякщо загальні збори не відбули- лівський гранітний кар’єр» за 2013 рік та
ся, вказуються причини
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ради директорів Товариства
4. Звіт Наглядової ради Товариства за
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства та покриття збитків за 2013 рік.

8. Дострокове припинення повноважень
Голови Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання члена Ревізійної комісії Товариства.
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 періоду, що
звітного періоду
передував звітному
за прости- за привіле- за прости- за привілейованими акціями
ми акціями йованими
ми
акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн.
Нараховані
диві0
0
0
0
денди на одну акцію, грн
Сума виплачених
0
0
0
0
дивідендів, грн
Дата складення пе0
0
0
0
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати диві0
0
0
0
дендів
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
73889
76568
Основні засоби
45042
48768
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
13980
13989
Сумарна дебіторська заборгованість
14600
13438
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
45
Власний капітал
21255
23204
Статутний капітал
1825
1825
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-14984
-13000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
52634
53364
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,271827
-0,75054
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -0,271827 -0,75054
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
7298760
7298760
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Телефон для довідок: (0566) 69-17-55
Наглядова рада ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр»

Публічне акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
29.04.2015 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 34575675
3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ вул. Ковпака, 17
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 569 91 00, 044 569 79 12
5. Електронна поштова адреса: info@creditwest.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.creditwest.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. 28.05.2015 року Рішенням Акціонера №13 у зв’язку із прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії емітента було припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Ерсін Ердоган. Паспорт громадянина Туреччини серії U №09143277, виданий 22.04.2011 губернаторством

м. Багджілар, Туреччина. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 1 рік. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено.
2. 28.05.2015 року Рішенням Акціонера №13 у зв’язку із прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії емітента було припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Фатіх Улусой. Паспорт громадянина Туреччини серії TR-V №695929, виданий 10.01.2007 губернаторством м. Стамбул,
Туреччина. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 1 рік. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої
припинено, нікого не призначено.
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 _____________________
Аднан Аначалі
29.04.2015
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство Компанiя «Ельба»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
Компанiя «Ельба»
2. Код за ЄДРПОУ
31826636
3. Місцезнаходження
08600, Василькiв,
Володимирська, 22
4. Міжміський код, телефон та факс 0444675310 0444676310
5. Електронна поштова адреса
elenazai@arktika.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.elbako.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
24.04.2015 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ Компанiя «Ельба»
прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора
ПАТ Компанiя «Ельба» Касян Валентини Василiвни, паспорт СК 314566,
виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi. Розмiр пакета акцiй та частка, якою вона володiє в Статутному капiталi ПАТ Компанiя
«Ельба» складає 0. Непогашенної судимостi та за корисливi та посадовi
злочини не має. Ревiзор ПАТ Компанiя «Ельба» перебувала на вказанiй
посадi — 3 роки 3 мiсяцi.
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
Вагiн Костянтин Олександрович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
28.04.2015
(дата)

Публiчне акцiонерне товариство Компанiя «Ельба»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
Компанiя «Ельба»
2. Код за ЄДРПОУ
31826636
3. Місцезнаходження
08600, Василькiв, Володимирська, 22
4. Міжміський код, телефон та факс 0444675310 0444676310
5. Електронна поштова адреса
elenazai@arktika.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.elbako.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення

24.04.2015 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ Компанiя «Ельба»
прийнято рiшення про призначення на посаду ревiзора ПАТ Компанiя
«Ельба»Вашека Вiкторiю Анатолiївну, особа не надала згоду на розкриття
її паспортних данихi. Розмiр пакета акцiй та частка, якою вона володiє в
Статутному капiталi ПАТ Компанiя «Ельба» складає 0. Непогашенної
судимостi та за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi пять рокiв
обiймає посаду Головний бухгалтер — Начальник вiддiлу фiнансової та депозитарної дiяльностi Департаменту з управлiння дiяльнiстю Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України/
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
Вагiн Костянтин Олександрович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
28.04.2015
(дата)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОАТОМ»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, СТВО «ТУРБОАТОМ» , 05762269,
міжміський код та телефон емітента просп. Московський, 199, м. Харків,
Харківський, Харківська область,
61037, (057) 349-22-92
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.turboatom.com.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою відповіаудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — дальністю «Українська аудиторська
фізичної особи — підприємця), якою служба», 21198495
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
У 2014 році Загальні збори акціонерів Товариства не проводились.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного За результатами періоду,
періоду
що передував звітному
за простими
за
за простими за привілеакціями
привілеакціями
йованими
йованими
акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн
Нараховані
0
0
0
0
дивіденди на одну
акцію, грн
Сума виплачених 219 257 362,67
0
69 701 861,59
0
дивідендів, грн
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
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Дата виплати
дивідендів
Опис

Дивіденди на державну частку корпоративних прав
сплачено в повному обсязі за 2012 рік —
69 млн. 701 тис. 861 грн. 59 коп., за 2013 рік —
219 млн. 257 тис. 362 грн. 67 коп., згідно Постанов
Кабінету Міністрів України № 214 від 27.03.2013 р. та
№ 33 від 29.01.2014 року зі змінами, відповідно.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
4 015 326
3 721 030
Основні засоби (за залишковою вартістю)
486 358
353 874
Довгострокові фінансові інвестиції
67 254
85 032
Запаси
1 737 317
1 582 875
Сумарна дебіторська заборгованість
454 585
624 735
Грошові кошти та їх еквіваленти
864 652
788 550
Власний капітал
2 579 448
2 161 308
Статутний капітал
105 624
105 624
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 412 760
1 994 620
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
161 748
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
1 274 130
1 559 722
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
1,50864
1,37976
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
1,50864
1,37976
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
422 496 520 422 496 520
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
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
“УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН”

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,
Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН", 33380539,
міжміський код та телефон
Донецька обл., Костянтинiвський
емітента
район, с. Водяне — 2, Зелена, 1-А,
85180, 06272 61031
2. Дата розкриття повного тексту
29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://33380539.smida.gov.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 АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ФК СОКРАТ» ,
місцезнаходження, міжмісь21645965, вул. Почайнинська, будикий код та телефон емітента
нок 70, офіс 65, Подільський район,
м. Київ, 04070, Україна, 044-207-01-00
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.sokrat.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство
«Метробуд»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента — Приватне акціонерне товариство «Метробуд», код 32961977, 01601 м. Київ,
вул. Прорізна, 8, (044) 279-41-89
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 28.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію —
www.pratmetrobud.kiev.ua
Генеральний директор _____________ 	В.І. Ярмоленко
28.04.2015р.

Державне агентство автомобільних доріг
України

Річна інформація емітента, який здійснив приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
Державне агентство автомобiльних
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, дорiг України
міжміський код та телефон емітента код за ЄДРПОУ: 37641918
місцезнаходження: 03150, м. Київ,
вул. Фізкультури, 9
міжміський код та телефон:
(044) 287-51-07
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.ukravtodor.gov.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Голова

Сергій Підгайний

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДЗЕРЖИНСЬКА»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУня, міжміський код та телефон
ВАЛЬНА ФАБРИКА «ДЗЕРЖИНемітента
СЬКА», 00176495, ВУЛ. ЛЕНIНА, 11,
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДЗЕРЖИНСЬК,
Донецька область, 85205,
(06247) 9-33-51
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2014
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.tsof-dz.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Аудиторська фірма ТОВ «КРАТаудиторської фірми (П.І.Б.
АУДИТ», 23413650
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів — чергові від
30.04.2014 р. Кворум зборів: 0% до загальної кількості голосів. Порядок
денний:
1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів),затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3.Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства (Директора) про результати
фінансово-господарської діяльності в 2013році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства (Директора) за 2013рік.
4.Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про результати діяльності в 2013році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2013рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013рік.
6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за

2013рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
7.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014рік.
8. Про списання основних засобів.
9. Про внесення та затвердження змін (доповнень) до Статуту ПАТ ЦЗФ
«Дзержинська» у зв`язку з приведенням у відповідність деяких пунктів Статуту відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». (Внесення змін до Статуту Товариства затвердженого попередніми загальними
зборами акціонерів, з метою усунення недоліків, по зауваженням НКЦПФР).
10. Про визначення особи, яка уповноважується на здійснення всіх дій,
пов`язанних з проведенням державної реєстрації змін до Статуту.
Загальні збори акціонерів, які призначені на 30.04.2013 р., не відбулися
у зв`язку з відсутністю кворуму.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Дивіденди не нараховувались, не сплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
13703
14487
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4839
5221
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
7808
490
Сумарна дебіторська заборгованість
1056
8775
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
0
Власний капітал
-33880
-32253
Статутний капітал
15643
15643
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-49523
-47896
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
50
1871
Поточні зобов’язання і забезпечення
47533
44869
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-0,03
-0,05
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,03
-0,05
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
62572300 62572300
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

21

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Київмашпостачзбут»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПрАТ «КМПЗ»
Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство
«Київмашпостачзбут»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
01882137
емітента
Місцезнаходження емітента
м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 23/4,
04070
Міжміський код, телефон та факс
(044) 408-0835
емітента
Електронна поштова адреса
kmpz@ukrpost.ua
емітента
Вид особливої інформації
зміна складу посадових осіб
Дата вчинення дії
24.04.2015
Дата розміщення у стрічці новин
27.04.2015

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 12 від
24.04.2015 року) переобрано на новий термін органи управління товариства. Склад органів не змінено. Причина — закінчення строку дії повноважень, строк перебування на посадах — 3 роки. Строк на який обрано посадових осіб — 3 роки.
Голова Наглядової ради: Гранцев Іван Володимирович* (паспорт МЕ
688154 26.08.2005 Святошинським РУГУ МВС України в м.Києві), володіє

24,69% СК емітента. Попередня посада — Голова НР в ПрАТ «КМПЗ».
Члени Наглядової ради:
- Макар Володимир Романович* (паспорт МС 111989 02.10.1996 Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській обл.), володіє 0% СК емітента. Попередня посада — Член НР в ПрАТ «КМПЗ.
- Мікітян Каріна Олександрівна* (паспорт МЕ 820087 21.07.2007 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві), володіє 0% СК емітента.
Голова правління: Темненко Олексій Іванович* (паспорт СН 455812
24.04.1997 Московським РУГУ МВС України в м. Києві), володіє 68,83% СК
емітента. Попередня посада — Голова правління в ПрАТ «КМПЗ».
Члени Правління:
- Черній Ірина Вікторівна* (паспорт СО 125640 24.04.1997 Московським
РУГУ МВС України в м. Києві), володіє 0% СК емітента. Попередня посада — Член правління в ПрАТ «КМПЗ»,
- Скрипка Світлана Олегівна* (паспорт СО 056509 25.12.1998 Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві), володіє 0% СК емітента. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.
Ревізор: Макогін Тетяна Миколаївна* (паспорт МС 179563 12.11.1997
Кременецьким РВ УМВС України в Тернопільській обл.), володіє 0% СК емітента. Попередня посада — ревізор в ПрАТ «КМПЗ».
________________
* Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, СТВО «АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ
міжміський код та телефон емітента «КИЇВВОДОКАНАЛ», 03327664,
ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, 1-А, М.КИЇВ,
Печерський, 01015, (044) 226-30-38
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.vodokanal.kiev.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), «АРКА», 31520115
якою проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація
про
загальні
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 06.05.2014 року.
Кворум зборів: 0% до загальної кількості голосів.
Порядок денний:
1. Обрання секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Звіт Голови правління — генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2013 році.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства
за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік
та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.
6. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства. Пропозицій до порядку денного не надходило.
Збори акціонерів не відбулись, оскільки були скасовані рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17.04.2014) в
зв'язку з технічними помилками, що були допущені під час їх
скликання, і унеможливлювали проведення зборів без порушення вимог чинного законодавства України.
5. Інфор- Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 18.07.2014
мація
року.
про
Кворум зборів: 0% до загальної кількості голосів.
загальні Порядок денний:
збори
1. Обрання секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Звіт Голови правління — генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
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3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 році.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства
за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік
та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.
6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
7. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства. Пропозицій до порядку денного не надходило.
Збори акціонерів не відбулись, оскільки були скасовані рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 14.07.2014) в
зв'язку з виконанням мобілізаційного плану, та введенням на
об’єктах Товариства, в тому числі й місці проведення зборів, режиму посиленої охорони та обмеження доступу, пов’язаних з
загостренням суспільно-політичної ситуації в країні.
6. Інформація про дивіденди.
За звітний та попередній періоди дивіденди не нараховувались та не
виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
2954829
2712508
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2533782
2402285
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
27692
30956
Сумарна дебіторська заборгованість
261432
178040
Грошові кошти та їх еквіваленти
86019
49236
Власний капітал
29682
22653
Статутний капітал
175489
175489
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-145807
-152836
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
2449942
2266157
Поточні зобов’язання і забезпечення
475205
423697
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,01
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,01
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
701957600 701957600
загальна номінальна
0
0
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
0
0
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК»

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ТОВАРИСТВО «БМ БАНК»,
міжміський код та телефон емітента 33881201м. Київ , Шевченкiвський,
01032, м. Київ, бульвар Тараса
Шевченка, 37/122 044 494-42-67,
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.bmbank.com.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Аудиторська фiрма ТОВ «Iнтераудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - аудит», 30634365
фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство):
28.04.2014 проведено чергові річні загальні збори. Порядок денний:
1. Про обрання секретаря Загальних Зборiв Акцiонерiв АТ «БМ БАНК».
2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Про розгляд звiту Правлiння по результатах дiяльностi АТ «БМ БАНК» за 2013 рiк. 4. Про розгляд звiту та
затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї АТ «БМ БАНК» за 2013 рiк.
5. Про затвердження звiту Зовнiшнього аудитора ТОВ «Iнтер - Аудит» про
перевiрку фiнансової звiтностi АТ «БМ БАНК» за 2013 рiк. Затвердження
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми.
6. Про затвердження рiчного фiнансового звiту АТ «БМ БАНК» за 2013 рiк
та порядку покриття збиткiв за 2013 рiк.
7. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради АТ «БМ
БАНК». 8. Про обрання Голови та членiв Наглядової Ради АТ «БМ БАНК».
Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової
Ради АТ «БМ БАНК». Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради АТ «БМ БАНК».
9. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку
шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.10. Прийняття рiшення про приватне розмiщення
акцiй Банку та затвердження Протоколу рiшення про приватне розмiщення
акцiй. 11. Затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено
розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення.
12. Визначення органу Банку уповноваженого приймати рiшення про:- залучення до розмiщення андеррайтера; - внесення змiн до проспекту емiсiї
акцiй;- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв
купiвлi-продажу акцiй додаткового випуску з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй
укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв купiвлi-продажу акцiй додаткового випуску з першими власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй; - затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - прийняття
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв, внесених
в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством
строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати
таке рiшення або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення
акцiй; - письмове повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне
право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це
в офiцiйному друкованому органi.13. Визначення осiб Банку, уповноважених: - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про
розмiщення;- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;

- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв,
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 14. Про затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «БМ БАНК».15. Про затвердження Положення про Правлiння
АТ «БМ БАНК». Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради АТ «БМ БАНК»
(Протокол №6 вiд 25.03.2014р.) Збори визнано такими, що вiдбулися.
24.09.2014 проведено позачергові загальні збори. Порядок денний: 1. Про
обрання секретаря Загальних Зборiв Акцiонерiв АТ «БМ БАНК». 2. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку шляхом
збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.3. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй Банку
та затвердження Протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 4. Затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй,
щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 5. Визначення органу Банку уповноваженого приймати рiшення про:• залучення до
розмiщення андеррайтера; • внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;• прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв купiвлiпродажу акцiй додаткового випуску з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй
укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
• затвердження результатiв укладення договорiв купiвлi-продажу акцiй додаткового випуску з першими власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй; • затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;• затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; • прийняття
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;• повернення внескiв, внесених
в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством
строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення
акцiй; • письмове повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне
право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це
в офiцiйному друкованому органi.6. Визначення осiб Банку, уповноважених: • проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення
про розмiщення; • проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв
з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; • проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi
реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством
належних їм акцiй. Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради АТ «БМ БАНК»
(Протокол №20 вiд 08.09.2014р.).Збори визнано такими, що вiдбулися.
6. Інформація про дивіденди: Iнформацiя про дивіденди відсутня,
оскільки дивіденди у 2014р. емітентом не нараховувались i вiдповiдно
не сплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1586096
1973272
Грошові кошти та їх еквіваленти
241075
264828
Кошти в інших банках
0
26664
Кредити та заборгованість клієнтів
1168306
1395120
Усього зобов’язань
2577446
2355469
Кошти банків
777384
460513
Кошти клієнтів
1259877
1671577
Усього власного капіталу та частка меншості
-991350
-382197
Статутний капітал
776397
776397
Чистий прибуток/(збиток)
1056393
-913264
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
-0.34
-0.33
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн.)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІН-

СТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» повідомляє Вас, що
12 червня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 03680, м. Київ,
вул. Предславинська, 28, кімната 208, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 12 червня 2015 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою:
Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28, кімната 208.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
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на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три)
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24.00 год. 08 червня 2015 року.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в
акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у
загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 червня
2015 року (включно), у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до
17.00 год. без обідньої перерви за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул.
Предславинська, 28, каб. 208, ПАТ «НДІАВТОПРОМ». Відповідальна за
ознайомлення з матеріалами зборів особа — Кузнецова А.А. — перший
заступник Генерального директора ПАТ « НДІАВТОПРОМ».
12 червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Порядок денний загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення
Статуту в новій редакції.

14. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «НДІавтопром» (тис. грн.)
Найменування показника
2014 рік
2013 рік
Усього активів
35 194
30 984
Основні засоби
249
295
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2
2
Сумарна дебіторська заборгованість
12 639
14 306
Грошові кошти та їх еквіваленти
815
1 716
Нерозподілений прибуток
31 940
27 863
Власний капітал
33 995
29 927
Статутний капітал
1 651
1 651
Довгострокові зобов`язання
87
62
Поточні зобов`язання
1 112
995
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,12
0,12
(грн.)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
33 026 060 33 026 060
Кількість власних акцій, викуплених протягом
176 176
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
113
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
18
18
Примітка:
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу
VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані,
зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи
та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах
від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій
рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України»
(дата набрання чинності законом — 12.10.2013 р.) не уклав з обраною
емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які
дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних
паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.
Телефони для довідок: (044) 528-70-44, 528-45-98.
ПАТ «НДІавтопром»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТ-ХОЛДИНГ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
«СМАРТ-ХОЛДИНГ» , 34716646, вул.
місцезнаходження, міжмісь- Ігорівська, буд. 7-А, м. Київ, Подільський,
кий код та телефон емітента 04070, Україна, (044) 590-30-04
2. Дата розкриття повного
29.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://34716646.smida.gov.ua/em_reports
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІЄДРПОУ аудиторської фірми ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
(П.І.Б. аудитора — фізичної «ФОРУМ», 23070374
особи — підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
158951
256337
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Основні засоби (за залишковою вартістю)
1292
Довгострокові фінансові інвестиції
0
Запаси
3608
Сумарна дебіторська заборгованість
56930
Грошові кошти та їх еквіваленти
482
Власний капітал
66572
Статутний капітал
100469
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-34072
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
92379
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

2101
4598
439
146058
2041
-1849
469
-2493
0
258186
0
0
0
0
0
0
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»
Спростування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» ,
код ЄДРПОУ 00191885, керуючись «Положенням про розкриття інформації
емітентами цінних паперів», затвердженим Рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року №2826, спростовує особливу інформацію «Відомості про зміну складу посадових осіб»,
опубліковану в загально доступній стрічці новин за адресою http://

stockmarket.gov.ua 27.04.2015 року о 12.53.31годині через допущену технічну помилку. Зазначену технічну помилку емітент виявив самостійно
27.04.2015 року.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Генеральний директор
Бусько В.М.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК БОГУСЛАВ»
Річна інформація емітента за 2014 рік
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК БОГУСЛАВ»
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК БОГУСЛАВ»
34540113
м.Київ Подiльський р-н 04080 м.Київ Нижньоюркiвська,81
(044) 484-01-74
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
30 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію
www.stockmarket.gov.ua, www.bankboguslav.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма
«АКТИВ-АУДИТ»
30785437
5. Інформація про загальні збори.
24.04.2015 проведено чергові (річні) Загальні збори. Iнiцiатором проведення чергових (річних) Загальних зборів акцiонерiв АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
були керiвнi органи АТ «БАНК БОГУСЛАВ».
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за
2014 рік.
3. Розподіл прибутку Банку за 2014 рік.
4. Затвердження розміру річних дивідендів.
5. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради Банку.
6. Розгляд звіту Правління Банку та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління Банку.
7. Розгляд звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Банку та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Банку.
8. Розгляд аудиторського висновку (звіту) аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту АТ «БАНК БОГУСЛАВ» шляхом затвердження його в новій редакції у зв’язку із приведенням окремих
статей Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії у зв’язку з внесенням змін до Статуту АТ «БАНК БОГУСЛАВ».
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
Наглядової ради АТ «БАНК БОГУСЛАВ» у зв’язку з необхідністю розширення складу, шляхом обрання нових членів Наглядової ради Банку.

12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови
та членів Наглядової ради АТ «БАНК БОГУСЛАВ», затвердження умов
цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.
13. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК
БОГУСЛАВ» у новій редакції.
14. Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «БАНК БОГУСЛАВ» у новій редакції.
15. Затвердження Положення про Правління АТ «БАНК БОГУСЛАВ» у
новій редакції.
16. Про скасування Положення про Ревізійну комісію АТ «БАНК БОГУСЛАВ».
17. Затвердження Принципів корпоративного управління АТ «БАНК БОГУСЛАВ» у новій редакції.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та попереднього року рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.
Рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК БОГУСЛАВ» дивіденди за 2014 рік не виплачуються (Протокол №01 чергових
(річних) Загальних зборів від 24.04.2015 року).
Рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК БОГУСЛАВ» дивіденди за 2013 рік не виплачуються (Протокол №01 чергових
(річних) Загальних зборів від 25.04.2014 року)

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
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «МетЛайф»,
місцезнаходження, міжміський
32109907м. Київ , Шевченкiвський,
код та телефон емітента
01032, м. Київ, Комiнтерну, 14
044-494-13-43 ,
2. Дата розкриття повного тексту 28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.metlife.ua stockmarket.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Компанія ЛІФАЗА ЛІМІТЕД
(LIFAZA LIMITED)

II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
541365
530338
Грошові кошти та їх еквіваленти
34471
64202
Кошти в інших банках
11037
48692
Кредити та заборгованість клієнтів
350391
320958
Усього зобов’язань
347627
339244
Кошти банків
70067
62579
Кошти клієнтів
267189
275181
Усього власного капіталу та частка меншості
193738
191094
Статутний капітал
180000
180000
Чистий прибуток/(збиток)
1442
1285
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
8.01
7.14
(грн)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
8.01
7.14
просту акцію (грн)
Голова Правління
АТ «БАНК БОГУСЛАВ»

Заремба Людмила Петрівна

«Компанія ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (LIFAZA LIMITED) (юридична особа заснована і зареєстрована в Республіці Кіпр, під реєстраційним номером:
294413, за адресою: Кіпр, м. Нікосія, 1097, Діагору 4, корпус «Кермія»,
квартира/офіс 104 (Diagorou 4, KERMIA HOUSE, Flat/ Office 104, 1097,
Nicosia, Cyprus)), керуючись ст. 64 Закону України «Про акціонерні Товариства» повідомляє Вас про свій намір придбати належні на праві власності Компанії ЛУТЗАРІН ЛІМІТЕД (LUTZARIN LIMITED) (юридична особа,
створена і зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером 225509) прості іменні акції у кількості 16 350 000 шт. ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ: 14310135).
На даний момент Компанія ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (LIFAZA LIMITED) не є
акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА».»
Компанія ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (LIFAZA LIMITED)
в особі представника
Семигайла Сергія
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Чорноморський суднобудiвний завод»

II. Текст повідомлення
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
зміну складу посадових осіб емітента)
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«Чорноморський суднобудiвний
завод»
2. Код за ЄДРПОУ
14312980
3. Місцезнаходження
54000, Миколаїв, Iндустрiальна,
буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (512) 67-70-07 д/н
5. Електронна поштова адреса
Tatyana.Kargapoltseva@khersonshipyard.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 14308500.smida.gov.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ»ЧСЗ» вiд 24.04.2015р.(Протокол
1/2015. вiд 24.04.2015р.) Припинено повноваження членiв Наглядової ради
Компанiї ФОЛIНА ТРЕЙДIНГ КО ЛIМIТЕД (FOLINA TRADING CO LIMITED),
Посадова особа перебувала на посадi 3 роки.

Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ «ЧСЗ» вiд 24.04.2015р.(Протокол
1/2015. вiд 24.04.2015р.) Припинено повноваження члена Наглядової ради
Компанiї НIПОЛОРТ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (NIPOLORT INVESTMENTS
LTD).
Посадова особа перебувала на посадi 3 роки.
Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ»ЧСЗ» вiд 24.04.2015р.(Протокол
1/2015. вiд 24.04.2015р.) Припинено повноваження членiв Наглядової ради
Компанiї МАРЛЕНIА ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД (MARLENIA ENTERPRISES
LTD).
Посадова особа перебувала на посадi 3 роки.
Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ»ЧСЗ» вiд 24.04.2015р.(Протокол
1/2015. вiд 24.04.2015р.)
Компанiю НIПОЛОРТ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (NIPOLORT INVESTMENTS
LTD) посадову особу обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ЧСЗ» строком на три роки згiдно Статуту.
Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ»ЧСЗ» вiд 24.04.2015р.(Протокол
1/2015. вiд 24.04.2015р.) Компанiю — НУРТЕНО ХОЛДIНГЗ ЛТД
(NOURTENO HOLDINGS LTD) обрано до складу Наглядової ради ПАТ
«ЧСЗ» сроком на три роки згiдно Статуту.
Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ»ЧСЗ» вiд 24.04.2015р.(Протокол
1/2015. вiд 24.04.2015р.) Компанiю — ПРАСТОЛ СЕРВIСИЗ ЛТД (PRASTOL
SERVICES LTD обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ЧСЗ» строком на
три роки згiдно Статуту.
Генеральний директор
О.В.Остапенко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01025, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» (скорочене найменування ПрАТ «БФК
«ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС») повідомляє Вас, що 12 червня 2015 року о 15.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 12 червня 2015 року з 14.30 год. до 14.50 год. за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00
год. 08 червня 2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера
(його представника), а в разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати
надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 червня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00
год. до 14.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12,
ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС», каб. 705. Відповідальна за ознайомлення
з матеріалами зборів особа — Ковальова Ірина Олександрівна, начальник
відділу контролінгу та управління, член Ревізійної комісії Товариства.
12 червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення
загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати
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фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу
Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
14. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких значних
правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» (тис. грн.)
Найменування показника
період
2014 рік
2013 рік
Усього активів
121 334
105 735
Основні засоби (залишкова вартість)
68 793
72 047
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
8
Сумарна дебіторська заборгованість
14 261
11 419
Грошові кошти та їх еквіваленти
306
388
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(178 950) (85 742)
Власний капітал
(175 250) (82 042)
Статутний капітал
3 700
3 700
Довгострокові зобов’язання
152 248
76 864
Поточні зобов’язання
144 336
110 913
Чистий прибуток (збиток)
(93 208)
(9 112)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
740 000
740 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
58
65
Телефон для довідок: (044) 506 20 13
ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «Київський радіозавод»
Правління АТ «КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД» (адреса місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,9) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів які відбудуться — 05 червня
2015р. о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корпус
№ 2, зала для нарад.
Порядок денний (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ГоЛОСУВАННЯ) позачергових загальних зборів
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Київський радіозавод»:
1. Про обрання складу лічильної комісії,
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів
акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод»
(затвердження регламенту).
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності за 2014рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2015 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2014р. та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії за 2014рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження висновків Ревізійної комісії про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014рік.
10. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік та порядку виплати дивідендів за 2014 рік.
11. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2015рік.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
15. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Річна інформація

ПАТ «Чернiгiврайагропромтехнiка»

для опублікування в офіційному друкованому виданні
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство «Чернiгiв
емітента, код за ЄДРПОУ, райагропромтехнiка», 00909220Чернігівська ,
місцезнаходження,
д/н, 14020, М.ЧЕРНIГIВ,
міжміський код та телефон вул. ШЕВЧЕНКА, 162А (04622) 31147,
емітента
2. Дата розкриття повного
29.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі chrapt.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма
ЄДРПОУ аудиторської
«АЛЬФА-АУДИТ», 21390979
фірми (П. І. Б. аудитора —
фізичної особи — підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні Збори відбулися 22.04.2014 р. Питання позбори (розділ заповнюється рядку денного:
у випадку, якщо емітент — 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
акціонерне товариство)
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
товариства за 2013 рiк.

Реєстрація учасників зборів відбудеться: 05 червня 2015р. з 10:00 до
10:45 за місцем проведення зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами
щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів а також в період з 05травня 2015р. по «04» червня 2015р. у робочі дні в час з 10-00 по
17-00 за адресою м. Київ, вул. Бориспільська, 9 звернувшись із заявою
складеною у довільній формі.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу
акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в
зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 566-85-20
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2014 рік
2013 рік
Всього активів
74236,0
73112,0
Основні засоби
41183,0
41373,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
4197,0
4095,0
Сумарна дебіторська заборгованість
3601,0
3918,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
2463,0
696,0
Нерозподілений прибуток
-222,0
-266,0
Власний капітал
71689,0
69825,0
Статутний капітал
70091,0
70091,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
2547,0
3287,0
Чистий прибуток(збиток)
+101,0
+113,0
Середньорічна кількість акцій(шт.)
280364000 280364000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
311
359
(осіб)
Голова правління 	М.К. Сторожук
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної
фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк.
7. Розподiл (покриття) збиткiв 2013 року.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Про попереднє схвалення значних
правочинiв товариства.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років 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
537
559
Основні засоби (за залишковою вартістю)
381
423
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
68
88
Сумарна дебіторська заборгованість
71
40
Грошові кошти та їх еквіваленти
17
8
Власний капітал
398
477
Статутний капітал
718
718
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1294
-1215
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
54
12
Поточні зобов’язання і забезпечення
85
70
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.0275054 -0.0424767
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -0.0275054 -0.0424767
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2872160
2872160
Цінні папери власних ви- загальна номінальна
пусків, викуплені протя- вартість
у відсотках від
гом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду
Директор

Песік Борис Григорович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
“Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк”

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
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора —
фізичної особи — підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний
комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк",
ЄДРПОУ 00039002, Київська обл., 01001, м.
Київ, провулок Шевченка, 12, т.(044)364-67-77
28.04.2015

www.pib.ua

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги»,
33306921
Генеральний директор
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги»
Свiстiч О.М.

Партнер
Студинська Ю.С.
5. Інформація про загальні Протягом 2014 року було проведено засідання
збори (розділ заповнюєть- чергових та позачергових Загальних зборів акся у випадку, якщо
ціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
емітент — акціонерне
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв
товариство)
25.04.2014 р. розглядалися питання та приймались рiшення вiдповiдно до затвердженого порядку денного зборiв:
- Звiт Наглядової Ради Публiчного акцiонерного
товариства
«Акцiонерний
комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк» (далi —
Банк) за 2013 рiк;
- Звiт Правлiння Банку за 2013 рiк;
- Звiт Ревiзiйної комiсiї Банку за 2013 рiк;
- Розгляд висновку зовнiшнього аудитора про
перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Банку за
2013 рiк;
- Затвердження рiчної фiнансової звiтностi
Банку за 2013 рiк;
- Розподiл прибутку (збиткiв) за 2013 рiк;
- Про внесення змiн до внутрiшнiх положень
Банку;
- Про дострокове припинення повноважень
членiв Наглядової Ради Банку;
- Про обрання членiв Наглядової Ради Банку;
- Затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради Банку.
На позачергових загальних зборах акцiонерiв
27.11.2014 р., якi були ініційовані Наглядовою
Радою Банку, розглядались питання та приймались рiшення вiдповiдно до затвердженого порядку денного зборiв:
- Про збiльшення статутного капiталу
ПАТ «Промiнвестбанк» шляхом приватного
розмiщення
додаткових
акцiй
iснуючої
номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв.
- Про затвердження Рiшення про приватне
розмiщення акцiй ПАТ «Промiнвестбанк» та
визначення перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення.
- Про визначення уповноваженого органу
ПАТ «Промiнвестбанк», якому надаються повноваження щодо:залучення до розмiщення
андеррайтера; внесення змiн до проспекту
емiсiї акцiй;прийняття рiшення про дострокове
закiнчення укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй
укладено договори з першими власниками та
акцiї повнiстю оплачено);
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затвердження результатiв укладення договорiв
з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй; затвердження результатiв
приватного розмiщення акцiй; затвердження
звiту про результати приватного розмiщення
акцiй;прийняття рiшення про вiдмову вiд
розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у
встановленi
законодавством
строки
результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
письмового повiдомлення кожного акцiонера,
який має переважне право на придбання
розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй,
про можливiсть реалiзацiї такого права та
опублiкування повiдомлення про це в
офiцiйному друкованому органi.
- Про визначення уповноважених осiб ПАТ
«Промiнвестбанк», яким надаються повноваження : проводити дiї щодо забезпечення
реалiзацiї акцiонерами свого переважного
права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї
щодо забезпечення укладення договорiв з
першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй; проводити дiї щодо
здiйснення обов’язкового викупу акцiй у
акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати
здiйснення викупу акцiонерним товариством
належних їм акцiй.
6. Інформація про дивіденди.

Сума нарахованих
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.
Сума виплачених
дивідендів, грн.
Дата складання переліку осіб, які мають
право на отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис

За результатами
За результатами періоду,
звітнього періоду
що передував звітньому
за про- за привілейо- за про- за привілейостими
ваними
стими
ваними
акціями
акціями
акціями
акціями
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

Дивiденди в звiтному роцi не виплачувались

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
50527422 39381237
Грошові кошти та їх еквіваленти
5946995
3656452
Кошти в інших банках
666328
51632
Кредити та заборгованість клієнтів
36401765 28054619
Усього зобов'язань
42579840 34373710
Кошти банків
22244336 16382805
Кошти клієнтів
14356717 14513017
Усього власного капіталу та частка меншості
7947582
5007527
Статутний капітал
8217093
9149882
Чистий прибуток/(збиток)
-5796512
-40628
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн.)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
49027 м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ»
(надалі ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», або Товариство) повідомляє Вас,
що 08 червня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ»,
конференц-зал «Б» відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 08 червня 2015 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою:
Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00
год. 02 червня 2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера
(його представника), а в разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 05 червня 2015 року (включно) з понеділка по
п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00
год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А, 1-й поверх, бухгалтерія ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Казак Марія Михайлівна — головний бухгалтер ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ».
08 червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення
загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу (Директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Директора) Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності
Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Готель «Жовтневий» (тис. грн.)
Найменування показника
період
2013 рік
2014 рік
Усього активів
3 522,2
2 801,0
Основні засоби (залишкова вартість)
1 573,0
1 478,4
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
27,4
38,6
Сумарна дебіторська заборгованість
476,1
113,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
605,8
309,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(14 714,9)
(15 524,2)
Власний капітал
3 296,0
2 486,7
Статутний капітал
17 977,9
17 977,9
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
226,2
314,3
Чистий прибуток (збиток)
(15 160,10)
(809,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
17 977 900 17 977 900
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
44
44
(осіб)
Телефон для довідок: (056) 744-44-49.

ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ»

Публічне акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифiкацiї «Бережанигаз»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента.1. Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Бережанигаз», 21136718, вул. Шевченка,33, Тернопільська обл., м.Бережани, Бережанський, Тернопільська, 47501, (03548) 21429.2. Дата розкриття
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: 29.04.2015.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://berezhanigaz.tgaz.te.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 фірма «Галичинааудитсервіс», 22599983.5. Інформація про загальні збори.11.04.2014, чергові.Порядок денний загальних зборів акціонерів сформований наглядовою
радою товариства та акціонером, який володіє більше 10 % від статутного
капіталу товариства.Порядок денний:1. Обрання голови та членів лічильної комісії.2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.4 Звіт голови правління ПАТ «бережанигаз» по підсумках фінансово-господарської
діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту . Основні напрямки розвитку на 2014 рік.5.Звіт голови Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.6.Звіт голови Ревізійної комісії за 2013 рік, та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.Затвердження висновків Ревізійної комісії за
2013 рік.7..Затвердження річного звіту товариства. Порядок покриття збит-

ків Товариства за 2013 рік та плановий розподіл прибутку товариства на
2014 рік.8. Про припинення товариства в результаті ліквідації.9. Про обрання голови та членів ліквідаційної комісії. Про порядок роботи ліквідаційної комісії.10. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства.11. Про встановлення строку для подання претензій кредиторів.
12. Про порядок розподілу майна Товариства,що ліквідується,між кредиторами і акціонерами.По всіх питаннях порядку денного прийняті рішення.
Позачерговi збори акцiонерiв в звітному році не скликались.6. Інформація
про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення
щодо виплати дивідендів не приймалось.ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.). Період звітний (попередній).Усього активів 101 (129), Основні засоби (за залишковою вартістю)
72 (89), Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), Запаси 16 (16), Сумарна
дебіторська заборгованість 2 (24), Грошові кошти та їх еквіваленти 11 (0),
Власний капітал -16182 (-16171), Статутний капітал 13 (13), Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -16198 (-16187), Довгострокові
зобов'язання і забезпечення 0 (0), Поточні зобов'язання і забезпечення
16283 (16300), Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0085
(-0,0069), Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -0,0085 (-0,0069), Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1300423
(1300423), Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість 0 (0), Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду у відсотках від статутного капіталу 0 (0),
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 (0).
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОБОС»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОБОС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, офіс 703
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОБОС» (ПрАТ «КОБОС»)
повідомляє Вас, що 12 червня 2015 року о 14.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 12 червня 2015 року з 13.30 год. до 13.50 год. за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00
год. 08 червня 2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера
(його представника), а в разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 червня 2015
року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня
перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 12, оф. 705, ПрАТ «КОБОС». Відповідальна за ознайомлення з
матеріалами зборів особа — Сенченко Олена Іванівна, Бухгалтер ПрАТ
«КОБОС».
12 червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення
загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності
в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «КОБОС» (тис. грн.)
Найменування показника
період
2014 рік
2013 рік
Усього активів
85 838,8
96 825
Основні засоби (залишкова вартість)
59 178,1
70 415,6
Довгострокові фінансові інвестиції
24 011,0
1
Запаси
0
Сумарна дебіторська заборгованість
381,2
214,5
Грошові кошти та їх еквіваленти
532,6
184,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(53 267,6)
(41 993,8)
Власний капітал
84 202,4
95 476,2
Статутний капітал
26 578,2
26 578,2
Довгострокові зобов’язання
1 370,3
895,3
Поточні зобов’язання
266,1
453,5
Чистий прибуток (збиток)
(11 273,8)
(11 909,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
26 578 185 26 578 185
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2
1
(осіб)
Телефон для довідок: (044) 506- 20-13

ПрАТ «КОБОС»

Публічне акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифiкацiї «Залiщикигаз»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік.
І. Основні відомості про емітента.1. Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї
«Залiщикигаз», 21131775, Промислова, 8, м.Залiщики, Залiщицький, Тернопільська, 47540, 03554 2-30-54.2. Дата розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
29.04.2015.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://zalishchykygaz.tgaz.te.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 «Галичина-аудитсервiс»,
22599983.5. Інформація про загальні збори.16.04.2014, чергові.Пропозицiї
щодо порядку денного поступили вiд виконавчого органу товариства та вiд
акцiонера, який володiє бiльше 10 % вiд статуного капiталу товариства
НАК «Нафтогаз України».Порядок денний:1. Обрання голови та членів лічильної комісії.2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт голови правління ПАТ «Заліщикигаз» по підсумках фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку на 2014 рік.5. Звіт
голови Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.7. Затвердження річного звіту Товари-
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ства. Порядок покриття збитків Товариства за 2013 рік та плановий розподіл прибутку Товариства на 2014 рік.
8. Про припинення Товариства в результаті ліквідації.9. Про обрання
Голови та членів ліквідаційної комісії. Про порядок роботи ліквідаційної комісії.10. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства.11. Про встановлення строку для подання претензій кредиторів.12. Про
порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та
акціонерами.По всіх питаннях порядку денного прийняті рішення.
Позачерговi збори акцiонерiв в звітному році не скликались.6. Інформація
про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення
щодо виплати дивідендів не приймалось.ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.). Період звітний(попередній).
Усього активів 352 (381), Основні засоби (за залишковою вартістю) 37 (48),
Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), Запаси 6 (6), Сумарна дебіторська
заборгованість 210 (174), Грошові кошти та їх еквіваленти 37 (79), Власний
капітал -725 (-696), Статутний капітал 5 (5), Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -731 (-702), Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0 (0), Поточні зобов'язання і забезпечення 1077 (1077), Чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0303 (-0,0511), Скоригований чистий
прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0303 (-0,0511), Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 958 (958), Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість 0 (0),
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду у відсотках від статутного капіталу 0 (0), Загальна сума коштів, витрачених на
викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 (0).

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «МЕНА ПАК»
Річна інформація ПАТ «МЕНА ПАК»
для опублікування в офіційному друкованому виданні
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство «МЕНА
емітента, код за ЄДРПОУ,
ПАК», 00383260Чернігівська , Менський,
місцезнаходження, міжміський 15600, м. Мена, вул. О. Кошового, 6
код та телефон емітента
(04644) 21084,
2. Дата розкриття повного
29.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.menapack.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Приватне пiдприємство «Аудиторська
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми фiрма «Альфа-аудит», 21390979
(П. І. Б. аудитора — фізичної
особи — підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні
Збори відбулися 15.04.2014 р. Питання
збори (розділ заповнюється у порядку денного:
випадку, якщо емітент — акціо- 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, вклюнерне товариство)
чаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту
загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї
за пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi товариства за
2013 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної
фiнансової звiтностi) товариства за 2013
рiк.
7.Розподiл чистого прибутку 2013 року.
8.Внесення змiн до Статуту товариства.
9.Внесення змiн до внутрiшнiх документiв
товариства.
10.Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради.
11.Обрання членiв Наглядової ради.

12.Затвердження
умов
договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової ради.
13.Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
14.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
15.Затвердження
умов
договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї.
16.Про виконання акцiонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему
України».
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років 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
39429
41374
Основні засоби (за залишковою вартістю)
22310
25008
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
8294
5270
Сумарна дебіторська заборгованість
7441
9925
Грошові кошти та їх еквіваленти
404
916
Власний капітал
36270
37578
Статутний капітал
4012
4012
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-14734
-13426
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1805
1952
Поточні зобов’язання і забезпечення
1354
1844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1.81729
0.36271
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-1.81729
0.36271
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
802294
802294
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду
Директор

Вікторас Тіревічюс

Публічне акцiонерне товариство
по газопостачанню i газифiкацiї «Зборiвгаз»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента.1. Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню i газифiкацiї «Зборiвгаз»,
21138352, вул.Набережна 2, м.Зборiв, Зборiвський, Тернопільська, 47201,
03540) 2-26-45.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://zborivgaz.tgaz.te.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 «Галичина-аудитсервiс», 22599983.5. Інформація про
загальні збори.16.04.2014, чергові.Порядок денний сформований наглядовою радою товариства Вiд акцiонера, який володiє бiльше 10 % статутного
капiталу товариства НАК «Нафтогаз України» поступила пропозиція щодо
доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів.Порядок денний:1.Обрання голови та членів лічильної комісії.2.Обрання голови та секретаря загальних зборів. 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.4.Звіт голови правління ПАТ «Зборівгаз» по
підсумках фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку на 2014 рік.5.Звіт голови Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.6. Звіт голови Ревізійної комісії за
2013рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження
висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.7.Затвердження річного звіту Това-

риства. Порядок покриття збитків Товариства за 2013рік та плановий розподіл прибутку Товариства на 2014 рік.8.Про припинення Товариства в результаті ліквідації.9.Про обрання Голови та членів ліквідаційної комісії. Про
порядок роботи ліквідаційної комісії. 10.Затвердження порядку та строків
проведення ліквідації Товариства.11.Про встановлення строку для подання претензій кредиторів.12.Про порядок розподілу майна Товариства, що
ліквідується, між кредиторами та акціонерами.По всіх питаннях порядку
денного прийняті рішення. Позачерговi збори акцiонерiв в звітному році не
скликались.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.).
Період звітний(попередній).Усього активів 419 (391), Основні засоби (за залишковою вартістю) 69 (86), Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), Запаси 28 (21), Сумарна дебіторська заборгованість 257 (210), Грошові кошти
та їх еквіваленти 2 (2), Власний капітал -2030 (-2002), Статутний капітал
5 (5), Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2036 (-2008), Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 (0), Поточні зобов'язання і забезпечення 2449 (2393), Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-0,0566 (0), Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -0,0566 (-0,0566), Середньорічна кількість простих акцій (шт.) -0,0566
(-0,0566), Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість 0 (0), Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду у відсотках від статутного капіталу 0 (0),
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 (0).
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Марiупольська кондитерська фабрика “Рошен”
Річна інформація емітента цінних паперів
Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська
фабрика «Рошен»
за 2014 рік
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найме- Публiчне акцiонерне товариство "Марiупольська
нування емітен- кондитерська фабрика "Рошен",
та,
код
за Код ЄДРПОУ 00382059
ЄДРПОУ, міс- 87500, Донецька, мiсто Марiуполь, вулиця Миколаївська,
цезнаходження, будинок 89 (0629)470028,
міжміський код
та телефон емітента
2. Дата розкрит- 27.04.2015р.
тя повного тексту річної інформації
у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сто- www.mkf.dn.ua
рінки в мережі
Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну інформацію
4. Найменуван- Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою
ня,
код
за вiдповiдальнiстю "Крат-Аудит",
ЄДРПОУ ауди- Код ЄДРПОУ 23413650
торської фірми
5. Інформація 04.03.2014 року відбулися річні загальні збори акціонерів
про
загальні товариства, скликані Наглядовою радою. Участь у зборах
збори
(розділ брали 138 акціонерів (представників акціонерів) , які возаповнюється у лодіють в сукупності 777 273 акціями (голосами) —
випадку, якщо 95,5274 % від загального числа голосів акціонерів товариемітент — акці- ства.
онерне товари- Перелік питань порядку денного:
ство)
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної
комісії загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря
загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття
рішення про наслідки розгляду звіту.
7.Звіт Правління Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8.Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за
2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової
звітності Товариства за 2013 р. Затвердження фінансового плану на 2014 р.
10.Розподіл збитків Товариства за 2013 р., з урахуванням
вимого чинного законодавства.
11.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
12.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради
Товариства. Затвердження умов цивільно — правових
або трудових договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами Наглядової ради Товариства.
13.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
14.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії
Товариства.
15.Затвердження Договорів (Угод).
16.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів
Товариства.
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1. ВИРІШИЛИ: Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі: Борот Л.М. — Голова Лічильної
комісії, Пух І.В. , Антоненко В.В. ,Нездойминога О.М. —
члени Лічильної комісії.
голосували:«за» — 777 273 голоси- 100 % від кількості
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 95, 5274 %
від статутного капіталу Товариства,«проти» — 0
голосів,«утрималось» — 0 голосів.
2. ВИРІШИЛИ: Секретарем зборів обрати Таркову Л. Г.
голосували:«за» — 777 273 голоси- 100 % від кількості
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 95, 5274 %
від
статутного
капіталу
Товариства,«проти»
—
0 голосів,«утрималось» -0 голосів.
3. ВИРІШИЛИ:Затвердити наступний регламент проведення зборів:
- доповіді з питань порядку денного — до 20 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного —
не більше 3 хв.;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів — до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів — до 3хв.
голосували:«за» — 777 273 голоси- 100 % від кількості
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 95, 5274 %
від
статутного
капіталу
Товариства,«проти»
0 голосів,«утрималось» — 0 голосів.
4. ВИРІШИЛИ:Не вносити зміни до Статуту Товариства.
Не викладати Статут у новій редакції. Не затверджувати
нову редакцію Статуту.
голосували(порядок
голосування
—
бюлетенями):«за» -771555 голосів- 99,2644 % від кількості
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 94,8246%
від статутного капіталу Товариства,«проти» — 1997 голосів-0,2570 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,2454% від статутного капіталу Товариства, «утрималось» — 2284 голоси- 0,2938 % від кількості
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,2807 %
від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 2 бюлетені із загальною кількістю 287 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
5. ВИРІШИЛИ:Затвердити річний звіт ПАТ «МКФ «Рошен»
за 2013 р.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):«за»
-771774 голоси- 99,2925 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 94,8516 % від статутного
капіталу Товариства,«проти» — 2036 голосів, — 0,2619 %
від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій
та
0,2502
%
від
статутного
капіталу
Товариства,«утрималось» — 2039 голосів- 0,2623 % від
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та
0,2506 % від статутного капіталу Товариства. Лічильною
комісією визнано недійсним 2 бюлетені із загальною кількістю 274 голоси, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю
1150 голосів.
6. ВИРІШИЛИ: Звіт Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен»
за 2013 р. затвердити.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):«за»
-770437 голосів, що складає 99,1205% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 94,6872% від статутного капіталу Товариства,«проти» — 1505 голосів, —
0,1936% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих
акцій
та
0,1850%
від
статутного
капіталу
Товариства,«утрималось» -3942 голоси- 0,5072% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,4845%
від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 2 бюлетені із загальною кількістю 239 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
7. ВИРІШИЛИ:Звіт Правління ПАТ «МКФ «Рошен» за
2013 р. затвердити.
голосували(порядок голосування — бюлетенями):«за»
-769721голос- 99,0284% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 94,5993% від статутного капіталу
Товариства,«проти» -2673 голоси, що складає 0,3439% від
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та
0,3285% від статутного капіталу Товариства,«утрималось» —
3729 голосів — 0,4798% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,4583% від статутного капіталу
Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 0 бюлетенів із загальною кількістю 0 голоси, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
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8. ВИРІШИЛИ:Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. затвердити.
голосували(порядок голосування — бюлетенями):«за768950 голосів- 98,9292% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 94,5045% від статутного капіталу
Товариства,«проти» — 3848 голосів, що складає 0,4951%
від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та
0,4729% від статутного капіталу Товариства,«утрималось» —
3071 голос — 0,3951% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,3774% від статутного капіталу
Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 4 бюлетені із загальною кількістю 254 голоси, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
9. ВИРІШИЛИ:Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «МКФ «Рошен» 2013 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «МКФ «Рошен» за 2013 р. Не затверджувати фінансовий план за 2013 р.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):«за»
-765915 голосів, що складає 98,5387% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 94,1315% від статутного капіталу Товариства,«проти» — 7352 голоси0,9459% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих
акцій
та
0,9036%
від
статутного
капіталу
Товариства,«утрималось» — 2450 голосів- 0,3152% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,3011%
від статутного капіталу Товариства.Лічильною комісією визнано недійсним 3 бюлетені із загальною кількістю 406 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
10. ВИРІШИЛИ:Розподілити збитки Товариства, отримані
у 2013 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.
голосували(порядок голосування — бюлетенями):«за» —
764991 голос- 98,4199% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 94,0179% від статутного
капіталу Товариства,«проти» — 8171 голос — 1,0512%
від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій
та
1,0042%
від
статутного
капіталу
Товариства,«утрималось» — 2174 голоси- 0,2797% від
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та
0,2672% від статутного капіталу Товариства. Лічильною
комісією визнано недійсним 8 бюлетенів із загальною
кількістю 787 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
11. ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження (відкликати)
членів Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен» у складі:
ТОВ «Центрально — Європейська Кондитерська компанія», в особі Директора Безсмертного О. М. — Голова Наглядової ради Товариства, ДП «Кондитерська корпорація
«Рошен», в особі Директора Осіяненка Г. Л. — член Наглядової ради Товариства.,Городнічев О. П. — член Наглядової ради Товариства.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):«за»
-767174голоси- 98,7007% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 94,2862% від статутного
капіталу Товариства,«проти» — 4969 голосів — 0,6393%
від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та
0,6107% від статутного капіталу Товариства,«утрималось»
— 3078 голосів- 0,3960% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,3783% від статутного капіталу
Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 11 бюлетенів із загальною кількістю 902 голоси, не надійшли 9
бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
12. ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на 3 (три) роки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально —
Європейська Кондитерська Компанія», Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен», Городнічев О. П.
голосували(порядок голосування — бюлетенями, шляхом
кумулятивного голосування):
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально — Європейська кондитерська компанія» -763117 голосів, Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація
«Рошен» — 762791 голос, Городнічев О.П. — 762838 голосів. Лічильною комісією визнано недійсним 85 бюлетенів із загальною кількістю 9347голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
13. ВИРІШИЛИ:Припинити повноваження (відкликати)
членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку із закінченням терміну на який їх було обрано: Ярандін В.А. — Голова Ревізійної комісії, Шкабарня Г.В.,Щербіна О. М. — члени Ревізійної комісії.

голосувади (порядок голосування — бюлетенями):«за»
-767926 голосів- 98,7975% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 94,3786% від статутного капіталу Товариства,«проти» — 3673 голоси- 0,4725% від
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та
0,4514% від статутного капіталу Товариства,«утрималось» —
2416 голосів- 0,3108% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,2969% від статутного капіталу
Товариства.Лічильною комісією визнано недійсним 20 бюлетенів із загальною кількістю 2108 голосів, не надійшли
9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
14. ВИРІШИЛИ:Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:
Андрусь С. Ю. (Голова Ревізійної комісії), Кравченко К. О.
(Член Ревізійної комісії), Янушевська Ж. О. (Член Ревізійної комісії)
голосували(порядок голосування — бюлетенями, шляхом
кумулятивного голосування): Андрусь С. Ю. (Голова Ревізійної комісії) — 762775 голосів, Кравченко К. О. (Член
Ревізійної комісії) — 762916 голосів, Янушевська Ж. О.
(Член Ревізійної комісії) — 762673 голоси. Лічильною комісією визнано недійсним 86бюлетенів із загальною кількістю 9934голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю
1150 голосів.
15. ВИРІШИЛИ:1.Затвердити Договори (Угоди), укладені з
ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» у період з
01.11.2013 р. по 03.02.2014 р. включно. 2.Затвердити Договір, укладений з ТОВ «БІКом «Приазовьє» 30.10.2013 р.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):«за»
-764163 голоси, що складає 98,3133% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 93,9162% від
статутного капіталу Товариства,«проти» — 9083 голоси1,1686% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 1,1163% від статутного капіталу
Товариства,«утрималось» -1607 голосів- 0,2067% від
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та
0,1975% від статутного капіталу Товариства. Лічильною
комісією визнано недійсним 13 бюлетенів із загальною
кількістю 1270 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
16. ВИРІШИЛИ:1.Затвердити вчинення значного правочину щодо відчуження ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» обладнання (лінія багатошарових цукерок
«ROSHEN DESSERT») на загальну суму 73 846 112 грн.
2.Прийняти рішення про попереднє схвалення усіх значних правочинів, в тому числі продаж обладнання, рухомого та нерухомого майна, будівель, споруд, земельних
ділянок, ЦМК, які вчинятимуться ПАТ «МКФ «Рошен» на
протязі одного року з дати прийняття даного рішення.
3.Надати повноваження Голові Правління ПАТ «МКФ «Рошен» діяти від імені ПАТ «МКФ «Рошен», підписувати Договори (Угоди) та усі інші необхідні документи у зв’язку з
вчиненням значних правочинів, які вчинятимуться ПАТ
«МКФ «Рошен» на протязі одного року з дати прийняття
даного рішення. При вчиненні значних правочинів, ціна
продажу повинна бути попередньо узгодженою з Наглядовою радою Товариства.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):«за» —
763903 голоси- 98,2799% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 93,8842% від статутного
капіталу Товариства,«проти» — 7902 голоси- 1,0166% від
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та
0,9712% від статутного капіталу Товариства, «утрималось» — 2641 голос- 0,3398% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,3246% від статутного
капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 17 бюлетенів із загальною кількістю 1677 голосів, не
надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
14.05.2014р. відбулися позачергові загальні збори акціонерів товариства. Ініціатор скликання — Наглядова рада
товариства. Участь у зборах акціонери/представники акціонерів , які володіють в сукупності 778255 голосами, що
становить 95,6481% від статутного капіталу товариства.
Перелік питань порядку денного:
1.Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної
комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря
позачергових загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення про припинення Товариства в результаті його ліквідації.
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4.Прийняття рішення про створення ліквідаційної комісії
Товариства та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень ліквідаційної комісії та голови
ліквідаційної комісії.
5.Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення Товариства в результаті його ліквідації.
6.Прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог
кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
7.Прийняття рішення про встановлення порядку та строку
пред’явлення кредиторами своїх вимог до Товариства.
1. ВИРІШИЛИ: Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі: Борот Л.М. — Голова Лічильної
комісії, Шкабарня Г.В., Балабуха О.Д. — члени Лічильної
комісії.
голосували :«за» — 778154 голоси- 99,9870 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 95,6357%
від статутного капіталу Товариства,«проти» — 101 голос0,0130 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,0124% від статутного капіталу Товариства,
«утрималось» — 0 голосів.
2. ВИРІШИЛИ: Секретарем зборів обрати Таркову Людмилу Григорівну.
голосували:«за» — 778255 голосів- 100% від кількості
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 95,6481 %
від статутного капіталу Товариства,«проти» — 0
голосів,«утрималось» — 0 голосів.
3. Рішення про припинення публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»
шляхом його ліквідації не прийняте.
голосували(порядок голосування — бюлетенями):«за»
49339 голосів — 6,3397% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 6,0638% від статутного капіталу
Товариства,«проти» — 2261 голос — 0,2905 % від кількості
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,2779% від
статутного капіталу Товариства,«утрималось» — 718 голосів, що складає 0,0923 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,0882 % від статутного капіталу
Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 1 бюлетень із загальною кількістю 725738 голосів, не надійшли
4 бюлетені із кількістю 199 голосів.
4. Рішення про створення ліквідаційної комісії не прийняте.
голосували(порядок голосування — бюлетенями): «за»
-49696 голосів — 6,3856% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 6,1077% від статутного капіталу Товариства, «проти» — 2005 голосів — 0,2576 % від
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та
0,2464% від статутного капіталу Товариства,«утрималось»
— 617 голосів — 0,0793 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,0758% від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним
1 бюлетень із загальною кількістю 725738 голосів, не надійшли 4 бюлетені із кількістю 199 голосів.
5. Рішення про затвердження порядку та строків припинення Товариства в результаті його ліквідації не прийняте.
голосували (порядок голосування — бюлетенями): «за» —
49691 голос — 6,3849% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 6,1071% від статутного капіталу
Товариства, «проти» — 1285 голосів — 0,1651 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та
0,1579% від статутного капіталу Товариства,«утрималось»
-1226 голосів — 0,1575 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,1507 % від статутного
капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсними 2 бюлетені із загальною кількістю 725854 голоси, не
надійшли 4 бюлетені із кількістю 199 голосів.

6. Інформація
про дивіденди.

6. Рішення про порядок розподілу майна між акціонерами
Товариства не прийняте.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):
«за» — 50710 голосів — 6,5158% від кількості присутніх
зареєстрованих голосуючих акцій та 6,2323% від статутного капіталу Товариства, «проти» — 473 голоси — 0,0608
% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій
та
0,0581%
від
статутного
капіталу
Товариства,«утрималось» — 620 голосів, що складає
0,0797 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,0762% від статутного капіталу Товариства.
Лічильною комісією визнано недійсним 5 бюлетенів із загальною кількістю 726253 голосів, не надійшли 4 бюлетені
із кількістю 199 голосів.
7. Рішення про встановлення порядку та строку
пред’явлення кредиторами своїх вимог до Товариства не
було прийняте.
голосували
(порядок
голосування
—
бюлетенями):«за» -50622 голоси — 6,5045% від кількості
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 6,2215%
від статутного капіталу Товариства,«проти» — 337 голосів — 0,0433 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,0414% від статутного капіталу
Товариства,«утрималось» — 720 голосів — 0,0925 % від
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та
0,0885% від статутного капіталу Товариства. Лічильною
комісією визнано недійсним 5 бюлетенів із загальною
кількістю 726377 голосів, не надійшли 4 бюлетені із кількістю 199 голосів.
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
82795
261488
Основні засоби (за залишковою вартістю)
50550
170219
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
441
3395
Сумарна дебіторська заборгованість
31620
87768
Грошові кошти та їх еквіваленти
145
30
Власний капітал
78198
115541
Статутний капітал
40683
40683
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
24059
55832
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
4445
7715
Поточні зобов'язання і забезпечення
152
137661
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-39.05
-21.85
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-39.05
-21.85
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
813665
813665
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені протягом
на вартість
у відсотках від
0
0
звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду
ІІІ. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України:
Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен» Широков О. М.

Публічне Акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кременецьгаз»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента.1. Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне окцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кременецьгаз», 14028568, Осовиця, 3, м. Кременець, д/н, Тернопільська, 47003,
03546 21846.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015.3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://
kremenetsgaz.tgaz.te.ua.4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Ау-
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диторська фiрма «Галичина-аудитсервiс», 22599983.5. Інформація про загальні збори.17.04.2014, чергові. Пропозицiї щодо порядку денного поступили вiд виконавчого органу товариства та вiд акцiонера, який володiє бiльше
10 % статутного капiталу товариства. Порядок денний:1Обрання голови та
членів лічильної комісії.2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.4. Звіт голови правління ПАТ «Кременецьгаз» за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту. Основіні напрямки розвитку на 2014
рік.5. Звіт голови Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.. Затвердження висновків Ре-
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візійної комісії за 2013 рік.7. Затвердження річного звіту Товариства.
Порядок покриття збитків Товариства за 2013 рік та плановий розподіл прибутку Товариства на 2014 рік.8. Про припинення Товариства в результаті
ліквідації.9. Про обрання Голови та членів ліквідаційної комісії. Про порядок
роботи ліквідаційної комісії.10.Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства.11. Про встановлення строку для подання претензій кредиторів.12. Про порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.По всіх питаннях порядку денного
прийняті рішення. Позачерговi збори акцiонерiв в звітному році не скликались.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.). Період
звітний(попередній).Усього активів 992 (1100), Основні засоби (за залишко-

вою вартістю) 916 (999), Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), Запаси 21
(21), Сумарна дебіторська заборгованість 34 (57), Грошові кошти та їх еквіваленти 0 (2), Власний капітал -1061 (-1007), Статутний капітал 13 (13), Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1074 (-1020), Довгострокові
зобов'язання і забезпечення 0 (0), Поточні зобов'язання і забезпечення 2053
(2107), Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,067 (-2,3513),
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,067
(-2,3513), Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 50610 (50610), Цінні
папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість 0 (0), Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
звітного періоду у відсотках від статутного капіталу 0 (0), Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
0 (0).

Приватне акцiонерне товариство «МетЛайф»

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 «МетЛайф»
2. Код за ЄДРПОУ
32109907
3. Місцезнаходження
01032, м. Київ, Комiнтерну, 14
4. Міжміський код, телефон та факс
044 494 13 43 044 494 13 45
5. Електронна поштова адреса
office@metlife.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка metlife.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд
27 квiтня 2015 року повноваження Голови Правлiння Янiса Васiлатоса було
припинено. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, в
тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Янiс Васiлатос не має. На
посадi Голови Ревiзiйної комiсiї п. Янiс Васiлатос перебував з 17 квiтня
2013 року, протягом 2 (двох) рокiв.
Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд
27 квiтня 2015 року повноваження Члена Ревiзiйної Комiсiї Ахiлеса Сдракаса було припинено. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня.
Судимостi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Ахiлес Сдракас не має. На посадi Члена Ревiзiйної комiсiї п. Ахiлес Сдракас перебував
з 17 квiтня 2013 року, протягом 2 (двох) рокiв.
Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд
27 квiтня 2015 року повноваження Члена Правлiння Спiроса Манiтопулуса
було припинено. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi,
в тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Спiрос Манiатопулус не
має. На посадi Члена Ревiзiйної комiсiї п. Спiрос Манiатополус перебував з
17 квiтня 2013 року, протягом 2 (двох) рокiв.
Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд
27 квiтня 2015 року повноваження Члена Правлiння Майкла Хатзiдiмiтрiоу
було припинено за його власним бажанням на пiдставi заяви. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, в тому числi за корисливi та
посадовi злочини, п. Майкл Хатзiдiмiтрiоу не має. На посадi Члена
Правлiння п. Майкл Хатзiдiмiтрiоу перебував з 23 квiтня 2012 року, протягом 3 (трьох) рокiв.
Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд
27 квiтня 2015 року повноваження Члена Правлiння Олександра Зарецького було припинено за його власним бажанням на пiдставi заяви. Згода на
розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, в тому числi за корисливi
та посадовi злочини, п. Олександр Зарецький не має. На посадi Члена
Правлiння п.Олександр Зарецький перебував з 23 квiтня 2012 року, протягом 3 (трьох) рокiв.
Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд
27 квiтня 2015 року п. Янiс Васiлатос був обраний Членом Ревiзiйної Комiсiї.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голова
Ревiзiйної комiсiї в ПрАТ «МетЛайф», Регiональний Вiце-Президент в
MetLife Holding International; Фiнасовий директор в ETHNIKI INSURANCE
SA, ATHENS, Фiнансовий менеджер в ALPHA INSURANCE SA, ATHENS.
Янiса Васiлатоса призначено на посаду голови Ревiзiйної Комiсiї строком
на 5 (п’ять) рокiв. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi,
в тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Янiс Васiлатос не має.
Голова Ревiзiйної Комiсiї п. Янiс Васiлатос також займає посаду
Регiонального Вiце-Президента з операцiйної дiяльностi регiону ЕМЕА в
MetLife Greece.
Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд
27 квiтня 2015 року п. Iоанна Панайотiдоу була обрана Членом Ревiзiйної
Комiсiї. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голо-

ва вiддiлу з управлiння операцiйними ризиками у регiонi Центральної та
Схiдної Європи, MetLife Alico Greece, Голова вiддiлу з управлiння
операцiйними ризиками та комплаєнс офiцер, АХА Insurance, London.
Iоанну Панайотiдоу призначено на посаду Члена Ревiзiйної Комiсiї строком
на 5 (п’ять) рокiв. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi,
в тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Iоанна Панайотiдоу не
має.Член Ревiзiйної Комiсiї п. Iоанна Панайотiдоу також займає посаду
Регiонального Вiце-Президента з управлiння ризиками у Пiвденнiй та
Схiднiй Європi в MetLife Greece.
Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд
27 квiтня 2015 року п. Артур Соботка був обраний Членом Ревiзiйної Комiсiї.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голова комплаєнс у Пiвденнiй та Центральнiй Європi в MetLife Poland, Заступник
керiвника напрямку комплаєнс в Росiї та Центральнiй та Схiднiй Європi,
KBC Group. Пана Артура Соботку призначено на посаду Члена Ревiзiйної
Комiсiї строком на 5 (п’ять) рокiв. Згода на розкриття паспортних даних
вiдсутня. Судимостi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Артур Соботка не має. Член Ревiзiйної Комiсiї п. Артур Соботка також займає
посаду Голови комплаєнс у Пiвденнiй та Схiднiй Європi в MetLife Poland.
Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд
27 квiтня 2015 року п. Норберт Рава був призначений Членом Правлiння.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Член
Ревiзiйної Комiсiї у Metropilitan Life Asigurali SA, Romaniа, Член Наглядової
Ради у MetLife pojistovna as, Чехiя, Член Наглядової Ради MetLife Amslico
poist’ov?a a.s., Словаччина, Голова операцiйної дiяльностi у регiонi Центральної та Схiдної Європи, MetLife Poland. Пана Норберта Раву призначено на посаду Члена Правлiння безстроково. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, в тому числi за корисливi та посадовi
злочини, п. Норберт Рава не має. Член Правлiння п. Норберт Рава також
займає посаду Керiвник з операцiйної дiяльностi у регiонi Центральної та
Схiдної Європи, MetLife Poland.
Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд
27 квiтня 2015 року п. Ерiк Клерфейн був призначений Членом Правлiння.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голова
регiону Пiвденної та Схiдної Європи, MetLife Poland, Голова регiону Центральної та Схiдної Європи, MetLife Slovakia, Голова Правлiння, MetLife
Turkey. Пана Ерiка Клерфейна призначено на посаду Члена Правлiння безстроково. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, в тому
числi за корисливi та посадовi злочини, п. Ерiк Клерфейн не має. Член
Правлiння п. Ерiк Клерфейн також займає посаду Голови регiону Пiвденної
та Схiдної Європи, MetLife Poland.
На пiдставi Протоколу №1/2015 вiд 27 квiтня 2015 року Засiдання
Ревiзiйної комiсiї п. Янiс Васiлатос, член Ревiзiйної Комiсiї (обраний до
складу Ревiзiйної Комiсiї вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв
ПрАТ «МетЛайф» вiд 27 квiтня 2015 року) був обраний Головою Ревiзiйної
Комiсiї. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голова Ревiзiйної комiсiї в ПрАТ «МетЛайф», Регiональний Вiце-Президент в
MetLife Holding International; Фiнасовий директор в ETHNIKI INSURANCE
SA, ATHENS, Фiнансовий менеджер в ALPHA INSURANCE SA, ATHENS.
Янiса Васiлатоса призначено на посаду голови Ревiзiйної Комiсiї строком
на 5 (п’ять) рокiв. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi,
в тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Янiс Васiлатос не має.
Голова Ревiзiйної Комiсiї п. Янiс Васiлатос також займає посаду
Регiонального Вiце-Президента з операцiйної дiяльностi регiону ЕМЕА в
MetLife Greece.
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
Кiсик Мирослав
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
28.04.2015
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕрНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»
Річна інформація емітента
Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь»
(за 2014 рік)
1. Основні відомості про емітента
1.Повне найменуван- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕПНЕ ТОВАРИСТВО
ня емітента, код
«ТРАНС-ОБОЛОНЬ» 05475216 04209 м. Київ, вул.
ЕДРПОУ, місце
Богатирська,11 (044) 413-95-07
знаходження, міський
код та телефон
емітента
2.Дата розкриття
stockmarket.gov.ua 29.04.15.
повного тексту річної
інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
www.trans-obolon.com.ua
3.Адреса сторінки в
мережі Інтернет,на
якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4.Найменування
Перевірка проводилась Товариством з обмежеаудиторської фірми, ною відповідальністю «Аудиторська компанія
якою проведений
«П.С.П. Аудит», яке здійснює аудиторську діяльаудит фінансової
ність на підставі Свідоцтва про включення до Реєзвітності код ЕДРПОУ стру аудиторських фірм та аудиторів № 4276, виданого згідно Рішення Аудиторської Палати
України №201/3 від 23.04.2009р., аудитором Сушко Д.С. (сертифікат серія А № 005423 від
26.06.2003р.), аудитором Поліщук О.В. (сертифікат серія А № 006509 від 18.12.2008р.).
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 23 А, /Літера «М»/; контактний телефон
(факс) — (044) 281-06-07.
Місце проведення аудиту — 03115, м. Київ,
вул. Святошинська, буд. 1. Дата видачі висновку:
09.04.2015р. код ЕДРПОУ 36412992
5.Інформація про
Чергові загальні збори акціонерів відбулися
загальні збори
23.04.2014 р. Кворум склав 84,74 % голосів акціонерів. На зборах розглянуті наступні питання:
1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду цього
звіту.

6.Інформація про
дивіденди

3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2013 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття
рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013
рік.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження (схвалення) правочинів.
За результатами звітного та попереднього років
рішення щодо виплати дивіденди не приймались.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
за міжнародними стандартами фінансової звітності
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
15349
15894
Основні засоби (за залишковою вартістю)
13200
13909
Довгострокові фінансові інвестиції
592
592
Запаси
365
237
Сумарна дебіторська заборгованість
789
1137
Грошові кошти та їх еквіваленти
14
8
Власний капітал
6621
5794
Статутний капітал
1441
1441
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
906
1076
Довгострокові зобов’язання
6233
7514
Поточні зобов’язання
2495
2586
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, 0,148132
0,122286
грн.
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 0,148132
0,122286
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
5765128
5765128
загальна номінальна
0,0
0,0
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
  0,0
0,0
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0,0
0,0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор
С.В.Сависько

Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький завод «Перетворювач»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код Публiчне акцiонерне товариство
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
«Запорiзький завод «Перетворюміжміський код та телефон емітента вач», 0575557, Запорізька,
Ленiнський, 69069, м. Запорiжжя,
Днiпропетровське шосе, буд. 9,
(061) 2281430
2. Дата розкриття повного тексту
27.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.zpr.com.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора вiдповiдальнiстю «АУДИТ-ВIД»,
— фізичної особи — підприємця),
30543571
якою проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні збори
Річні загальні збори, призначені на
(розділ заповнюється у випадку,
30.04.2014 не відбулися, у зв’язку з
відсутністю кворуму. Пропозиції до
якщо емітент — акціонерне
переліку питань порядку денного
товариство)
подавалися ТОВ «Ф.С.Б. Плюс»
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та
попереднього років рішення щодо
виплати дивідендів не приймалось
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ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн):
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
175225
188792
Основні засоби (за залишковою вартістю)
94605
100091
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
40958
29126
Сумарна дебіторська заборгованість
28756
22509
Грошові кошти та їх еквіваленти
554
1744
Власний капітал
76101
77311
Статутний капітал
143
143
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
75849
77038
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
798
381
Поточні зобов’язання і забезпечення
98326
111100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(0,41689)
0,47685
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну (0,41689)
0,47685
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2852052
2852052
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутного
0
0
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Електроприлад»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«Електроприлад»
2. Код за ЄДРПОУ
00227554
3. Місцезнаходження
04050, Київ, вул. Глибочицька, 17
4. Міжміський код, телефон та факс
0442468310 0442468310

5. Електронна поштова адреса
office@e-prylad.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.e-prylad.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
8. Дата вчинення дії
27.04.2015

Зміни
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
звільнено
Генеральний директор
Лазоренко Микола Анатолiйович
0.0004
Звiльнено з 27.04.2015 згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працював
з 14.04.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала
звільнено
Голова Наглядової ради
Дрогоман Iван Iванович
0.002
Звiльнено з 27.04.2015р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працював з 20.01.2009р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала
звільнено
Член Наглядової Ради
Унинець Iгор Володимирович
0
Звiльнено з 27.04.2015р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працював з 28.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала
звільнено
Член Наглядової Ради
Суплiченко Костянтин Володимирович
0.002
Звiльнено з 27.04.2015р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працював з 20.01.2009р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала
звільнено
Член ревiзiйної комiсiї
Блажевська Iрина Миколаївна
0.001
Звiльнено з 27.04.2015р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працювала з 25.04.2013р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала
звільнено
Голова ревiзiйної комiсiї
Полiвода Iрина Станiславiвна
0
Звiльнено з 27.04.2015р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працювала з 14.04.2010р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала
звільнено
Член ревiзiйної комiсiї
Єськова Наталiя Валерiївна
0
Звiльнено з 27.04.2015р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працювала з 28.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала
призначено
Генеральний директор
Лазоренко Микола Анатолiйович
0.0004
Призначено на 1 рiк ,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: 1992-2004р.р. нач. цеху з-ду «Електроприлад», з 29.04.2004р.-член правлiння
ВАТ «Електроприлад» Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала
призначено
Голова Наглядової ради
Дрогоман Iван Iванович
0.002
Призначено на 1 рiк,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р. та засiдання Наглядової Ради вiд 27.04.2015 р..Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: — юрисконсульт ЗАТ»Укрiнкомлiз»;
юрисконсульт юридичного вiддiлу, спецiалiст з управлiння проектами в сферi матерiального (нематерiального) виробництва департаменту розвитку
проектiв ТОВ «Компанiя розвитку проектiв « Київ-Донбас «; фахiвець з управлiння проектами та програмами у сферi матерiального (нематерiального)
виробництва департаменту розвитку проектiв ТОВ «Жильонер»; директор ТОВ «Бiлдiнг Ко ЛТД», голова наглядової ради ПАТ «Електроприлад». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала
призначено
Член Наглядової Ради
Унинець Iгор Володимирович
0
Призначено на 1 рiк ,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р..Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: директор ТОВ «ВIНЛАЙФ». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала
призначено
Член Наглядової Ради
Остапенко Вiталiй Вiкторович
0.002
Призначено на 1 рiк ,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р..Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Генеральний директор ТОВ «НВП Будiвництво» . Посадова особа згоди на розкриття
паспортних даних не надавала
призначено
Голова ревiзiйної комiсiї
Полiвода Iрина Станiславiвна
0
Призначено на 1 рiк ,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р. та засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 27.04.2015р. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: гол. ревiзор — iнспектор, зам. начальника
вiддiлу податкового аудиту; начальник Стахановської державної податкової iнспекцiї Луганської областi. — директор ТОВ «Консалтингова група «Дiловi
консультацiї», заступник директора ТОВ «Електроприлад» з економiчних питань. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала
призначено
Член ревiзiйної комiсiї
Єськова Наталiя Валерiївна
0
Призначено на 1 рiк ,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер ТОВ «Контiнетанол». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних
не надавала
призначено
Член ревiзiйної комiсiї
Блажевська Iрина Миколаївна
0.001
Призначено на 1 рiк ,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Головний бухгалтер ТОВ «Електроприлад». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор 	Лазоренко Микола Анатолiйович

Приватне акцiонерне товариство “Україна Футбол Iнтернешнл”

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
Приватне акцiонерне товариство "Україна
емітента, код за ЄДРПОУ,
Футбол Iнтернешнл", 20030799м. Київ ,
місцезнаходження,
Київський , 01021, м. Київ, Кловський узвiз
міжміський код та телефон (044) 521-05-12,
емітента

2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.ufi.com.ua/about_company/
Інтернет, на якій розміщено securities/
регулярну річну інформацію
Генеральний директор,
Перший заступник голови правління

Шкреба Олег Валерійович
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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

І.Загальні відомості Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЯРОСЛАВ»; Код за ЄДРПОУ: 37047615; . Місцезнаходження: 04074, мiсто Київ,

вул. Автозаводська, буд. 2; Міжміський код, телефон та факс: (044) 536-18-45
(044) 536-18-45; Електронна поштова адреса: torgoviy_dim@yaroslav.ua;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://yaroslavtrade.key.ua/; Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій
ІІ.Текст повідомлення: На пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право
на участь у загальних зборах ПАТ «ТД «Ярослав», складеного депозитарiєм
Публiчнеакцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» стананом на 22.04.2015 р. та отриманого ПАТ «ТД «Ярослав» вiд депозитарiю
27.04.2015 р., Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Влас-

ник акцiй — фiзична особа, що володiв пакетом акцiй в розмiрi 300 шт.
(10,43% голосуючих акцiй) придбав пакет акцiй, в результатi чого, пакет
акцiй складає 350 шт. (12,1655% голосуючих акцiй). Оскiльки, у перелiку
акцонерiв не зазначено дата змiни, то у Повiдомленнi у полi «дата змiни»
поставлено дату, на яку складено реєстр. На пiдставi перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ТД «Ярослав», складеного депозитарiєм Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний
депозитарiй України» стананом на 22.04.2015 р. та отриманого ПАТ «ТД
«Ярослав» вiд депозитарiю 27.04.2015 р., Товариству стала вiдома
iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй, а саме: Власник акцiй — фiзична особа, що володiв пакетом акцiй в розмiрi 500 шт. (17,3792% голосуючих акцiй) придбав пакет
акцiй, в результатi чого, пакет акцiй складає 848 шт. (29,4751% голосуючих
акцiй). Оскiльки, у перелiку акцонерiв не зазначено дата змiни, то у
Повiдомленнi у полi «дата змiни» поставлено дату, на яку складено реєстр.
ІІІ. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Найменування посади: голова правлiння
Барсук Володимир Миколайович: 28.04.2015

Публiчне акцiонерне товариство «Арксi»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
Загальні відомості : Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне
товариство «Арксi»; Код за ЄДРПОУ: 14307512; Місцезнаходження: 08154,
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. 40-рiччя Жовтня,
буд.36; Міжміський код, телефон та факс 0445029419 0445012022; Електронна поштова адреса arksipobyt@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.arksi.pat.ua; Вид особливої інформації: Зміна складу
посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення У зв’язку з закiнченням строкiв повноваження, на пiдставi рiшення Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АРКСI», Протокол № 28042015 вiд 28.04.2015 р., припинено повноваження:
Голови наглядової ради Житняк Свiтлани Єгорiвни, яка представляла
акцiонера –юридичну особу ТОВ «Адей Констракшнз», перебувала на
данiй посадi 3 роки, акцiонер володiє 13899929 штук простих iменних акцiй,
що становить 38,26194% статутного капiталу; непогашеної судимостi
закористливi та посадовi злочини не має. не надав згоди на розкриття паспортних данних.
Члена наглядової ради Лук’янець Олексiя Олексiйовича, перебував на
посадi:3 роки, володiв 2080 штук простих iменних акцiй, що складає
0,0057% статутного капiталу товариства; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Члена наглядової ради Коваленко Валентини Станiславiвни, перебувала на посадi: 3 роки, володiє 2000 штук простих iменних акцiй, що складає
0,0055% статутного капiталу товариства; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має., не на дала згоди на розкриття паспортних даних.
Члена наглядової ради Кононенко Ольги Петрiвни, перебувала на
посадi: 3 роки, володiє 2000 простих iменних акцiй, що становить 0,0055%
статутного капiталу товариства, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Члена наглядової ради Андросюк Ольга Володимирiвна, перебувала на
посадi 3 роки., володiє 1277 простих iменних акцiй , що складає 0,0035%
статутного капiталу товариства; непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини не має; нена дала згоди на розкриття паспортних даних.
Згiдно чинного законодавства на пiдставi рiшення Загальних
зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСI№, Протокол №28052015 вiд 28.04.2015 р., обрано:
Члена Наглядової ради — акцiонера-юридичну особу ТОВ «Адей Констракшнз», код за ЄДРПОУ 32684035, в особi Житняк Свiтлани Єгорiвни,
не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiонер володiє 13899929
штук простих iменних акцiй, що складає 38,26194% статутного капiталу.
Житняк С.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Iнформацiя про стаж роботи, протягом останнiх п’яти рокiв:ТОВ «Адей
Констракшнз», заступник Генерального директора. Обраний на строк
3 (три) роки до 28 квiтня 2018 р.
Члена Наглядової ради Косянчук Сергiй Миколайович, володiє 2000
штук простих iменних акцiй, що складає 0,0055% статутного капiталу товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнформацiя про стаж роботи, протягом останнiх п’яти рокiв: МПК «Украгро», iнженер, не надав згоди на розкриття паспортних даних. Обраний на
строк 3 (три) роки до 28 квiтня 2018 р.
Члена Наглядової ради Iванова Сергiя Миколайовича, не володiє часткою
в статутному капiталi Емiтента,непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж роботи, протягом останнiх
п’яти рокiв: ДП «Арксi-Побут», головний бухгалтер., не надав згоди на розкриття паспортних даних. Обраний на строк 3 (три) роки до 28 квiтня 2018 р.
Члена Наглядової ради, Кононенко Ольгу Петрiвну, володiє 2000 штук
простих iменних акцiй , що складає 0,0055% статутного капiталу товариства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнформацiя про стаж роботи, протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «Арксi»,
економiст з фiнансової роботи, не надала годи на розкриття паспортних
даних. Обраний на строк 3 (три) роки до 28 квiтня 2018 р.
Члена Наглядової ради, Iванову Ольгу Володимирiвну, володiє
1277 штук простих iменних акцiй, що складає 0,0035% статутного капiталу
товарисва; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Iнформацiя про стаж роботи, протягом останнiх п’яти рокiв:
ПрАТ «Вентиляцiйнi системи», економiст, не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Обраний на строк 3 (три) роки до 28 квiтня 2018. ІІІ.
ОСОБА, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Голова правління Баранов К.М. 28.04.2015 року.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ»

Річна інформація емітента
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»
за 2014 рік.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ»,23725243,

м. Київ , Оболонський, 04074, вул. Автозаводська, 2, тел. 044 231 58-86.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.romex.kiev.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСАГРОШЛЯХБУД»

Річна інформація емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСАГРОШЛЯХБУД».
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСАГРОШЛЯХБУД»,
02138530,
Одесь-
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ка обл.,Овiдiопольський р-н, 67820, с. ПРИЛИМАНСЬКЕ, вул. Оборонна,
буд.44-К, тел.  048 740 22 44.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://odesgordorstroy.pat.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «БАХЧОВИК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«БАХЧОВИК»
2. Код за ЄДРПОУ
00483553
3. Місцезнаходження
87112, Донецька область, Волноваський р-н, с. Бахчовик,
вул. Горького, б. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (06-279) 2-41-35 5-10-59
(06-279) 2-41-35 5-10-59
5. Електронна поштова адреса
Baxchevik@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАХЧОВИК» («Товариство») вiд 27.04.2015р.:
1. Припинено (у зв’язку з закiнченням строку перебування на посадi)
повноваження одноособового члена Наглядової ради — ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХАРВIСТ ХОЛДИНГ» (код за

ЄДРПОУ 37546301, мiсцезнаходження: 87594, Донецька область,
м. Марiуполь, смт. Талакiвка, вул. 40 рокiв Жовтня, б. 235). Частка у статутному капiталi — 4 235 903 шт. акцiй або 77,2411%. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi: обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 24.04.2012р
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАХЧОВИК» («Товариство») вiд 27.04.2015р.:
Обрано на посаду одноособового члена Наглядової ради Товариства
посадову особу — юридична особа — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХАРВIСТ ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 37546301,
мiсцезнаходження: 87594, Донецька область, м. Марiуполь, смт. Талакiвка,
вул. 40 рокiв Жовтня, б. 235).
Частка у статутному капiталi — 4 235 903 шт. акцiй або 77,2411%. Особа
призначається строком на 1 рiк. 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
Помазан Сергiй Борисович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
29.04.2015
(дата)

Приватне акцiонерне товариство
«БУРОВА КОМПАНIЯ ГОЛДЕН ДЕРРIК»

Приватне акцiонерне товариство
«Транспорт»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«БУРОВА КОМПАНIЯ ГОЛДЕН
місцезнаходження, міжміський ДЕРРIК», 34560999, 01010 Київська
код та телефон емітента
область м. Київ вулиця Iвана Мазепи,
б. 3, оф. 4, (044) 221-74-51
2. Дата розкриття повного
27.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
golden-derrik.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента,
Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Транспорт», 32609639, 102
міжміський код та телефон емітента Донецька область д/н м.
Костянтинiвка Богдана Хмельницького 1, 06272 - 2 - 32 - 80
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
ransport@emitents.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ», 00376509, 65039
Одеська область д/н м. Одеса Середньофонтанська, буд.16, (0482) 34-50-09
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://omgk.pat.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА «АУДИТ-ЕКСПРЕС», 20878029
5. Інформація про загальні збори: У звітному періоді загальні збори акціонерів не проводились
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
649706
832059
Основні засоби (за залишковою вартістю)
311203
326912

Довгострокові фінансові інвестиції
79635
Запаси
11430
Сумарна дебіторська заборгованість
247066
Грошові кошти та їх еквіваленти
90
Власний капітал
-528606
Статутний капітал
85265
Нерозподілений прибуток (непокритий
-615561
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
889374
Поточні зобов'язання і забеспечення
288938
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.36069440
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на -0.36069440
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 341061494
Цінні папери власних
загальна
0
випусків, викуплені
номінальна
протягом звітного
вартість
у відсотках від
0
періоду
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

79635
3830
420893
577
-405587
85265
-492542
729757
507889
-0.39383510
-0.39383510
341061494
0
0
0
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Суми-Авто»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство
«Суми-Авто», 03120443, вул. Роменська, 98, м. Суми, Ковпакiвський р-н,
Сумська, 40002, 0542-770-467
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.sumyavto.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ АНАЛІТИКПАРТНЕРИ», 30555084
5. Інформація про загальні збори 08.04.2014, чергові
Питання порядку денного формувалися Наглядовою радою. Зміни до
порядку денного не вносились. Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів
Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
12. Визначення уповноваженої, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
Рішення щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів (протокол №б/н від 08.04.2014 р.).
1. Обрати лічильну комісію у складі:
- Голови лічильної комісії Підгорної Наталії Миколаївни;
- Члена лічильної комісії Симоненко Юлії Євгенівни;
- Члена лічильної комісії Вишемирської Олени Володимирівни.
2. Затвердити регламент роботи Зборів.
3. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2013 рік.
4. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
5. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік. Затвердити
висновки Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність
Товариства за 2013 рік у складі:
- Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік.
7. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 році в
сумі 1 004 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи
Товариства в наступних періодах.
У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
8. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року
з дати прийняття даного рішення наступних договорів, контрактів:
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів
марки «ЗАЗ» з АТ «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії
«АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на
загальну суму, що не перевищує 117 000 000,00 грн. (сто сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/
або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки
автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 96 000 000,00 грн. (дев'яносто шість мільйонів гривень 00 копійок);
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- дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 16 000 000,00 грн.
(шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки « CHERY « з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що
не перевищує 26 000 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів
марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує
66 000 000,00 грн. (шістдесят шість мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» з Публічним акціонерним товариством «Українська
автомобільна корпорація» в особі АФ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» АТ
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 12 000 000,00 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «TATA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «TATA» з Публічним акціонерним товариством «Українська
автомобільна корпорація» в особі АФ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» АТ
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 9 000 000,00 грн. (дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» з ПрАТ «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» на загальну
суму, що не перевищує 19 000 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільйони гривень
00 копійок);
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організовуються третіми особами на загальну
суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00
копійок) по кожному тендеру;
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок);
- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в
якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує
200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок);
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) .
Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови
договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними
Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк
(термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства,
тощо, а також для договорів застави (іпотеки) — перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів — процентну ставку.
9. Припинити повноваження Ревізійної Комісії Товариства у складі: Мохна Є.Г., Вертійової А.Д.
10. Обрати до складу Ревізійної Комісії Товариства: Уласенко Ю.О. та
Вертійову А.Д.
11. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом
Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови
та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору — 3 роки.
12. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати
цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.
13. Рішення не прийнято.
14. Рішення не прийнято.
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
12766
20773
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7900
14746
Довгострокові фінансові інвестиції
26
26
Запаси
2305
3167
Сумарна дебіторська заборгованість
551
849
Грошові кошти та їх еквіваленти
415
809

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн)

5521
5596
-278
759
6486
-10,9029

11622
5596
5823
1558
7593
-1,7942

-10,9029

-1,7942

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРАНС-ОБОЛОНЬ»

Спростування. Річну інформацію емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

Середньорічна кількість простих акцій
(шт.)
Цінні папери
загальна номінальна
власних випусків,
вартість
викуплені протягом у відсотках від статутного
звітного періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

559578

559578

ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» (за 2014 рік), що опублікована в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 77 /2081/ від 23 квітня 2015 року вважати помилковою/недостовірною.
Директор
С.В. Сависько

Приватне акцiонерне товариство
«Сенчанське ремонтно-транспортне пiдприємство»
Річна інформація емітента ПрАТ «Сенчанське РТП»
за 2014р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Сенчанське ремонтно-транспортне пiдприємство», 00909851,

37254, Полтавська обл., Лохвицький р-н., с.Сенча, вул.Перемоги, б.1,
05356-9-95-46. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://00909851.smida.gov.ua

Приватне акціонерне товариство
«Полтавапропангаз»
Річна інформація ПрАТ «Полтавапропангаз»
за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне
товариство «Полтавапропангаз», 31310365, вул.Короленка, 4, смт.Чу-

тове, Чутiвський р-н., Полтавська обл., 38800, 0532-50-08-21; 2.Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://www.poltavapropangaz.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИНОГРАДАР»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИНОГРАДАР», 13911074, 68800 Одеська область Ренiйський
м. Ренi вул. Аеродромна буд. 2, (04840) 42256
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: 13911074.sc-ua.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської, якою проведений аудит
фінансової звітності: ТОВ «Аудiт», 19042828
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 16.04.2014. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку
питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили.
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.
Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї загальних
зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення iї повноважень.
2. Розгляд звiту Голови правлiння про результати фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства за звiтний 2013 рiк. 3. Розгляд звiту Наглядової ради
Товариства за звiтний 2013 рiк. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за рiчним звiтом та балансом за звiтний 2013 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 5. Затвердження рiчного
звiту Товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку
за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний
2013 рiк. 7. Вiдкликання (звiльнення) Голови та членiв Наглядової ради та
обрання (призначення) членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження
умов цивiльно — правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiр їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення вчинення
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дати прийняття цього рiшення. 9. Прийняття рiшення про вихiд iз
складу засновникiв, акцiонерiв Товариства, у зв'язку iз вiдчуженням належних їм акцiй Товариства.
За розглядом питань порядку денного прийнято рiшення: 1.1. Обрати
секретарем Загальних зборiв Усамова А.А.. 1.2. Обрати лiчильну комiсiю у
кiлькостi однiєї особи: Голова лiчильної комiсiї Юхiмчук М.Д.. Припинити
повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв. 2.

Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за звiтний 2013 рiк — затвердити. Роботу Правлiння за 2013 рiк
визнати задовiльною. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за звiтний
2013 рiк — затвердити. 4. Звiт та висновки Ревiзора за рiчним звiтом та
балансом Товариства за звiтний 2013 рiк — затвердити. 5. Рiчний звiт Товариства за звiтний 2013 рiк — затвердити. 6. Прибуток у розмiрi 433 тис.грн.
використати на збiльшення додаткового капiталу, надати повноваження
Головi правлiння використовувати грошовi кошти додаткового капiталi на
розвиток Товариства; дивiденди за пiдсумками 2013 року не нараховувати
та не виплачувати. 7. У зв'язку iз закiнченням термiну повноважень
вiдкликати (звiльнити) Голову Наглядової ради Усамову Зулай
Хасмагомедiвну, членiв Наглядової ради: Саїдова Емiля Алашовича,
Лiтвiненко Ганну Iллiвну. Обрати на посади членiв правлiння: Усамову Зулай Хасмагомедiвну, Саїдова Емiля Алашовича, Лiтвiненко Ганну Iллiвну.
Затвердити що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на
добровiльних засадах та не одержує винагороду за свою дiяльнiсть. Повноваження на укладання цивiльно — правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства надати Головi Правлiння Товариства. 8. Надати
згоду Головi правлiння ПрАТ «ВИНОГРАДАР» на попереднє схвалення
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом
одного року з дати прийняття цього рiшення. 9. Питання порядку денного
залишити без розгляду. Рiшення з 1 по 9 питання порядку денного, прийнято простою бiльшiстю голосiв «за» акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у зборах.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
38425.0
36904.7
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7606.5
8305.0
Довгострокові фінансові інвестиції
26.0
26.0
Виробничі запаси
32677.6
19191.8
Сумарна дебіторська заборгованість
10445.3
11088.5
Грошові кошти та їх еквіваленти
186.4
21.0
Власний капітал
11133.9
10950.1
Статутний капітал
1348.1
1348.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
222.6
432.9
Довгострокові зобов'язання і забеспечення
740.6
685.0
Поточні зобов'язання і забеспечення
26550.5
25269.6
Чистий прибуток (збиток)
222.6
432.9
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТРАНСПОРТНОГО БУДIВНИЦТВА «ОДЕСТРАНСБУД»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАНСПОРТНОГО БУДIВНИЦТВА «ОДЕСТРАНСБУД», 01380524,
65026 Одеська область м. Одеса площа Катерининська, 4, (048) 706-2544
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: odestransstroy.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори: У звітному періоді загальні збори акціонерів не проводились.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
34297
34033

Основні засоби (за залишковою вартістю)
1698
Довгострокові фінансові інвестиції
-Запаси
10733
Сумарна дебіторська заборгованість
18911
Грошові кошти та їх еквіваленти
1953
Власний капітал
25797
Статутний капітал
3216
Нерозподілений прибуток (непокритий
407
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
44
Поточні зобов'язання і забеспечення
8456
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.01321590
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.01321590
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
12863268
Цінні папери
загальна номінальна
0
власних випусків,
вартість
у відсотках від
0
викуплені протягом
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

1794
-11746
15978
2559
25042
3216
577
67
8924
-0.01236070
-0.01236070
12863268
0
0
0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ», 31541451, 68000
Одеська обл. м. Iллiчiвськ вул. Транспортна, 45, (048) 729-55-70
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: imgk.illicon.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ПП АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТЕКСПРЕС», 20878029
5. Інформація про загальні збори: У звітному періоді загальні збори акціонерів не проводились
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
1303003
1575232

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

1037594
46760
5616
108179
754
-249453
10266
-836331

1080332
46760
15059
363732
660
-92132
10266
-690521

820026
732430
-7.66052160

947978
719386
-7.24637750

-7.66052160

-7.24637750

20531500
0

20531500
0

0

0

0

0

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ ХЛАДОКОМБIНАТ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ ХЛАДОКОМБIНАТ», 21007519,
67700 Одеська обл. Бiлгород — Днiстровський р-н м. Бiлгород —
Днiстровський вул. Московська буд. 49-А, (04849) 22063
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://stockmarket.gov.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори: У звітному періоді загальні збори акціонерів не проводились
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
438
438

42

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

245
----438
44
394
-----

245
----438
44
394
-----

-0

-0

0

0

0

0
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС», 01860124, 68001 Одеська область
Iллiчiвський м. Iллiчiвськ вул. Промислова буд. 7, (04868) 6-15-00
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.ivt.il.od.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 21.03.2014. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили.
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що
розглядався на загальних зборах: 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iллiчiвськзовнiштранс» та прийняття
рiшення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання голови i секретаря
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iллiчiвськзовнiштранс». 3. Про затвердження
регламенту
роботи
Загаль-них
зборiв
акцiонерiв
ПАТ
«Iллiчiвськзовнiштранс».
4.
Звiт
Генерального
директора
ПАТ «Iллiчiвськзовнiштранс» про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 5. Звiт Наглядової ради
ПАТ «Iллiчiвськзовнiштранс» про роботу за 2013 рiк. 6. Звiт та висновки
Ревiзiйної комисiї ПАТ «Iллiчiвськзовнiштранс» за 2013 рiк. 7. Затвер-дження
рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. 8. Затвердження основних
на-прямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 9. Розподiл прибутку (покриття
збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi. Затвердження розмiру
дивiдендiв. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
За результатами розгляду, питань порядку денного прийнято рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв публiчного
акцiонерного товариства «Iллiчiвськзовнiштранс» у наступному складi:
Тараненко О.О. — Голова лiчильної комiсiї, Бахарев О.А. — член лiчильної
комiсiї; Никитюк Ю.П. — член лiчильної комiсiї. 2.1. Обрати Головою зборiв
публiчного акцiонерного товариства «Iллiчiвськзовнiштранс» — Якимова В.П. 2.2. Обрати Секретарем зборiв публiчного акцiонерного товариства «Iллiчiвськзовнiштранс» — Буфетова О.I. 3. Затвердити Регламент
роботи загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства
«Iллiчiвськзовнiштранс». 4. Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово — господарської дiяльностi за
2013 рiк. 5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комисiї Товариства за 2013 рiк затвердити.
7. Затвердити рiчний звiт i баланс Товариства за 2013 рiк: прибуток —
724 тис.грн. активи, джерела засобiв, а також валюта балансу —
44683 тис.грн. 8. Затвердити основни напрямки дiяльностi Товариства на
2014 рiк. — плановий розмiр чистого прибутку — 750 тис. грн. 9.1. Затвердити розподил прибутку Товариства за 2013 рiк: направити на виплату
дивiдендiв суму прибутку у розмiрi 724 тис.грн. та додатково суму у розмiрi
1000000 грн. Загалом 1724 тис.грн. 9.2. Затвердити розмiр дiвiдендiв на
одну просту iменну акцiю у сумi 12 грн. 65 коп. 9.3. Про дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв повiдомить усiх акцiонерiв шляхом надсилання на їх адресу поштового листа. 10. Попередньо схвалити
здiйснення Публiчним акцiонерним товариством «Iллiчiвськзовнiштранс»
правочинiв, якi Товариство має намiри укласти у майбутньому: — за основними видами дiяльностi Товариства (зберiганню, експiдуванню, перевезенню) в сумi — 16676,5 тис.грн.; — правочинiв по кредитуванню Товариства з наданням застави у сумi 16676,5 тис.грн.; — правочинiв у яких
Товариство може виступати майновим поручителем у сумi —
16676,5 тис. грн.; — правочинiв, що носять iнвестицiйний характер у сумi
16676,5 тис.грн. Рiшення з 1 по 10 питання порядку денно-го, прийнято

простою бiльшiстю голосiв «за» акцiонерiв, якi зареєструвались для участi
у зборах.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами періоду,
звітного періоду
що передував звітному
за простими за привілеза
за привілеакціями
йованими
простими
йованими
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих 1723322.15
0.00
0.00
дивідендів, грн.
1068051.04
Нараховані
12.65
0.00
7.84
0.00
дивіденди на одну
акцію, грн.
Сума виплачених
12.65
0.00
7.84
0.00
дивідендів, грн.
27.03.2014
..
04.04.2013
..
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
12.05.2014
..
15.05.2013
..
дивідендів
Опис Рiшення про сплату дивiдендiв прийнято загальними зборами
акцiонерiв вiд 21.03.2014р. Фонд сплати дивiдендiв у розмiрi
1724 тис. грн., сформовано за пiдсумками фiнансово — господарської
дiяльностi за 2013 рiк. Сума до сплати дивiдендiв складає 1723322,15
грн. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв — 27.03.2014р.; Дата початку виплати дивiдендiв —
12.05.2014р.; Дата закiнчення виплати дивiдендiв — 22.09.2014р.
Дивiденди сплачуються за мiсцезнаходженням ПАТ "Iллiчiвськ
зовнiштранс": Одеська обл., Iллiчiвський р-н, м. Iллiчiвськ, вул. Промислова буд. 7, через касу акцiонерного товариства "Iллiчiвськзовнiштранс".
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
45317
44683
Основні засоби (за залишковою вартістю)
30453
32396
Довгострокові фінансові інвестиції
5742
5742
Запаси
390
266
Сумарна дебіторська заборгованість
3449
4824
Грошові кошти та їх еквіваленти
4977
1205
Власний капітал
38419
39436
Статутний капітал
4428
4428
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
5910
6927
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
6898
5247
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 6.01920000 5.31450000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 6.01920000 5.31450000
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
136231
136231
Цінні папери
загальна номінальна
0
0
власних випусків,
вартість
викуплені протягом у відсотках від статутного
0
0
звітного періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Приватне акціонерне товариство «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу II)
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: Приватне акціонерне товариство
«ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ»,

код ЄДРПОУ 36174922, місцезнаходження: 87534 Донецька обл. м.Маріуполь вул..Кронштадтська, б.11,
міжміський код та телефон емітента 0629 37-13-32
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
28.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію:
http://expert-capital.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Конотопський арматурний завод”

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
для опублікування в офіційному друкованому виданні
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Конотопський
емітента, код за
арматурний завод", 00218331Сумська ,
ЄДРПОУ, місцезнахоКонотопський, 41600, Конотоп, Вирiвська,
дження, міжміський код будинок 60 05447 23 201,
та телефон емітента
2. Дата розкриття
28.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
www.kaz.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за Приватне пiдприємство аудиторська фiрма
"Альфа-Аудит", 31312205
ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи —
підприємця), якою
проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Проведено чергові загальні збори акціонерів
загальні збори (розділ
10.04.2014р Порядок денний:
заповнюється у випадку, 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв (обрання лiчильної
якщо емітент — акціокомiсiї, обрання Голови та Секретаря зборiв, занерне товариство)
твердження регламенту зборiв).
2. Звiт Генерального директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ за
2013 рiк та його затвердження.
3. Звiт Наглядової ради та його затвердження.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної
комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту та розподiлу прибутку ПАТ за 2013рiк.
6. Затвердження основних технiко-економiчних
показникiв на 2014рiк.
7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової
ради ПАТ.
8. Вiдкликання та обрання Голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ.
9. Встановлення винагороди посадовим особам
Товариства.
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ
та затвердження внутрiшнiх положень.
1. По питанню № 1 порядку денного вирiшили:
обрати головою зборiв Ревякiна О.М. секретарем Пичик О.П., обрати лiчильну комiсiю в
складi: голова Муквич Л.М., члени Поповська С.П., Дем»яненко С.I., Пальоха Т.В.
По питанню №2 порядку денного вирiшили: звiт
генерального
директора
про
результати
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ за
2014 рiк затвердити (Додаток №1 до протоколу).
По питанню №3 порядку денного вирiшили: звiт
наглядової ради — затвердити (Додаток №2 до
протоколу).По питанню №4 порядку денного
вирiшили: звiт та висновки ревiзiйної комiсiї щодо
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ за
2014 р. затвердити (Додаток №3 до протоколу).

По питанню №5 порядку денного вирiшили: затвердити рiчний звiт та розподiл прибутку ПАТ
за 2014 рiк. (Додаток №4 до протоколу). По питанню № 6 порядку денного вирiшили: затвердити основнi технiко-економiчнi показники на 2015
рiк (Додаток №5 до протоколу). По питанню №7
порядку денного вирiшили у зв'язку з закiнченням
повноважень вiдкликати членiв наглядової
ради:,Ревякiна Олександра Миколайовича, Гончаренко Оксану Валерiївну, Бiлодiд Юрiя
Володимировича,ТОВ
"Народна
компанiя
"Енергетичнi ресурси",ТОВ "Вiдродження", ТзОВ
"Єврокапiталiнвест.Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу наглядової ради 7
чоловiк строком на 1 рiк: 1 Ревякiна Олександра
Миколайовича,Гончаренко Оксану Валерiївну ,
Гужву Сергiя Вiкторовича, Скатинського Андрiя
Юрiйовича,Компанiя
«CITRUSNIGHT
SOLUTIONS LP» (СIТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП),
Компанiя «BELWOOD TRАDING LLP» (БЕЛВУД
ТРЕИДIНГ ЛЛП),ТзОВ «Єврокапiталiнвест»
По питанню №8. порядку денного вирiшили: у
зв'язку з закiнченням повноважень вiдкликати
членiв ревiзiйної комiсiї: Савченко О.М., Тарасенко С.М., Безрук В.В.Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу ревiзiйної комiсiї на 1 рiк:
Пантелеєнко О.О.., Тарасенко С.М, Набойщикову
Г.В.Головою ревiзiйної комiсiї ПАТ "Конотопський
арматурний завод" обрано Пантелеєнко О.О..,По
питанню №9 порядку денного вирiшили: встановити винагороди та заключити контракти з посадовими особами Товариства (Додаток №6 до протоколу).По питанню №10 порядку денного вирiшили:
внести змiни та доповнення до Статуту ПАТ.
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
47336
41177
Основні засоби (за залишковою вартістю)
15671
16831
Довгострокові фінансові інвестиції
155
155
Запаси
15868
15144
Сумарна дебіторська заборгованість
13425
8205
Грошові кошти та їх еквіваленти
1367
89
Власний капітал
28791
27996
Статутний капітал
9849
9849
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-10396
-11191
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1413
1413
Поточні зобов'язання і забезпечення
17132
11768
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.02018
-0.09387
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.02018
-0.09387
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
39396572 39396572
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА»

Річна інформація емітента за 2014 рік
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ
"УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА»
код за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний код 31680472
місцезнаходження,
Вул. Артема, буд. № 1,
м. Артемівськ, Донецька обл.,
Україна, 84500
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міжміський код та телефон емітента (0627) 44 69 13
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
ucmo.com.ua
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
Директор товариства 	Яхненко О.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК»
Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIДОБАНК",
код за ЄДРПОУ 14351016, місцезнаходження: 01601, мiсто Київ,
Шевченкiвський район, вулиця
Червоноармiйська, 10,
тел. (044) 238-67-67
28.04.2015

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://fidobank.ua/ua/about/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Аудиторська фiрма у виглядi
аудиторської фірми (П. І. Б.
товариства з обмеженою
аудитора — фізичної особи — під- вiдповiдальнiстю «Iнтер-аудит», код
приємця), якою проведений аудит за ЄДРПОУ 30634365
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент — акціонерне товариство):
Позачергові загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 18.03.2014.
Кворум зборів: 99.9697.
Перелiк питань, що розглядалися на позачергових Загальних зборах
акцiонерiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК».
2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК».
3. Про визначення кiлькiсного складу Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК».
4. Про обрання членiв Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК».
5. Про обрання Голови Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК».
6. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК», встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Спостережної ради.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв не вносились.
Iнiцiювала склакання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Спостережна рада Банку.
Чергові (річні) загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 25.04.2014.
Кворум зборів: 99.9697.
Перелiк питань, що розглядалися на чергових (річних) Загальних зборах
акцiонерiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПУАТ
«ФIДОБАНК».
2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Спостережної
ради ПУАТ «ФIДОБАНК» за 2013 рiк.
3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Правлiння ПУАТ
«ФIДОБАНК» за 2013 рiк.
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї
ПУАТ «ФIДОБАНК» за 2013 рiк.

5. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудитора щодо рiчного звiту
ПУАТ «ФIДОБАНК» за 2013 рiк. Про затвердження рiчних результатiв
дiяльностi ПУАТ «ФIДОБАНК» за 2013 рiк та заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми.
6. Про розподiл прибутку i збиткiв ПУАТ «ФIДОБАНК» за 2013 рiк.
7. Про внесення змiн до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК» шляхом викладення його в новiй редакцiї.
За пропозицiєю акцiонера, який є власником бiльш нiж 5 вiдсоткiв простих
акцiй (ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА "ФIНАНС АНАЛIТ СЕРВIС"), до порядку денного були внесенi змiни шляхом включення додаткового питання.
Iнiцiювала склакання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Спостережна рада Банку.
Позачергові загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 20.11.2014.
Кворум зборів: 99.9697.
Перелiк питань, що розглядалися на позачергових Загальних зборах
акцiонерiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПУАТ
«ФIДОБАНК».
2. Про розгляд висновкiв зовнiшньої аудиторської фiрми щодо фiнансової
звiтностi ПУАТ «ФIДОБАНК» за III квартал 2014 року. Про затвердження
результатiв дiяльностi ПУАТ «ФIДОБАНК» за III квартал 2014 року та
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв не вносились.
Iнiцiювала склакання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Спостережна рада Банку.
6. Інформація про дивіденди:
За результатами звiтного перiоду дивiденди не сплачувались та не нараховувались. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд
27.04.2015 р. прибуток ПУАТ «ФIДОБАНК» за 2014 рiк, який складав
524 162,61 грн., розподiлено наступним чином: 5%, що складає 26 208,13 грн.,
направлено до резервного фонду ПУАТ «ФIДОБАНК», а iншi 497 954,48 грн.
направлено на покриття збиткiв минулих рокiв.
За результатами перiоду, що передував звiтному, дивiденди не сплачувались та не нараховувались. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014 р. прибуток ПУАТ «ФIДОБАНК» за
2013 рiк, який склав 26 223 863,04 грн., розподiлено наступним чином:
5%, що складає 1 311 193,15 грн., направлено до резервного фонду
ПУАТ «ФIДОБАНК», а iншi 24 912 669,89 грн. направлено на покриття
збитків минулих років.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Усього активів
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Усього зобов'язань
Кошти банків
Кошти клієнтів
Усього власного капіталу та частка меншості
Статутний капітал
Чистий прибуток/(збиток)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію (грн.)

Період
звітний попередній
11214566
10721568
760029
952222
112853
28386
5535865
5036987
8688376
8210928
1229807
2124547
6986481
5879772
2526190
2510640
2316189
2316189
1387
14 356
0,0000
0,0002
0,0000

0,0000

Приватне акцiонерне товариство “Тростянецьке автотранспортне пiдприємство 15946”

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) за 2014рік
1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Тростянецьке
емітента, код за
автотранспортне пiдприємство 15946",
ЄДРПОУ, місцезнахо03118587Сумська , Тростянецький р-н, 42600,
дження, міжміський код м. Тростянець, вул. Набережна, 33
та телефон емітента
(0545) 851-129,

2. Дата розкриття
27.04.2015
повного тексту річної
інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в
www.03118587.emitents.org
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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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
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента,
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ТОВАРИСТВО «ЕРЛАН»,
міжміський код та телефон
24616119, Дніпропетровська обл.,
емітента
Днiпропетровський р-н, 52001,
м.Пiдгороднє, вул.Ленiнградська,
буд.5, 0562-38-40-12
2. Дата розкриття повного тексту
29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://24616119.smida.gov.ua/em_
Інтернет, на якій розміщено
reports
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  ЗА 2014 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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "ПРОМIНЬ - 1",
місцезнаходження, міжмісь00291351, 65042 Одеська область
кий код та телефон емітента
м. Одеса вул. Восьмого березня
буд. 77 - М, (048) 720-85-12
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі 00291351.sc-ua.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство
лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт»
Річна інформація ПрАТ «Миргородкурорт»
за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», 02649437,

вул.Гоголя, 112, м.Миргород, Полтавська обл., 37600, 05355-5-24-21;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:28.04.2015р. 3.Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://mirgorodkurort.ua

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054»
2. Код за ЄДРПОУ
05475067
3. Місцезнаходження
03164, м.Київ, вул. Малинська, б.20
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 424-00-56 (044) 424-00-56
5. Електронна поштова адреса
tina-2013@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі
05475067.smida.gov.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2015 р.
були прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:
Обрано (переобрано) на посадi Голова Наглядової ради особу Пiший
Микола Олексiйович (СО 849252 16.02.2007 Деснянський РУ ГУ МВС України у м. Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу
переобрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi
посади — заступник директора, Голова Наглядової ради. Особа не володiє
акцiями Товариства.
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2015 р.
були прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:
Обрано (переобрано) на посадi Член Наглядової ради особу Вовк Наталiя
Володимирiвна (СН 667202 02.12.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в
м. Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу переобрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади —
бухгалтер, Член Наглядової ради. Особа не володiє акцiями Товариства.
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2015 р.
були прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:
було звiльнено з посади Члена Наглядової ради особу Коломiєць Оксана Петрiвна (серiя СН 938686 виданий Ленiнградським РУ ГУМВС України
в м. Києвi вiд 18.09.1998р.). Звiльнення здiйснено на пiдставi заяви посадової особи. Особа займала посаду протягом 1 року. Не володiє часткою у
статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.
Обрано на посадi Член Наглядової ради особу Пiша Лариса Адамiвна
(СО 850885 27.02.2001р., Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Не
володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi
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за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на
3 роки. Попереднi посади — начальник вiддiлу збуту. Особа не володiє
акцiями Товариства.
Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про
обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства:
Обрано (переобрано) на посадi Голова правлiння Пiший Юрiй Олексiйович
(СН 783810 14.04.1998 Подiльським РУГУ МВС України в м. Київ). Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 27,7351 %. Особу переобрано на
новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади — Голова
правлiння ПАТ «КАТП-13054».
Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про
обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства: Обрано (переобрано) на посадi Член правлiння особу Циндровський Анатолiй
Олександрович (СН №322319 10.10.1996 Ленiнградським РУ ГУ МВС України
у м.Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу переобрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади — Член
правлiння ПАТ «КАТП-13054. Особа не володiє акцiями Товариства.
Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про
обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства:
Обрано (переобрано) на посадi Член правлiння особу Присяжнюк Олена
Борисiвна (СН №825680 08.05.1998 Подiльським РУ ГУ МВС України у
м.Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу переобрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади —
Член правлiння ПАТ «КАТП-13054. Особа не володiє акцiями Товариства
Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про
обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства:
звiльнено Член Правлiння особу Семенов Олександр Iванович (СН
№539832 09.09.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України у м.Києвi).
Звiльнення здiйснено на пiдставi заяви посадової особи. Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Особа не володiє акцiями Товариства.
Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про
обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства:
Обрано на посаду Член правлiння особу Пантєлєєв Євген Олександрович
(ЕА № 435210 01.04.1998 Знам’янським МРВ УМВС України в
Кiровоградськiй областi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади — головний iнженер
ПАТ «КАТП-13054. Особа не володiє акцiями Товариства.
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2015 р.
були прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Голова правлiння Пiший Юрiй Олексiйович.

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Судноплавна компанiя “Укррiчфлот”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"Судноплавна компанiя
"Укррiчфлот"
2. Код за ЄДРПОУ
00017733
3. Місцезнаходження
04071, мiсто Київ, вул. Електрикiв,
буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 594-57-88 (044) 594-57-89
5. Електронна поштова адреса
V.Teliushchenko@ukrrichflot.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ukrrichflot.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року достроково припинено повноваження
(вiдкликано з займаної посади) голови наглядової ради АСК «Укррiчфлот»
Головко Сергiя Анатолiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, володiє 1997 простих iменних акцiй АСК «Укррiчфлот», що складає
частку в розмiрi 0.0011% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя наглядової ради щодо включення питання про дострокове припинення повноважень до порядку денного загальних зборiв.
Головко С.А. обiймав посаду голови наглядової ради з 28 квiтня 2014 року
по 28 квiтня 2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року припинено повноваження (вiдкликано з займаної посади) члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» Маркова Максима Олександровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє
301 простих iменних акцiй АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi
0.0002% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення:
пропозицiя наглядової ради щодо включення питання про дострокове припинення повноважень до порядку денного загальних зборiв. Марков М.О.
обiймав посаду члена наглядової ради з 28 квiтня 2014 року по 28 квiтня
2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року припинено повноваження (вiдкликано з займаної посади) члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» Князевої Марини
Олександрiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 145
простими iменними акцiями АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi
0.0001% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення:
пропозицiя наглядової ради щодо включення питання про дострокове припинення повноважень до порядку денного загальних зборiв. Князева М.О.
обiймала посаду члена наглядової ради з 28 квiтня 2014 року по 28 квiтня
2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року припинено повноваження (вiдкликано з займаної посади) члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» Ковалишина
Сергiя Iвановича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє
1087 простими iменними акцiями АСК «Укррiчфлот», що складає частку у
розмiрi 0.0006% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття
рiшення: пропозицiя наглядової ради щодо включення питання про дострокове припинення повноважень до порядку денного загальних зборiв. Ковалишин С.I. обiймав посаду члена наглядової ради з 28 квiтня 2014 року по
28 квiтня 2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року припинено повноваження (вiдкликано з займаної посади) члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» Кузнецова
Григорiя Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
володiє 1 простою iменною акцiєю АСК «Укррiчфлот», що складає частку у
розмiрi 0.00000058% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття
рiшення: пропозицiя наглядової ради щодо включення питання про дострокове припинення повноважень до порядку денного загальних зборiв. Кузнецов Г.В. обiймав посаду члена наглядової ради з 28 квiтня 2014 року по 28
квiтня 2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року припинено повноваження (вiдкликано з займаної посади) члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» Малинiна Максима Юрiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не є
акцiонером АСК «Укррiчфлот», часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя наглядової ради щодо
включення питання про дострокове припинення повноважень до порядку
денного загальних зборiв. Малинiн М.Ю. обiймав посаду члена наглядової
ради з 28 квiтня 2014 року по 28 квiтня 2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року припинено повноваження (вiдкликано з займаної посади) члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» Матвiйчука Сергiя
Анатолiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не є
акцiонером АСК «Укррiчфлот», часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя наглядової ради щодо
включення питання про дострокове припинення повноважень до порядку
денного загальних зборiв. Матвiйчук С.А. обiймав посаду члена наглядової
ради з 28 квiтня 2014 року по 28 квiтня 2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Головко Сергiя Анатолiйовича обрано членом
наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, володiє 1997 простих iменних акцiй АСК «Укр
рiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.0011% в статутному капiталi
емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та заява Головко С.А. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п’яти рокiв: Головко С.А. обiймав посаду голови наглядової ради АСК «Укр
рiчфлот» з 23 вересня 2008 року по 28 квiтня 2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Маркова Максима Олександровича обрано
членом наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 301 простими iменними
акцiями АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.0002% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера
та заява Маркова М.О. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Марков М.О. обiймав посаду члена наглядової
ради АСК «Укррiчфлот» з 23 вересня 2008 року по 28 квiтня 2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Князеву Марину Олександрiвну обрано членом наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 145 простими iменними
акцiями АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.0001% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера
та заява Князевої М.О. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Князева М.О. обiймала посаду члена наглядової
ради АСК «Укррiчфлот» з 23 вересня 2008 року по 28 квiтня 2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Ковалишина Сергiя Iвановича обрано членом
наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, володiє 1087 простими iменними акцiями
АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.0006% в статутному
капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та заява Ковалишина С.I. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Ковалишин С.I. обiймав посаду члена наглядової
ради АСК «Укррiчфлот» з 23 листопада 2010 року по 28 квiтня 2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Кузнецова Григорiя Васильовича обрано членом наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 1 простою iменною акцiєю
АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.00000058% в статутному
капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та заява Кузнецова Г.В. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Кузнецов Г.В. обiймав посаду члена наглядової
ради АСК «Укррiчфлот» з 20 квiтня 2011 року по 28 квiтня 2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Сарапулову Олену Євгенiвну обрано членом
наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, не є акцiонером АСК «Укррiчфлот», часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє. Пiдстава прийняття рiшення:
пропозицiя акцiонера та заява Сарапулової О.Є. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Сарапулова О.Є. не
надала згоди на розкриття персональної iнформацiї.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича обрано членом наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
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корисливi та посадовi злочини не має, не є акцiонером АСК «Укррiчфлот»,
не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття
рiшення: пропозицiя акцiонера та заява Матвiйчука С.А. Iнформацiя про
iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Матвiйчук
С.А. обiймав посаду члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» з 20 квiтня
2011 року по 28 квiтня 2015 року.
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiч
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Головко Сергiя Анатолiйовича обрано головою наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 1997 простих iменних акцiй
АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.0011% в статутному
капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та за-

ява Головко С.А. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п’яти рокiв: Головко С.А. обiймав посаду голови наглядової ради
АСК «Укррiчфлот» з 23 вересня 2008 року по 28 квiтня 2015 року.
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
Москаленко Дмитро Олегович
виконуючий обов’язки
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
генерального директора
М.П.
28.04.2015
(дата)

Публiчне акцiонерне товариство
“Судноплавна компанiя “Укррiчфлот”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Судноплавна компанiя
"Укррiчфлот"
2. Код за ЄДРПОУ
00017733
3. Місцезнаходження
04071, мiсто Київ,
вул. Електрикiв, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 594 57 88 (044) 594 57 89
5. Електронна поштова адреса
V.Teliushchenko@ukrrichflot.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ukrrichflot.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
За рiшенням наглядової ради АСК «Укррiчфлот», оформленим протоколом позачергового заочного засiдання наглядової ради

АСК «Укррiчфлот» б/н вiд 27 квiтня 2015 р., Москаленка Дмитра Олеговича з 29 квiтня 2015 року обрано генеральним директором
АСК «Укррiчфлот». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, не є акцiонером
Компанiї. Особа призначена безстроково та може бути звiльнена з
пiдстав, передбачених чинним законодавством України. Посади, якi
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: з 14.11.2012 року — начальник
департаменту комерцiйної дiяльностi дирекцiї з портово-комерцiйної
дiяльностi АСК «Укррiчфлот», з 23.04.2013 року — виконуючий обов’язки
генерального директора АСК «Укррiчфлот» . Пiдстава прийняття
рiшення про призначення: iнiцiатива Наглядової ради АСК
«Укррiчфлот».
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
Москаленко Дмитро Олегович
Виконуючий обов’язки
(підпис)
(ініціали та прізвище керівнигенерального директора
ка)
28.04.2015
М.П.
(дата)

Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя Злагода»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
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 «Страхова компанiя Злагода», 20349029, Україна 01004
м.Київ Горького, 14-Б, 0442898251
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.zlagoda.pat.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 «КОМПАНIЯ ПРОФIНФОРМАУДИТ», 31746980
5. Інформація про загальні збори
23.04.2014 проведено чергові загальні збори.
23 квiтня 2014 р. у чергових загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ЗЛАГОДА» прийняло участь 5 акцiонерiв, яким належить 17 181 850 голосiв, що становить 90,4308% вiд загальної кiлькостi акцiй (голосiв), належних
акцiонерам АТ «СК «ЗЛАГОДА».ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Про обрання
Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.2. Про
обрання членiв лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв акцiонерiв Товариства.3. Звiт Генерального директора Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.4. Висновки ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) та висновки аудиторської перевiрки
дiяльностi Товариства за 2013 рiк, затвердження висновкiв ревiзiйної
комiсiї (Ревiзора).5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.6. Затвердження Звiту внутрiшнього аудитору Товариства.7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк.8. Про затвердження нової редакцiї статуту Товариства.9. Про змiну
мiсцезнаходження Товариства.
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ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
97606
91012
Основні засоби (за залишковою вартістю)
396
520
Довгострокові фінансові інвестиції
2
2
Запаси
2
2
Сумарна дебіторська заборгованість
7167
5468
Грошові кошти та їх еквіваленти
5483
4094
Власний капітал
82970
81127
Статутний капітал
19000
19000
Нерозподілений прибуток (непокритий
60317
58474
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
10644
4887
Поточні зобов'язання і забезпечення
3992
4998
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0
0
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій
0
0
(шт.)
Цінні папери
загальна номінальна
власних випусків,
вартість
викуплені
у відсотках від
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп цінних паперів власних випусків
протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МАЯК»

Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії
облігацій підприємств, облігацій міжнародних
фінансових організацій та їх обігу
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ЕМІТЕНТА
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МАЯК»
Організаційно-правова форма
акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
13686915
Адреса місцезнаходження
03142, м.Київ, вул. Академіка
Кримського, б. 27А
Телефон емітента
(044) 422-89-64
Електронна поштова адреса емітента
aleks19758@gmail.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://mayak.pat.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
23 квітня 2015 р. річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ
БЮРО «МАЯК» (надалі — Товариство) були прийняті рішення про зміну
складу посадових осіб:
- переобрано на посаді члена Наглядової ради Кириченко Валерiя Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу переобрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років: начальник дослiдного вiддiлу, член Наглядової ради. Особі належать 13390 акцій Товариства, що становить 12,42%
статутного капіталу. Посадову особу переобрано на невизначений термін.
- переобрано на посаді члена Наглядової ради Сторожука Iвана Васильовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу переобрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник науково-дослiдного вiддiлу, Голова Наглядової
ради. Особі належать 347 акцій Товариства, що становить 0,03% статутного капіталу. Посадову особу переобрано на невизначений термін.
- переобрано на посаді члена Наглядової ради Лозового Володимира Вікторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу переобрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років: фінансовий директор, член Наглядової
ради. Особі належать 35585 акцій Товариства, що становить 33,01% статутного капіталу. Посадову особу переобрано на невизначений термін.
- переобрано на посаді члена Наглядової ради Стемковського Дмитра
Вікторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Особу переобрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років: фінансовий директор, член Наглядової
ради. Особі належать 10 акцій Товариства, що становить 0,01% статутного капіталу. Посадову особу переобрано на невизначений термін.
- переобрано на посаді члена Наглядової ради Сагателяна Олександра
Робертовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Особу переобрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років: фінансовий директор, член Наглядової
ради. Особі належать 6990 акцій Товариства, що становить 6,48% статутного капіталу. Посадову особу переобрано на невизначений термін.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства В.о. Директора Кравець Олександр Володимирович.

Від емітента:
Директор ТОВ «ЮНАЙТЕД
КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД»
Від аудитора:
Директор ТОВ «АФ «Універсал —
аудит»
Від фондової біржі, через яку
здійснено публічне розміщення
облігацій:
Директор ПАТ «ФБ «Перспектива»
Від Центрального депозитарію
цінних паперів:
Директор департаменту

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО
"КОМПАНIЯ "ПРИВАТ
місцезнаходження,
IНТЕРТРЕЙДIНГ"
, 20006660, Дніпропеміжміський код та телефон
тровська обл., 49094, м.Днiпропетровськ, вул.
емітента
Набережна Перемоги, буд.32, 056-735-31-37
2. Дата розкриття повного 28.04.2015
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://pit.ucoz.org
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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РТЦ
місцезнаходження,
міжміський код та телефон «БОРИСПIЛЬ», 34543910, вулиця Горбатюка, будинок 2, мiсто Бориспiль, Київська
емітента
область, 08300, Україна, (044) 300-12-18
2. Дата розкриття повного 21.04.2015 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.modul.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮНАЙТЕД КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД»

Код за ЄДРПОУ 38779551
Реєстраційний номер: 07/2/2015-Т
Дата реєстрації: «04» лютого 2015 року.
1. Дата початку укладення договорів з
23.02.2015 р.
першими власниками у процесі розміщення
випуску (серії) облігацій згідно з рішенням
про розміщення облігацій та проспектом
емісії облігацій
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про
20.02.2016 р.
розміщення облігацій та проспектом емісії
облігацій)
фактична
08.04.2015 р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 9 000 (дев’ять тисяч)
рішенням про розміщення облігацій та
штук
проспектом емісії облігацій)
фактично розміщених
9 000 (дев’ять тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 9 000 000,00 (дев’ять
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію мільйонів)
випуску облігацій), грн.
фактично розміщених, грн.
9 000 000,00 (дев’ять
мільйонів)
5. Загальна сума, на яку укладено договори з першими власниками у
процесі розміщення випуску (серії) облігацій, грн.
Облігації, придбані членами наглядової
Кількість (шт.): Сума, сплачена за облігації
(спостережної) ради
(грн.): Облігації, придбані членами виконавчого
Кількість (шт.): Сума, сплачена за облігації
органу
(грн.): Облігації, придбані працівниками емітента Кількість (шт.): Сума, сплачена за облігації
(грн.): ___________ (Савчук М.І.)
___________ (Сіренко Л.В.)

___________ (Шишков С.Є.)
___________ (Адамовська М.О.)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“IМЕКСБАНК”
Річна інформація емітента
цінних паперів
I. Основні відомості
про емітента
1. Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності

5. Інформація
про загальні
збори
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IМЕКСБАНК", код
за ЄДРПОУ 20971504,
65039, м. Одеса, проспект
Гагарiна, 12-А, (0482) 39-29-39
28.04.2015 р.

www.imexbank.com.ua

Аудит річної фінансової звітності
за 2014 рік не проводився.
Кошторисом витрат, що
затверджений виконавчою
дирекцiєю ФГВФО, витрати на
проведення аудиту рiчної
фiнансової звiтностi за 2014 рiк
не передбаченi.
14.03.2014 відбулись позачергові загальні збори.
Питання, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв та порядок проведення загальних зборiв.
2. Про затвердження результатiв укладення договорiв з
першими власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй АТ «IМЕКСБАНК».
3. Про затвердження результатiв приватного розмiщення
акцiй та звiту про результати приватного розмiщення
акцiй АТ «IМЕКСБАНК» двадцять третьої емiсiї.
4. Про затвердження змiн до статуту, пов’язаних зi
збiльшенням статутного капiталу АТ «IМЕКСБАНК», з
урахуванням результатiв розмiщення акцiй.
5. Про затвердження нових редакцiй внутрiшнiх положень банку.
Результати розгляду питань:
1.1) Обрати лiчильну комiсiю.
1.2) Затвердити порядок проведення загальних зборiв.
2) Затвердити результати укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй
АТ »IМЕКСБАНК».
3) Затвердити результати приватного розмiщення акцiй
та звiту про результати приватного розмiщення акцiй
АТ «IМЕКСБАНК» двадцять третьої емiсiї.
4) Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IМЕКСБАНК».
5) Затвердити у новiй редакцiї внутрiшнє положення
про Наглядову Раду АТ «IМЕКСБАНК».
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Iнiцiювала проведення загальних зборiв Наглядова
Рада банку.
23.04.2014 відбулись чергові загальні збори. Питання, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв та порядок проведення загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки роботи за 2013 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради про пiдсумки роботи за 2013 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки роботи за 2013 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження звiту зовнiшнього аудиту про
фiнансово-господарську дiяльнiсть банку за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi банку за
2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв банку за 2013 рiк.
8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi банку.
Результати розгляду питань:
1.1) Обрати лiчильну комiсiю.
1.2) затвердити порядок проведення загальних зборiв.
2) Затвердити звiт Правлiння банку за результатами
дiяльностi у 2013 роцi.

3) Затвердити звiт Наглядової Ради за результатами
дiяльностi у 2013 роцi.
4) Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновок за
рiчним балансом та рiчною фiнансовою звiтнiстю банку
за 2013 рiк.
5) Затвердити звiт (висновок) зовнiшнього аудитора про
результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за
2013 рiк.
6) Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за пiдсумками
дiяльностi АТ «IМЕКСБАНК» за 2013 рiк.
7) Здiйснити розподiл прибутку за 2013 рiк у розмiрi
20
354 тис. грн. шляхом спрямування його на
збiльшення резервного фонду АТ «IМЕКСБАНК».
8) Затвердити основнi напрямки дiяльностi банку у
2014 роцi.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
14.11.2014 відбулись позачергові загальні збори.
Питання, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв та порядок проведення загальних зборiв.
2. Про збiльшення статутного капiталу банку шляхом
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
3. Про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням
перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
4. Про затвердження проспекту емiсiї акцiй банку.
5. Про визначення уповноваженого органу банку на вчинення дiй, пов’язаних з приватним розмiщенням акцiй
банку.
6. Про змiни у складi Ревiзiйної комiсiї.
Результати розгляду питань:
1.1) Обрати лiчильну комiсiю.
1.2) Затвердити порядок проведення зборiв.
2) Збiльшити статутний капiтал АТ «IМЕКСБАНК» на
суму 150 000 000,00 грн. шляхом проведення в термiн з
09 лютого 2015 року по 10 березня 2015 року приватного розмiщення акцiй банку 24-ї емiсiї.
3) Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй
банку двадцять четвертої емiсiї (iз зазначенням перелiку
осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
4) Затвердити проспект 24 — ї емiсiї акцiй банку.
5) Визначити уповноважений орган банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рiшень, пов’язаних
з приватним розмiщенням акцiй банку.
6) Обрати новий склад Ревiзiйної комiсiї.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Iнiцiювала проведення загальних зборiв Наглядова
Рада банку.
6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку
(тис. грн)
Найменування показника

Період
звітний
попередній
Усього активів
11378951
11027606
Грошові кошти та їх еквіваленти
598115
812703
Кошти в інших банках
2882
408215
Кредити та заборгованість клієнтів
10296995
9314808
Усього зобов'язань
10012947
9625110
Кошти банків
3437364
3103360
Кошти клієнтів
6307437
6348818
Усього власного капіталу та частка меншості
1366004
1402496
Статутний капітал
1440000
1290000
Чистий прибуток/(збиток)
-186269
26553
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
-13.6
1.66
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
-13.6
1.66
одну просту акцію (грн.)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “ТД “Алiанс-Мєдiа”
Річна інформація емітента цінних паперів
ТОВ «ТД «Алiанс-Мєдiа»
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Товариство з обмеженою
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, вiдповiдальнiстю "ТД "Алiансміжміський код та телефон емітента Мєдiа", 34762330, 03115, м. Київ,
вул. Львiвська, буд. 18, корп. А, +38
(044) 4236422
2. Дата розкриття повного тексту
29.04.2015 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://mediasumy.wix.com/media
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 — під- компанiя «КРЕДО-АУДИТ»,
приємця), якою проведений аудит 36632530
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Емітент не є акціонерним товари(розділ заповнюється у випадку, якщо ством
емітент — акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
«МАЯК»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ЕМІТЕНТА
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МАЯК»
Організаційно-правова форма
акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
13686915
Адреса місцезнаходження
03142, м.Київ, вул. Академіка
Кримського, б. 27А
Телефон емітента
(044) 422-89-64
Електронна поштова адреса
aleks19758@gmail.com
емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://mayak.pat.ua

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
237531
237891
Основні засоби (за залишковою вартістю)
47932
49015
Довгострокові фінансові інвестиції
49994
49994
Запаси
434
696
Сумарна дебіторська заборгованість
48275
36747
Грошові кошти та їх еквіваленти
6644
88176
Власний капітал
-82723
-4858
Статутний капітал
19050
19050
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-101773
-23908
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
184322
121653
Поточні зобов'язання і забезпечення
135932
121096
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номінальвипусків, викуплені протягом
на вартість
звітного періоду
у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
30
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
24 квітня 2015 р. Наглядовою радою Товариства ПУБЛІЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ
БЮРО «МАЯК» (надалі — Товариство) були прийняті рішення про
зміну складу посадових осіб:
Обрано на посаду Голови Наглядової ради Сагателяна Олександра
Робертовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Особу обрано в зв’язку з обранням загальними зборами Товариства
нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п’яти років: фінансовий директор, член Наглядової ради.
Особі належать 6990 акцій Товариства, що становить 6,48% статутного капіталу. Посадову особу переобрано на невизначений термін.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства В.о. Директора Кравець Олександр Володимирович.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АЗОВМАШ”

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, СТВО "АЗОВМАШ", код за ЄДРПОУ:
міжміський код та телефон
30832888, 87535, Донецька обл.,
емітента
м. Маріуполь, Iллiчiвський р-н,
пл. Машинобудiвельникiв, 1
(0629) 51-72-80
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.azovmash.com/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Центр Аудит
аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора — фізичної особи — під- Сервiс", 24161736
приємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Загальні збори акціонерів ПАТ «Азов(розділ заповнюється у випадку,
маш» у звітному році не проводиякщо емітент — акціонерне
лись.
товариство)
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та
попереднього років 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
334768
334508
Основні засоби (за залишковою вартістю)
270
1038
Довгострокові фінансові інвестиції
300695
300695
Запаси
0
5
Сумарна дебіторська заборгованість
17202
16537
Грошові кошти та їх еквіваленти
81
673
Власний капітал
318174
312816
Статутний капітал
306076
306076
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
9556
6438
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
16594
21692
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.0052
0.0033
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.0052
0.0033
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1224306633 1224306633
Цінні папери власних загальна номінальна
випусків, викуплені про- вартість
тягом звітного періоду у відсотках від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Генеральний директор ПАТ «Азовмаш»
Карапейчик І.М.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АЗОВЗАГАЛЬМАШ”
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВвання емітента, код ЗАГАЛЬМАШ", код за ЄДРПОУ 13504334; 87535,
за ЄДРПОУ,
Донецькаобл., Iллiчiвський р-н, м. Марiуполь,
місцезнаходження, пл. Машинобудiвельникiв, 1 (0629) 51-72-80
міжміський код та
телефон емітента
2. Дата розкриття
28.04.2015
повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в http://www.azovmash.com/ru/investors/1382087673
мережі Інтернет, на
якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування,
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центр
код за ЄДРПОУ
Аудит Сервiс",
аудиторської фірми код за ЄДРПОУ 24161736
(П. І. Б. аудитора —
фізичної особи —
підприємця), якою
проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення:
загальні збори
18.04.2014 року. Кворум зборів: 96,9330 % до за(розділ заповнюєть- гальної кількості голосів
ся у випадку, якщо Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
емітент — акціонер- 1. Про припинення повноважень членiв лiчильної
не товариство)
комiсiї, обраних на загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 19.04.2013. Обрання членiв лiчильної
комiсiї для забезпечення проведення голосування
на загальних зборах акцiонерiв Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборiв.
3. Звiт Генерального директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у
2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду. Визначення основних напрямкiв дiяльностi
Товариства на 2014 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за
2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
5. Затвердження Звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у
2013 роцi.
8. Про затвердження договорiв, укладених Товариством.
Річна інформація емітента за 2014 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю
«САНАТОРІЙ «БОРИСФЕН»

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю «САНАТОРІЙ «БОРИСФЕН»
37558757

6. Інформація про
дивіденди.

9. Про внесення змiн до договорiв застави, що
укладенi з АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ».
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв,
що можуть вчинятися Товариством.
11. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
12. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства.
13. Про припинення повноважень членiв Наглядової
ради Товариства.
14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Обрання осiб, що уповноваженi на
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
16. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
17. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18. Про затвердження умов договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї. Обрання осiб, що уповноваженi на
пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
19. Про внесення змiн до кредитних договорiв, договорiв
застави, iпотеки та поруки, укладених Товариством.
За всіма питаннями порядку денного рішення були
прийнятті більшістю голосів.
Позачергових Загальних зборів акціонерів у звітному році не було.
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів загальними зборами Товариства 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
1889618
1922153
Основні засоби (за залишковою вартістю)
406439
482213
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
344258
409814
Сумарна дебіторська заборгованість
308416
595522
Грошові кошти та їх еквіваленти
1238
46122
Власний капітал
-4446603
-1887767
Статутний капітал
11626
11626
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-4595215
-2008663
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
315098
838490
Поточні зобов'язання і забезпечення
6021123
2971430
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -55.024
-8.98983
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-55.024
-8.98983
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
46504000 46504000
Цінні папери власних
загальна номінальна
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Генеральний директор ПАТ «Азовзагальмаш»
Науменко О.Д.
м. Київ , Голосiївський, 03150, м.Київ, Червоноармiйська,66 Б
(044) 493-62-08 (044) 493-62-08
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
28 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію
www.stockmarket.gov.ua, www.borisfen.ho.ua
Директор ТОВ «САНАТОРІЙ «БОРИСФЕН»
Гурський С.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВІСТО КОМПАНІ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІСТО КОМПАНІ» (Ліцензії ДКЦПФР АВ 581254 від 06.05.2011 (Брокерська діяльність), АВ 581255 від 06.05.2011 (Дилерська діяльність)) повідомляє про тимчасову зміну місцезнаходження з
01.04.2015 у зв’язку з необхідністю проведення додаткових пере-
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говорів щодо продовження строку оренди або укладання нового
договору оренди.
Нове місцезнаходження: м. Київ, вул. Святошинська, 34.
Графік роботи: понеділок — п’ятниця 9:00–18:00, субота, неділя — вихідні.

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȱɋɄɊȺ±ɅȺɇȱɈª

ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
ɫɬɜɨ ©ȱɋɄɊȺ ±ɅȺɇȱɈª 
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
ɜɭɥ Ʉɪɚɫɧɨɡɚɜɨɞɫɶɤɚ ɛɭɞ  ɦ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ    
ɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɪ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
LQIRVLWHFRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜ
ɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɎɈɊɆɍɅȺª

ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚ
ɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚ
ɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧ
ɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɎɨɪɦɭɥɚªɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦȾɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢɬɟɥ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸIHSOXVFRPXD
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɈɊȾɀɈɇ,Ʉ,ȾɁȿȼɋɖɄɂɃ
ɊɍȾɈɊȿɆɈɇɌɇɂɃɁȺȼɈȾª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ȼɂɊɈȻɇɂɑɈɄɈɆȿɊɐ,ɃɇȺɎ,ɊɆȺ
©ɏȿɊɋɈɇȼɂɇɉɊɈɆª

ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
ɫɬɜɨ ȼɢɪɨɛɧɢɱɨɤɨɦɟɪɰLɣɧɚ ɮLɪɦɚ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
©ɏɟɪɫɨɧɜɢɧɩɪɨɦª  ɏɟɪ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟ
ɫɨɧɫɶɤɚɞɧɦɏɟɪɫɨɧɩɪɨ
ɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɜɭɥɨɤəɧɬɚɪɧɢɣ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɪ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
KHUVRQYLQSURP#JPDLOFRP
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ⱦɇ,ɉɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾ©ȺɅɘɆȺɒª

ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚ
ɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©Ⱦɇ,ɉɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ ©ȺɅɘɆȺɒª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
ɜɭɥȻɟɪɟɝɨɜɚɛɭɞɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɶɬɟɥ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZDOXPDVKFRP

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɁɈɅɈɌɂɃɄȺɊȺȼȺɃª

ɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
©ɈɪɞɠɨɧLɤLɞɡɟɜɫɶɤɢɣ ɪɭɞɨɪɟɦɨɧɬ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
ɧɢɣ ɡɚɜɨɞª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɚɞɧɈɪɞɠɨɧLɤLɞɡɟ
ɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȽɌɢɤɜɢ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɪ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
RUU]FRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
ɪɢɫɬɜɨ ©ɁɈɅɈɌɂɃ ɄȺɊȺȼȺɃª
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
 ɜɭɥ Ɋɚɞɨɧɨɜɚ ɛɭɞ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚ
 ɦ ɀɢɬɨɦɢɪ   
ɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ

 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚ
ɪ
ɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟ KWWSZZZEUHDG]WXDUHIHUVKWP
ɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɡɚɪɿɤ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɐȿɇɌɊȿɅȿȼȺɌɈɊɆɅɂɇȻɍȾª

ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚ
ɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɐȿɇɌɊȿɅȿȼȺɌɈɊɆɅɂɇȻɍȾª  Ⱦɚɪɧɢɰɶɤɢɣ
ɦɄɢʀɜɛɭɥɶɜɚɪɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɛɭɞȻɬɟɥ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ#HPLWHQWQHWXD

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉɊɂȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄȺȺȽɊȺɊɇȺȽɊɍɉȺª
ɡɚɪɿɤ

ɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
©ɉɊɂȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄȺȺȽɊȺɊɇȺȽɊɍ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
ɉȺªɜɭɥɒɟɜɱɟɧɤɚɛɭɞ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟ
 ɤɿɦɧ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
ɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɪ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
KWWSVVLWHVJRRJOHFRPVLWH
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
SUDJUJURXS
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɍɄɊɁȺɏȱȾȼɍȽɅȿȻɍȾª
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɍɄɊɁȺɏȱȾȼɍȽɅȿȻɍȾª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦ ɑɟɪɜɨɧɨɝɪɚɞ ɜɭɥ
ȻɭɞɿɜɟɥɶɧɚȺ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚXNU]DKLGYXJOHEXG#HPLWHQWVFRP
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSXNU]DKLGYXJOHEXGHPLWHQWVFRP
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɝɿɞɧɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɜɿɞ
 ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɚɫɚɦɟ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɟɦɿɬɟɧɬɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ±Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢɬɚɜɭɝɿɥɶɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɤɨɞɡɚ
ȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥɏɪɟɳɚɬɢɤ
ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿɉɟɪɟɛɭ
ɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɟɦɿɬɟɧɬɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ±Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢɬɚɜɭɝɿɥɶɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɤɨɞɡɚ
ȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥɏɪɟɳɚɬɢɤ
ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿɉɟɪɟɛɭ
ɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɟɦɿɬɟɧɬɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ± Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɞɟɪɠɦɚɣɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɅɶɜɿɜɜɭɥ
ɋɿɱɨɜɢɯɋɬɪɿɥɶɰɿɜȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡ
ɦɿɪɿ  ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɟɦɿɬɟɧɬɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ± Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɞɟɪɠɦɚɣɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɅɶɜɿɜɜɭɥ
ɋɿɱɨɜɢɯɋɬɪɿɥɶɰɿɜȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡ
ɦɿɪɿ  ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȽɨɥɨɜɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ± Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɞɟɪɠɦɚɣɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɅɶɜɿɜɜɭɥ
ɋɿɱɨɜɢɯɋɬɪɿɥɶɰɿɜȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡ
ɦɿɪɿ  ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ± Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɞɟɪɠɦɚɣɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɅɶɜɿɜɜɭɥ
ɋɿɱɨɜɢɯɋɬɪɿɥɶɰɿɜȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡ
ɦɿɪɿ  ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ±Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢɬɚɜɭɝɿɥɶɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɤɨɞɡɚ
ȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥɏɪɟɳɚɬɢɤ
ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿɉɟɪɟɛɭ
ɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ±Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢɬɚɜɭɝɿɥɶɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɤɨɞɡɚ
ȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥɏɪɟɳɚɬɢɤ
ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿɉɟɪɟɛɭ
ɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɜɢɤɨɧɭɸɱɨɝɨɨɛɨɜCɹɡɤɢȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹȽɭ
ɩɚɥɨəɪɨɫɥɚɜɚɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚɎɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɧɟɜɨɥɨɞɿɽɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɟɥɟɯɚɉɟɬɪɚȻɨɝɞɚɧɨɜɢ
ɱɚɎɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ
ɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨ
ɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɅɭɱɤɨɜɚȼɚɥɟɪɿɹȺɧɚɬɨɥɿ
ɣɨɜɢɱɚ Ɏɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪɇɟ
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ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɆɚɦɭɥɚɞɡɟɋɭɥɿɤɨɆɟɦɟ
ɞɨɜɢɱɚ Ɏɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɆɟɥɶɧɢɤɚȼɚɫɢɥɹɆɢɯɚɣ
ɥɨɜɢɱɚ Ɏɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɄɭɧɢɧɟɰɶɆɢɤɨɥɢȱɜɚɧɨɜɢ
ɱɚɎɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȼɨɥɹɧɢɤɚɋɜɹɬɨɫɥɚɜɚȻɨɝ
ɞɚɧɨɜɢɱɚɎɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɉɟɪɟɛɭ
ɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɸɪɢɞɢɱ
ɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ± Ɇɿɧɟɧɟɪɝɨɜɭɝɿɥɥɹ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
 ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ʉɢʀɜ ɜɭɥ ɏɪɟɳɚɬɢɤ  ȼɨɥɨɞɿɽ
ɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦ
ɧɚɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨ
ɛɢ±ɆɿɧɟɧɟɪɝɨɜɭɝɿɥɥɹɡɚɨɤɪɟɦɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ʉɢʀɜ ɜɭɥ ɏɪɟɳɚɬɢɤ  ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨ
ɛɢ±ɆɿɧɟɧɟɪɝɨɜɭɝɿɥɥɹɡɚɨɤɪɟɦɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ʉɢʀɜ ɜɭɥ ɏɪɟɳɚɬɢɤ  ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ± Ɋȼ ɎȾɍ ɩɨ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾ
ɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɅɶɜɿɜɜɭɥɋɿɱɨɜɢɯɋɬɪɿɥɶ
ɰɿɜȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿɈɛ
ɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆɚɥɢɧɨɜɫɶɤɨɝɨɆɢɯɚɣɥɚȼɨ
ɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɦɿɧɨɪɢɬɚɪɧɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɏɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
ɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬ
ɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ  ȱɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɿ
ɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ±ɝɨɥɨɜɧɢɣɿɧɠɟɧɟɪɭɩɪɚɜɥɿɧ
ɧɹȼɋɉ©ɒȻɍʋªɬɪɟɫɬɭ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞªɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɸɪɢɞɢɱ
ɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ± Ɇɿɧɟɧɟɪɝɨɜɭɝɿɥɥɹ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
 ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ʉɢʀɜ ɜɭɥ ɏɪɟɳɚɬɢɤ  ȼɨɥɨɞɿɽ
ɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦ
ɧɚɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ± Ɋȼ ɎȾɍ ɩɨ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾ
ɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɅɶɜɿɜɜɭɥɋɿɱɨɜɢɯɋɬɪɿɥɶ
ɰɿɜȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿɈɛ
ɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ± ȾɎȱ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɤɨɞ ɡɚ
ȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɅɶɜɿɜɜɭɥɄɨɫɬɸɲɤɚ
ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚ
ɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɜɢɤɨɧɭɸɱɨɝɨɨɛɨɜCɹɡɤɢȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹȽɭɩɚ
ɥɨəɪɨɫɥɚɜɚɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚɎɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ȱɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫ
ɬɿ±ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭɒȻɍʋɉȺɌ©ɍɤ
ɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞª ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞª ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨ
ɦɨɦɟɧɬɭ ɨɛɪɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨ
ɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȽɭɩɚɥɨəɪɨɫɥɚɜɚɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚɎɿ
ɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚ
ɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ±ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
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ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭɒȻɍʋɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞªɱɥɟɧɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭ
ɝɥɟɛɭɞªɜɨȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞªɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚ
ɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɟɥɟɯɚɉɟɬɪɚȻɨɝɞɚɧɨɜɢɱɚɎɿɡɢɱ
ɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚ
ɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ±ɱɥɟɧɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭ
ɝɥɟɛɭɞªɜɨȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞªɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦ
ɧɚɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ʌɭɱɤɨɜɚ ȼɚɥɟɪɿɹ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱɚ
Ɏɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚ
ɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿ
ȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ±ɱɥɟɧɩɪɚɜ
ɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞªɡɚɫɬɭɩɧɢɤȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞ
ɜɭɝɥɟɛɭɞªɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȾɭɦɭɅɸɞɦɢɥɭȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɭɎɿɡɢɱ
ɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚ
ɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ±ɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨ
ɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭɒȻɍʋɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞªɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯ
ɝɚɥɬɟɪɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞªɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɚɦɭɥɚɞɡɟ ɋɭɥɿɤɨ Ɇɚɦɟɞɨɜɢɱɚ
Ɏɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚ
ɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿ
ȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ±ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭʋɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞªɱɥɟɧ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞªɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟ
ɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ

 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɟɥɶɧɢɤɚ ȼɚɫɢɥɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ
Ɏɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚ
ɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿ
ȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ±ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭʋɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞªɱɥɟɧ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞªɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟ
ɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɋɚɩɿɝɭ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɭ
Ɏɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ȱɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚ
ɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ±ɩɨɦɿɱɧɢɤɫɭɞɞɿɜɑɟɪɜɨɧɨɝɪɚɞɫɶɤɨɦɭ
ɦɿɫɶɤɨɦɭɫɭɞɿɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞªɈɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚ
ɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
 ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɢɯɚɥɸɤɚ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ Ɋɨɦɚɧɨɜɢɱɚ
Ɏɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚ
ɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿ
ȱɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ± ɝɨɥɨɜɧɢɣ
ɿɧɠɟɧɟɪȼɋɉ©ɒɚɯɬɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹʋªɉȺɌ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞª
Ɉɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫ
ɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɋɢɪɨʀɞɚɆɢɯɚɣɥɚȻɨɪɢɫɨɜɢɱɚȼɨ
ɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿȱɧɲɿɩɨ
ɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ±ɝɨɥɨɜɧɢɣɦɟɯɚɧɿɤ
ɉȺɌ ©ɍɤɪɡɚɯɿɞɜɭɝɥɟɛɭɞª Ɉɛɪɚɧɨ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɧɚ  ɪɨɤɢ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢ
ɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȼɨȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹəɆȽɭɩɚɥɨɪɨɤɭ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɨ
ɝɚɲɟɧɧɹɡɛɢɬɤLɜ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɥɚɧɭɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪ
ɁɜLɬɩɪɚɜɥLɧɧɹɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɬɚɪLɱɧɢɣɛɚɥɚɧɫɡɚ
ɪLɤɡɛɨɪɢɡɚɬɜɟɪɞɢɥɢɉɥɚɧɞLɹɥɶɧɨɫɬLȺɌɧɚɪLɤɡɛɨɪɢɡɚɬɜɟɪ
ɞɢɥɢ Ɂɛɨɪɢ ɧɟ ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɢ ɡɦLɧ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɦLɧɢ
ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɹɤ ɨɪɝɚɧɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɪɟɜLɡɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɑɟɪɝɨɜLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɩɪɢɡɧɚɱɟɧLɧɚɪ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢȾɢɜɿɞɟɧɞɢɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶɊɿɲɟɧɧɹ
ɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚ
ɦɚɥɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ



ɉȺɌ©Ⱦɇ,ɉɊɈȿɅȿɄɌɊɈɆȺɒª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©Ⱦɇ,ɉɊɈȿɅȿɄɌɊɈɆȺɒª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɅɟɧLɧɫɶɤɢɣ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɄɜLɬɤɢɈɫɧɨɜ¶ɹɧɟɧɤɚ ɛɭɞ 
 
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZGHPSDWXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©Ȼɨɧɭɫª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞ
ɤɭ ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ
ɪɤɜɨɪɭɦɫɤɥɚɜ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɁɜLɬ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡ
ɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɁɜLɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪLɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɁɜLɬɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɪLɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɊȿɆȾȿɌȺɅɖª

Ɂɚɪɿɤ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ ɫɬɜɨ ©Ɋɟɦɞɟɬɚɥɶª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɅɟɧɿɧɝɪɚɞɫɶɤɚɬɟɥ
 
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɪɨɤɭ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
UHPGHWDOFRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɉɪȺɌ©Ɋɟɦɞɟɬɚɥɶª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəȿɆȱɌȿɇɌȱȼ
ɁȺɊȱɄ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɁɈɅɈɌɂɃɄɈɅɈɋª

ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚ
ɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚ
ɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧ
ɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɁɨɥɨɬɢɣɤɨɥɨɫªȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ
ɄLɪɨɜɫɶɤɢɣɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɄɚɪɥɚɆɚɪɤɫɚ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZHPLWHQWSDJHVFRPXD
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜ
ɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɌɊȺɏɈȼȺɄɈɆɉȺɇ,ə©ɎɈɊɌȿª

ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚ
ɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚ
ɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧ
ɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɋɌɊȺɏɈȼȺ ɄɈɆɉȺɇ,ə ©ɎɈɊɌȿª   Ʉɢʀɜ
ɫɶɤɚɨɛɥɦɄɢʀɜɜɭɥɆɢɯɚɣɥLɜɫɶɤɚɛɭɞȼɬɟɥ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZIRUWHLFFRPXD
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉȺɌ©ɉɈɅ,ɋɋəɏɅ,Ȼª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɊLɜɧɟɜɭɥɆɚɤɚɪɨɜɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚSROLVV\DKOLE#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZSROLVV\DKOLESDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɪɨɤɭɭɫɤɥɚɞɿɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɉȺɌ©ɉɨɥɿɫɫɹɯɥɿɛªɜɿɞɛɭɥɢɫɹ
ɧɚɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢ
ɪɨɤɭɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɪɨɬɨ
ɤɨɥʋɜLɞɪ ɛɭɥɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɇɚɝɨɪɧɸɤɚȼɿɤɬɨɪɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨ
ɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉȺɌ
©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛªɬɚɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉȺɌ©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛª
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
ɁɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɧLɤɨɝɨɧɟɡɜLɥɶɧɟɧɨɞɚɧɚɩɨɫɚɞɚɛɭɥɚ
ɜɚɤɚɧɬɧɨɸ
ɇɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɨɤɭɜLɞɛɭɥɨɫɹɞɨɨɛɪɚɧɧɹ
ɨɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɤLɥɶɤLɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɱɥɟɧLɜ ɧɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɭɜLɞɩɨɜLɞɧLɫɬɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɪɨɤɭɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞ
ɪ ɛɭɥɨɡɜɿɥɶɧɟɧɨɡɩɨɫɚɞ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɄɅȿȼȺɇɋɖɄɂɃɅ,ɋɈɁȺȼɈȾ©ɉɊɈɆ,ɇɖª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɊLɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥ ɊLɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫɦɬ
ɄɥɟɜɚɧɶɜɭɥɁɚɥLɡɧɢɱɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚSURPLQ#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZSURPLQSDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪɨɤɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ
©Ʉɥɟɜɚɧɫɶɤɢɣɥɿɫɨɡɚɜɨɞ©ɉɪɨɦɿɧɶª ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪɨɤɭ ɭ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢɭ
ɫɤɥɚɞɿɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨɡɩɨɫɚɞ
 Ƚɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɀɭɪɚɜɥɶɨɜɭ Ɇɚɪɢɧɭ ȼɚɫɢɥɿɜɧɭ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɇɚ ɩɨɫɚɞL ɩɟɪɟ
ɛɭɜɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤLɜ
ȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɑɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ƚɭɞɿɥɿɧɚ ȼɿɤɬɨɪɚ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɇɚ ɩɨɫɚɞL ɩɟɪɟ
ɛɭɜɚɜɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤLɜ
ȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɑɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɇɚɣɦɭɲɢɧɚ Ɉɥɟɤɫɿɹ ɘɪɿɣɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɇɚ ɩɨɫɚɞL ɩɟɪɟ
ɛɭɜɚɜɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤLɜ
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ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȱɇɌȿɊɆȱɄɊɈȾȿɅɖɌȺȱɇɄª

ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚ
ɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚ
ɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧ
ɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ©ȱɧɬɟɪɆɿɤɪɨȾɟɥɶɬɚȱɧɤªɤɨɞȯȾɊɉɈɍɍɤɪɚ
ʀɧɚȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥȻɚɛɭɲɤɿɧɫɶɤɢɣɪɧɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥ
ȻɨɪɢɫɚɄɪɨɬɨɜɚ    
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSLPGW\UHVFRPGOMDDNWVLRQHURY
ȽɨɥɨɜɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɄɨɪɨɛɤɭȼɿɤɬɨɪɿɸȼɿɤɬɨɪɿɜɧɭɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ
 ɑɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɇɚɝɨɪɧɸɤɚ ȼɿɤɬɨɪɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɩɨ
ɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɩɪɨɬɹɝɨɦɞɧɹɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚ
ɩɨɫɚɞɢ
 Ƚɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɇɚɝɨɪɧɸɤɚ ȼɿɤɬɨɪɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɩɨ
ɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉȺɌ
©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛªɬɚɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉȺɌ©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨ
ɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
ɑɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɄɨɪɨɛɤɭȼɿɤɬɨɪɿɸȼɿɤɬɨɪɿɜɧɭɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɡɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶɉȺɌ©ɉɨɥɿɫɫɹɯɥɿɛªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛ
ɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
ȼɫɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɄɨɪɨɛɤɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɎɟɞɨɪɨɜɢɱɪ
ȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɩɨɫɚɞɢ
 Ƚɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɀɭɪɚɜɥɶɨɜɭ Ɇɚɪɢɧɭ ȼɚɫɢɥɿɜɧɭ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɩLɞɩɪɢɽɦɟɰɶ ɚɞɪɟɫɚ  ɦɄɢʀɜ ɜɭɥ Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɛɭɞ
ɤɜ 
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
ɑɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȾɚɜɢɞɸɤȽɚɧɧɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ Ⱥɤɰɿɹɦɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ
ɜɨɥɨɞɿɽɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɢɪɟɤ
ɬɨɪɚ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɉȺɌ ©Ʉɥɟɜɚɧɫɶɤɢɣ ɥɿɫɨɡɚɜɨɞ ©ɉɪɨɦɿɧɶª ɉɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
 ɑɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɇɚɣɦɭɲɢɧɚ Ɉɥɟɤɫɿɹ ɘɪɿɣɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚ
ɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜLɞɞLɥɭɹɤɨɫɬLɌɡɈȼ©Ⱥɩɨɝɟɣª ɚɞɪɟɫɚɦɄɢʀɜɜɭɥɄɥɨɜ
ɫɶɤɢɣɍɡɜLɡɚ 
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
ȼɫɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɋɬɪɢɯɚɪɱɭɤȼLɬɚɥLɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɪ
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Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɂɃȻȺɇɄ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɂɃ ȻȺɇɄ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɍɤɪɚʀɧɚȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ
ɦɿɫɬɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ʉɿɪɨɜɚ ɛɭɞ  ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ
   
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZUDGDEDQNFRPXD
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɉ ȱ Ȼ
ɚɭɞɢɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭ
ɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ
©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɤɚ ɮLɪɦɚ ©ɉɄɎ ȺɭɞɢɬɎLɧɚɧɫª ± ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ
ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɮɿɪɦ ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɜɢɞɚɧɨɝɨ Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɸ
ɩɚɥɚɬɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɛɚɧɤLɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮLɪɦɢ ©ɉɄɎ
ȺɭɞɢɬɮLɧɚɧɫɢª ɋȼ ȻLɥɨɛɥɨɜɫɶɤɢɣ ɋɟɪɬɢɮLɤɚɬ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɞLɣɫɧɟɧɧɹ
ɚɭɞɢɬɭɛɚɧɤLɜʋɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭ
ɞɢɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɑɟɪɝɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ  ɪ Ʉɜɨɪɭɦ ɡɛɨɪɿɜ

ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ ɩɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɹɤLɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧLɞɨɪɨɡɝɥɹɞɭɬɚ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀʀɫɤɥɚɞɭɈɛɪɚɧɧɹɝɨ
ɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɛɨɪɚɯɬɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜLɬɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɚɪLɤɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɶɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺ
ȾȺȻȺɇɄª
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜLɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɚɪLɤ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɶɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ
©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜLɬɭLɜɢɫɧɨɜɤɭɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɭ ɩɟɪɟɜLɪɤɭ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɡɚ 
ɪLɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɶɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭLɜɢɫɧɨɜɤɭɡɨɜɧLɲɧɶɨɝɨɚɭɞɢɬɨɪɚɩɪɨɚɭ
ɞɢɬɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɚɪLɤ
 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜ ɪLɱɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL L ɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɟɤɨɧɨɦLɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤLɜɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɬɚɡɚɯɨɞLɜɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɜɢɫɧɨɜɤLɜɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮLɪɦɢɡɚɪLɤ
 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɡɚ 
ɪLɤ ɡɨɤɪɟɦɚ ɪLɱɧɨʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤLɣ ɡɜLɬɧɨɫɬL ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɡɚ
 ɪLɤ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɡɝLɞɧɨ ɡ ɦLɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬL
ɉɪɨɪɨɡɩɨɞLɥɩɪɢɛɭɬɤɭɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɚɪLɤ
ɉɪɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤLɜɞLɹɥɶɧɨɫɬLɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺ
ȻȺɇɄªɧɚɪLɤ
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɲɥɹɯɨɦ ɜɢ
ɤɥɚɞɟɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɭɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉȺɌ
©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺ
ȾȺȻȺɇɄª ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɧɨɜLɣ ɪɟɞɚɤɰLʀ Ɂɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɉɪɨɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧLɜɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɉɪɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɤLɥɶɤLɫɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
 ɉɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺ
ȻȺɇɄª
 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɚɛɨ ɬɪɭ
ɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ  ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɬɚ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦLɪɭʀɯɜɢ
ɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤLɣɧɚɞɚɸɬɶɫɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɡȽɨɥɨɜɨɸɬɚɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɧɚɫɬɭɩɧLɪLɲɟɧɧɹ
Ⱥ ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
Ȼɚɧɤɭ

Ȼ  Ɉɛɪɚɬɢ ɅLɱɢɥɶɧɭ ɤɨɦLɫLɸ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ȼɚɧɤɭ ɭ
ɫɤɥɚɞL
ɝɨɥɨɜɚɅLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀ±ȼɞɨɜLɧɆɚɤɫɢɦȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɱɥɟɧɅLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀ±ɉɨɪɬɧɚɋɜLɬɥɚɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɚ
ȼ ɈɛɪɚɬɢȽɨɥɨɜɨɸɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȻɚɧɤɭȽɨɪɨ
ɞɧɢɰɶɤɭ Ɍɟɬɹɧɭ ,ɝɨɪLɜɧɭ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɡɛɨɪLɜ ± Ƚɨɪɨɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ȼɨɥɨɞɢ
ɦɢɪɚ,ɝɨɪɨɜɢɱɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɭ 
ɪɨɰL Ɋɨɛɨɬɭ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɭ ɡɜLɬɧɨɦɭ ɩɟɪLɨɞL ɜɢ
ɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɚ
ɪLɤɊɨɛɨɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɭɪɨɰLɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ
 ɁɜLɬ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɟɜLɡLɣ ɬɚ ɩɟɪɟɜLɪɨɤ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɭɪɨɰL
ɩɪɢɣɧɹɬɢɞɨɭɜɚɝɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩɨɛɚɥɚɧɫɭ
ɬɚɮLɧɚɧɫɨɜɨɦɭɡɜLɬɭɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɚɪLɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɣ ɡɜLɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɨɤ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟ
ɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮLɪɦɢ ©ɉɄɎ ȺɭɞɢɬɮLɧɚɧɫɢª
ɳɨɞɨ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜLɬɧɨɫɬL ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɡɚ ɩɟɪLɨɞ ɡ
 ɪɨɤɭ ɩɨ  ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤLɧɟɰɶ ɞɧɹ  ɝɪɭɞɧɹ
ɪɨɤɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɢ ɪLɱɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɮLɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦLɱɧL
ɩɨɤɚɡɧɢɤLɜɬɚɡɚɯɨɞLɜɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɜɢɫɧɨɜɤLɜɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮLɪɦɢɡɚɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɛɚɥɚɧɫɬɚɡɜLɬɩɪɨɮLɧɚɧɫɨɜL ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɡɚ  ɪLɤ ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɡɝLɞɧɨ ɡ ɦLɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
 ɋɩɪɹɦɭɜɚɬɢ  ɬɢɫ ɝɪɧ ɞɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺ
ȻȺɇɄªɚɡɚɥɢɲɨɤɤɨɲɬLɜɡɚɥɢɲɢɬɢɭɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧLȻɚɧɤɭȾɢɜLɞɟɧɞɢ
ɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɪɨɛɨɬɢȻɚɧɤɭɡɚɪLɤɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤLɜ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɉȺɌ
©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɧɚɪLɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɦLɧɢ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɬɚ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɋɬɚɬɭɬɭ ɭ ɧɨɜLɣ
ɪɟɞɚɤɰLʀɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɦLɧ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ ɉȺɌ ©ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ȾɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɤLɥɶɤLɫɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺ
ȾȺȻȺɇɄªɱɥɟɧɢ
Ɉɛɪɚɧɨɡɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɧɚɫɬɭɩ
ɧɢɯɮLɡɢɱɧɢɯɨɫLɛ
ȽɨɪɨɞɧɢɰɶɤɚɌɟɬɹɧɚ,ɝɨɪLɜɧɚ±ɚɤɰLɨɧɟɪɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
Ƚɨɪɨɞɧɢɰɶɤɢɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪ,ɝɨɪɟɜɢɱɚɤɰLɨɧɟɪɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɅɭɲɧLɤɨɜɚɋɜLɬɥɚɧɚɆɢɯɚɣɥLɜɧɚ±ɡɚɩɪɨɩɨɡɢɰLɽɸɚɤɰLɨɧɟɪɚȽɨɪɨ
ɞɧɢɰɶɤɨɝɨ,ɝɨɪɹɁLɧɨɜLɣɨɜɢɱɚ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɫɬɪɨɤɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɨɛɪɚɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɝLɞɧɨɩɨɥɨɠɟɧɶ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɰɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɋɬɚɬɭɬɭɪɨɤɢ
ɇɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɨɛ
ɪɚɧɨȽɨɪɨɞɧɢɰɶɤɭɌɟɬɹɧɭ,ɝɨɪLɜɧɭ
ɉɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɟɪɦLɧɭɞLʀɭɤɥɚɞɟɧɢɯɤɨɧɬɪɚɤɬLɜɡȽɨɥɨɜɨɸɬɚɱɥɟ
ɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɹ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɚɧɤɚ
ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


Ʉɨɲɬɢɜɿɧɲɢɯɛɚɧɤɚɯ


Ʉɪɟɞɢɬɢɬɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶɤɥɿɽɧɬɿɜ


ɍɫɶɨɝɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ


Ʉɨɲɬɢɛɚɧɤɿɜ


Ʉɨɲɬɢɤɥɿɽɧɬɿɜ


ɍɫɶɨɝɨɜɥɚɫɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɬɚɱɚɫɬɤɚɦɟɧɲɨɫɬɿ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ


ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɋȻɋɬɨɹɧɨɜ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəȿɆȱɌȿɇɌȺɐȱɇɇɂɏɉȺɉȿɊȱȼ

ɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾɁɊȿɆɈɇɌɍɌȺȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏȼȺȽɈɇȱȼª
ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣɡɚɜɨɞɡɪɟɦɨɧɬɭɬɚɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯɜɚɝɨ
ɧɿɜª
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɍɧɿ
ɜɟɪɫɚɥɶɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɟɦɿɬɟɧɬɚ  
ɮɚɤɫ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸHPLWLQIRFRP
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚɮɨɪɦɚɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚPDLQ#GYUEGSXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©ɊȿɋɍɊɋȺɍ
ȾɂɌª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ȼɢɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɱɟɪɝɨɜɿȾɚɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɤɭɄɜɨ
ɪɭɦɡɛɨɪɿɜɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɿɜɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɁɜɿɬȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚ
ɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿɬɚɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧ
ɫɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭɡɛɢɬɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɪɿɱɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀɯɪɨɡ
ɦɿɪɭ
ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɩɨɜɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇ
ɊȿɆȻɍȾª
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾª
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ
ɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾªɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɩɨɜɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇ
ɊȿɆȻɍȾª
ɈɛɪɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾª
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ
ɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾªɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢª
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɱɢɧɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Ɉɫɨɛɢ ɳɨ ɩɨɞɚɜɚɥɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɪɟɦɛɭɞª
Ɉɫɨɛɚɳɨɿɧɿɰɿɸɜɚɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɚ
ɪɚɞɚɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɪɟɦɛɭɞª
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɂɩɟɪɲɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ±©Ɉɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨ
ɦɿɫɿʀɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜªɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɈɛɪɚɬɢɥɿɱɢɥɶɧɭɤɨ
ɦɿɫɿɸɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɁɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɭɫɤɥɚɞɿȽɨɥɨɜɚɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
±ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨɆɢɯɚɣɥɨɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɑɥɟɧɢɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɋɭɤɨɧɿɤɆɚ
ɪɢɧɚɘɪɿʀɜɧɚɊɟɜɚɰɶɤɢɣɈɥɟɝɈɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱɄɚɪɩɟɧɤɨɌɟɬɹɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ
Ɂɚ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɧɨ  ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯ
Ɂɞɪɭɝɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ±©ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɩɢɬɚɧɶ
ɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜªɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
 ɉɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɭɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɜɢɤɥɚɞɟɧɿɣɭ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɍȻɅȱɑ
ɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾɁ
ɊȿɆɈɇɌɍɌȺȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏȼȺȽɈɇȱȼª
 ɉɪɢɪɨɡɝɥɹɞɿɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ⱦɥɹɨɫɧɨɜɧɨʀɞɨɩɨɜɿɞɿ±ɞɨɯɜɢɥɢɧ
Ⱦɥɹɫɩɿɜɞɨɩɨɜɿɞɿ±ɞɨɯɜɢɥɢɧ
Ⱦɥɹɜɢɫɬɭɩɿɜɬɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɧɚɞɚɬɢɞɨɯɯɜɢɥɢɧ
ɁɚɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɩɪɨɟɤɬɭɪɿɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɜɿɞ
ɧɨɫɧɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ±ɞɨɯɜɢɥɢɧ
ȼɢɫɬɭɩɨɫɿɛɹɤɿɜɢɹɜɢɥɢɛɚɠɚɧɧɹɜɡɹɬɢɭɱɚɫɬɶɜɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿɞɟɛɚɬɚɯ
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ɬɚɜɧɟɫɟɧɧɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɳɨɞɨɡɚɫɥɭɯɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ±ɞɨɯɜɢɥɢɧ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹ±ɞɨɯɜɢɥɢɧ
Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ  ɯɜɢɥɢɧ ɛɟɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɫɚɦɨʀɞɨɩɨɜɿɞɿ 
ɀɨɞɟɧ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɚ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɛɟɡ ɞɨ
ɡɜɨɥɭȽɨɥɨɜɢɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜȽɨɥɨɜɚɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɦɚɽɩɪɚɜɨɩɟɪɟ
ɪɜɚɬɢɨɫɨɛɭɹɤɚɩɿɞɱɚɫɜɢɫɬɭɩɭɧɟɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɬɚɩɨɡɛɚɜɢɬɢʀʀɫɥɨɜɚȽɨɥɨɜɚɁɛɨɪɿɜɨɝɨɥɨɲɭɽɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɦɨɠɟ ɜɧɨɫɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚ ɞɚɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɿ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ ɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ
 ɁɛɨɪɢɩɪɨɜɟɫɬɢɛɟɡɩɟɪɟɪɜɢɁɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɪɨɞɨɜɠɭ
ɸɬɶɫɹɞɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɪɨɡɝɥɹɞɭɜɫɿɯɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɬɚɞɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɜɿɞɨɦɚɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɩɪɢɣɧɹɬɿ
ɪɿɲɟɧɧɹ
 Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹɬɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɩɨɞɚɜɚɬɢɭɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɋɟɤɪɟɬɚɪɸ
Ɂɛɨɪɿɜɜɤɚɡɭɸɱɢɩɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɬɚɩɨɛɚɬɶɤɨɜɿɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
Ɂɚɹɜɢɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɬɟɪɦɿɧɭɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
 ȽɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɁɛɨɪɚɯɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɨɞɧɚɩɪɨɫɬɚɚɤ
ɰɿɹɨɞɢɧɝɨɥɨɫ
 Ɂɚɨɝɨɥɨɲɟɧɿɞɨɩɨɜɿɞɚɱɚɦɢɩɪɨɟɤɬɢɪɿɲɟɧɶɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɡɚɩɪɨɩɨ
ɡɢɰɿɹɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɚɤɰɿɨɧɟɪɢɝɨɥɨɫɭɸɬɶɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɛɸɥɟɬɟ
ɧɿɜɨɞɟɪɠɚɧɢɯɩɪɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɧɚɁɛɨɪɚɯɉɨɤɨɠɧɨɦɭɡɩɢɬɚɧɶɚɤɰɿɨɧɟɪ
ɜɿɞɦɿɱɚɽɫɜɨɽɪɿɲɟɧɧɹɲɥɹɯɨɦɡɚɤɪɟɫɥɟɧɧɹɭɛɸɥɟɬɟɧɿɨɛɪɚɧɨɝɨɧɢɦɜɚ
ɪɿɚɧɬɚ ɪɿɲɟɧɧɹªɁȺª ɚɛɨªɉɊɈɌɂª ɚɛɨªɍɌɊɂɆȺȼɋəª ɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɧɨɫɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɿɜɧɚɞɚɧɢɯɣɨɦɭɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɩɟɪɟɞɚɽɚɛɨɨɩɭɫɤɚɽ
ɛɸɥɟɬɟɧɶɭɫɤɪɢɧɶɤɭɞɥɹɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫɿɜ
  Ɂɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɛɭɞɶɹɤɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɮɨɬɨɜɿɞɟɨɤɿɧɨɡɣɨɦɤɭɚɭɞɿɨɡɚɩɢɫɫɬɟɧɨɝɪɚɮɭɜɚɧ
ɧɹɚɬɚɤɨɠɿɧɲɿɫɩɨɫɨɛɢɮɿɤɫɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɛɭɞɟɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
  ȼɢɡɧɚɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚ Ɂɛɨɪɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɛɭɞɶ
ɹɤɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿɜɿɧɲɢɯɨɫɿɛɳɨɧɟɽɭɱɚɫ
ɧɢɤɚɦɢ Ɂɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɚɛɨ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ  ɤɪɿɦ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɨɤ ɭ ɦɿɫɰɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɬɚɤɨɠɨɫɿɛɹɤɿɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɪɨɛɨɬɿɊɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɚɛɨɨɫɿɛɹɤɿɡɚɩɪɨɲɟɧɿɧɚɁɛɨɪɢ
 ɉɿɞɪɚɯɭɧɨɤɝɨɥɨɫɿɜɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɩɨɩɟɪɲɨɦɭɬɚɞɪɭɝɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɝɨɥɨɲɭ
ɽɬɶɫɹɜɿɞɪɚɡɭɩɿɫɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɩɨɰɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɨ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ± ɞɟɫɹɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɩɨɞɟɫɹɬɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
 ɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤ ɝɨɥɨɫɿɜ ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ Ʌɿ
ɱɢɥɶɧɨɸɤɨɦɿɫɿɽɸɹɤɭɨɛɪɚɧɨɞɿɣɫɧɢɦɢɁɛɨɪɚɦɢ
 ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɧɨɦɟɪɚɦɢ         
ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɩɪɨɫɬɨɸɛɿɥɶɲɿɫɬɸɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿ
ɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɁɛɨɪɚɯ
ɩɨɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɧɨɦɟɪɨɦɿɪɿɲɟɧɧɹɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɲɥɹɯɨɦɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
  ȼɫɿ ɿɧɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ Ɂɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ
ɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȾɇȱɉɊɈ
ɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾɁɊȿɆɈɇɌɍɌȺȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏ
ȼȺȽɈɇȱȼª ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ 
ɪɨɤɭª
  ɉɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɞɨ
ɪɭɱɢɬɢȽɨɥɨɜɿɬɚɋɟɤɪɟɬɚɪɸɡɛɨɪɿɜ
Ɂɚɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɩɨɞɚɧɨɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯ
Ɂɬɪɟɬɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ±©ɁɜɿɬȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭªɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭ  ɪɨɰɿ Ɂɚ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɧɨ   ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯ
Ɂɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ±©ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɡɚ
ɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭªɩɪɢɣɧɹɬɿɪɿ
ɲɟɧɧɹɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭ
ɪɨɰɿȼɢɡɧɚɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿɬɚɤɢɦɢ
ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɦɟɬɿɬɚɰɿɥɹɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧ
ɧɹɩɨɞɚɧɨɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯ
Ɂɩ¶ɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ±©ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɨɞɿ
ɹɥɶɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨ
ɪɨɡɝɥɹɞɭª ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜɿɬ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨ ɪɟ
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ɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜɿɡɿɣ
ɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɳɨɞɨɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɁɚɩɪɢ
ɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɩɨɞɚɧɨɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯ
Ɂɲɨɫɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤªɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪɿɲɟɧɧɹɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢ©Ȼɚɥɚɧɫ Ɂɜɿɬɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɫɬɚɧ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɬɚ
ɧɨɦɧɚɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭªɭɜɚɥɸɬɿɛɚɥɚɧɫɭɬɢɫɝɪɧ ɞɜɿɫɬɿɫɿɦ
ɞɟɫɹɬɨɞɧɚɬɢɫɹɱɚɫɬɨɞɟɜ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɶɬɢɫɹɱɝɪɢɜɟɧɶ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɮɨɪɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ  ɡɚ  ɪɿɤ ©Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ
ɩɪɹɦɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ  ©Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɚ  ɪɿɤª ©ɉɪɢɦɿɬɤɢ ɞɨ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©Ⱦɇȱ
ɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ Ɂ ɊȿɆɈɇɌɍ ɌȺ ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ɉȺɋȺɀɂɊ
ɋɖɄɂɏȼȺȽɈɇȱȼªɡɚɪɿɤɳɨɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹɪɨɤɭɁɚɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿ
ɲɟɧɧɹɩɨɞɚɧɨɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯ
 Ɂ ɫɶɨɦɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ©Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ
ɩɪɢɛɭɬɤɭɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭ
ɪɿɱɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀɯɪɨɡɦɿɪɭªɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɊɨɡɩɨ
ɞɿɥɢɬɢɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤɨɬɪɢɦɚɧɢɣɉɍȻɅȱɑɇɂɆȺɄɐȱɈɇȿɊɇɂɆɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈɆ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾɁɊȿɆɈɇɌɍɌȺȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ
ɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏȼȺȽɈɇȱȼªɡɚɪɿɤɜɫɭɦɿ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɶɬɢɫɹɱ
ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬɲɿɫɬɶ ɬɢɫɝɪɧɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ
 ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭɜɫɭɦɿ ɲɿɫɬɫɨɬɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɩ¶ɹɬɶ ɬɢɫɝɪɧɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɦɢɡɛɢɬɤɚɦɢɜɦɢɧɭɥɿɪɨɤɢɧɚɩɪɚɜɢɬɢɱɚɫɬɢ
ɧɭɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɜɫɭɦɿ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶɬɢɫɹɱɱɨɬɢɪɢɫɬɚɬɪɢɞɰɹɬɶ
ɨɞɢɧ ɬɢɫɝɪɧɧɚɩɨɤɪɢɬɬɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɡɛɢɬɤɿɜ
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɪɨɡɩɨɞɿɥɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɜɢɩɥɚɬɭɪɿɱɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɬɢɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚ
ɬɢɁɚɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɩɨɞɚɧɨɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫ
ɬɿɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯ
Ɂɜɨɫɶɦɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɩɨɜɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭ
ɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾªɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɉɪɢ
ɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɤɥɢɤɚɬɢ  Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɨɛɪɚɧɨɝɨ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɲɿɫɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɤɜɿɬɧɹ ɞɜɿ
ɬɢɫɹɱɿɬɪɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨɪɨɤɭɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɚɜɥɟɧɤɚȾɦɢɬɪɚȼɹ
ɱɟɫɥɚɜɨɜɢɱɚɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɈɫɬɚɲɟɜɫɶɤɨʀȼɚɥɟɧɬɢɧɢȼɿɤɬɨɪɿɜ
ɧɢɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȺɤɭɥɟɧɤɨɘɪɿɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ
Ɂɚɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɩɨɞɚɧɨɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯ
 Ɂ ɞɟɜ¶ɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ©Ɉɛɪɚɧɧɹ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ
ɉȺɌ ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾª ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɨ
ɥɨɫɭɜɚɧɧɹɨɛɪɚɧɨɞɨɫɤɥɚɞɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊ
ɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ Ɂ ɊȿɆɈɇɌɍ ɌȺ
ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏ ȼȺȽɈɇȱȼª ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɨɫɿɛ Ⱦɟɪɠɚɤɚ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚɈɫɬɚɲɟɜɫɶɤɭȼɚɥɟɧɬɢɧɭȼɿɤɬɨɪɿɜɧɭȻɿɿɞɧɨɝɨ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ
Ɂɚɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
 Ɂɚ Ⱦɟɪɠɚɤɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ   ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯɝɨɥɨɫɿɜ
 Ɂɚ Ɉɫɬɚɲɟɜɫɶɤɭ ȼɚɥɟɧɬɢɧɭ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɭ   ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯɝɨɥɨɫɿɜ
 Ɂɚ Ȼɿɞɧɨɝɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ   ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯɝɨɥɨɫɿɜ
©ɍɬɪɢɦɚɥɨɫɶª ±   ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɝɨɥɨɫɿɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɜɿɞ
ɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɝɨɥɨɫɿɜ ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜ
ɧɢɯ ɝɨɥɨɫɿɜ ©ɁȺª ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɝɨɥɨɫɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽ

Ɂɞɟɫɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶ
ɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ
ɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾªɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛ
ɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ
Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀª ɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɬɟɤɫɬɬɚɭɦɨɜɢ ɰɢɜɿɥɶ
ɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱ
ɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾɁɊȿɆɈɇɌɍ
ɌȺȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏȼȺȽɈɇȱȼªȼɢɡɧɚɱɢɬɢȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿ
ɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ Ɂ ɊȿɆɈɇɌɍ ɌȺ ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏ
ȼȺȽɈɇȱȼª Ɍɚɫɥɢɰɶɤɨɝɨ Ʌɟɨɧɿɞɚ əɤɨɜɢɱɚ ɨɫɨɛɨɸ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɧɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈ
ɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ Ɂ ɊȿɆɈɇɌɍ
ɌȺ ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏ ȼȺȽɈɇȱȼª ȼɢɧɚɝɨɪɨɞɭ ɱɥɟɧɚɦ Ɋɟ
ɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɇȱɉɊɈ
ɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾɁɊȿɆɈɇɌɍɌȺȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏ
ȼȺȽɈɇȱȼªɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
Ɂɚɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɩɨɞɚɧɨɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫ
ɬɿɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯ
 Ɂ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ©ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɝɨ

ɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾª©ɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧ
ɧɹ ©ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɤɥɢɤɚɬɢ  ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼ
ɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ Ɂ ɊȿɆɈɇɌɍ ɌȺ ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏ ȼȺȽɈ
ɇȱȼª ɨɛɪɚɧɨɝɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɲɨɫɬɨɝɨ
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɞɜɿɬɢɫɹɱɿɞɜɚɧɚɞɰɹɬɨɝɨɪɨɤɭɜɨɫɨɛɿȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
±ɇɚɝɨɪɧɸɤɅɸɞɦɢɥɢɄɚɫɢɦɿɜɧɢɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɘɪɭɲɟɜɨʀɇɚ
ɬɚɥɿʀȾɦɢɬɪɿɜɧɢɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɘɪɭɲɟɜɨʀȯɥɢɡɚɜɟɬɢɅɟɨɧɿɞɿɜ
ɧɢɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɀɨɥɢɧɫɶɤɨʀȺɧɚɫɬɚɫɿʀɅɟɨɧɿɞɿɜɧɢ
Ɂɚɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɩɨɞɚɧɨɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯ
 Ɂ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ©Ɉɛɪɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɪɟɦɛɭɞª ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɨ
ɥɨɫɭɜɚɧɧɹɨɛɪɚɧɨɞɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊ
ɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ Ɂ ɊȿɆɈɇɌɍ ɌȺ
ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏȼȺȽɈɇȱȼªɧɚɫɬɭɩɧɢɯɨɫɿɛɇɚɝɨɪɧɸɤ
ɅɸɞɦɢɥɭɄɚɫɢɦɿɜɧɭɘɪɭɲɟɜɭɇɚɬɚɥɸȾɦɢɬɪɿɜɧɭɘɪɭɲɟɜɭȯɥɢɡɚ
ɜɟɬɭ Ʌɟɨɧɿɞɿɜɧɭ  ɀɨɥɢɧɫɶɤɭ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɸ Ʌɟɨɧɿɞɿɜɧɭ  Ⱥɤɭɥɟɧɤɚ ɘɪɿɹ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ
Ɂɚɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
ɁɚɇɚɝɨɪɧɸɤɅɸɞɦɢɥɭɄɚɫɢɦɿɜɧɭɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯɝɨɥɨɫɿɜ
ɁɚɘɪɭɲɟɜɚɇɚɬɚɥɸȾɦɢɬɪɿɜɧɭɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯɝɨɥɨɫɿɜ
 Ɂɚ ɘɪɭɲɟɜɭ ȯɥɢɡɚɜɟɬɭ Ʌɟɨɧɿɞɿɜɧɭ  ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶ
ɤɨɫɬɿɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯɝɨɥɨɫɿɜ
ɁɚɀɨɥɢɧɫɶɤɭȺɧɚɫɬɚɫɿɸɅɟɨɧɿɞɿɜɧɸɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶ
ɤɨɫɬɿɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯɝɨɥɨɫɿɜ
ɁɚȺɤɭɥɟɧɤɚɘɪɿɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶ
ɤɨɫɬɿɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯɝɨɥɨɫɿɜ
©ɍɬɪɢɦɚɥɨɫɶª ± ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɝɨɥɨɫɿɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ  ɜɿɞ
ɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɝɨɥɨɫɿɜ ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜ
ɧɢɯ ɝɨɥɨɫɿɜ ©ɁȺª ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɝɨɥɨɫɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽ

 Ɂ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ©Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾª ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ʀɯ ɜɢɧɚ
ɝɨɪɨɞɢ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ
ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢª ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɬɟɤɫɬ ɬɚ ɭɦɨ
ɜɢɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɍȻɅȱɑɇɈ
ȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ Ɂ
ɊȿɆɈɇɌɍ ɌȺ ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏ ȼȺȽɈɇȱȼª ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ Ɂ ɊȿɆɈɇɌɍ ɌȺ ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ɉȺɋȺ
ɀɂɊɋɖɄɂɏȼȺȽɈɇȱȼªɌɚɫɥɢɰɶɤɨɝɨɅɟɨɧɿɞɚəɤɨɜɢɱɚɨɫɨɛɨɸɹɤɚɭɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɚɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɍȻɅȱɑɇɈ
ȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ Ɂ
ɊȿɆɈɇɌɍ ɌȺ ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏ ȼȺȽɈɇȱȼª ȼɢɧɚɝɨɪɨɞɭ
ɱɥɟɧɚɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɴ ɪɚɞɢ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ Ɂ ɊȿɆɈɇɌɍ ɌȺ ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ɉȺɋȺ
ɀɂɊɋɖɄɂɏȼȺȽɈɇȱȼªɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
Ɂɚɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɩɨɞɚɧɨɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯ
Ɂɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɜɱɢɧɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜªɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɉɪɢɣɧɹ
ɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɡ
ɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɫɭɦɢɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɉɪɢɣɧɹɬɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɧɚɫɬɭɩɧɟ
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɟɪɟɞ ɉȺɌ
©ɉɪɨɦɿɧɜɟɫɬɛɚɧɤª ɞɚɥɿ  Ȼɚɧɤ  ɡɚ Ʉɪɟɞɢɬɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬ
ɬɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ʋ ɜɿɞ  ɪ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɞɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ Ʉɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜ ɡɚɫɬɚɜɭ ɿɩɨɬɟɤɭ  ɛɭɞɶɹɤɟ ɦɚɣɧɨ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɛɭɞɶɹɤɟ ɪɭɯɨɦɟ ɬɚɚɛɨ ɧɟɪɭɯɨɦɟ ɦɚɣɧɨ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ  ɡɚɫɬɚɜɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɸ ɡ Ȼɚɧɤɨɦ ɇɚɞɚɬɢ ɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɿɣɪɚɞɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɢɡɧɚɱɚɬɢɩɟɪɟɥɿɤɬɚɤɨɝɨɦɚɣɧɚɬɚ
ɚɛɨɦɚɣɧɨɜɢɯɩɪɚɜ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ
ɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɄɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨɜɿɞɤɪɢɬɬɹɤɪɟɞɢɬ
ɧɨʀɥɿɧɿʀʋɜɿɞɪɬɚɞɨɝɨɜɨɪɢɡɚɫɬɚɜɢɹɤɿɭɤɥɚɞɟɧɨ
ɬɚɚɛɨɛɭɞɟɭɤɥɚɞɟɧɨɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ
ɡɚɰɢɦɄɪɟɞɢɬɧɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɌɚɫɥɢɰɶɤɨɝɨɅɟɨ
ɧɿɞɚəɤɨɜɢɱɚɚɛɨɨɫɨɛɭɹɤɚɣɨɝɨɡɚɦɿɳɭɜɚɬɢɦɟɧɚɡɚɤɨɧɧɢɯɩɿɞɫɬɚɜɚɯɧɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɡȻɚɧɤɨɦɜɿɞɿɦɟɧɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɚɫɬɚɜɢ
ɿɩɨɬɟɤɢɬɚɜɢɡɧɚɱɚɬɢɧɚɜɥɚɫɧɢɣɪɨɡɫɭɞɿɧɲɿɭɦɨɜɢɞɨɝɨɜɨɪɿɜɳɨɭɤɥɚɞɚ
ɬɢɦɭɬɶɫɹɚɬɚɤɨɠɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧ
ɞɨ Ʉɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ʋ ɜɿɞ
ɪɿɞɨɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɚɫɬɚɜɢɹɤɿɭɤɥɚɞɟɧɨɬɚɚɛɨɛɭɞɟɭɤɥɚɞɟɧɨɜ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɡɚɰɢɦɄɪɟɞɢɬɧɢɦɞɨ
ɝɨɜɨɪɨɦɬɚɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɪɨɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹɜɤɚɡɚɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɜɱɢɧɟɧɧɹ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɩɨɤɜɿɬɧɹ
ɪɨɤɭ ɜɤɥɸɱɧɨ ɬɚɤɢɯɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɩɪɟɞɦɟɬɨɦɹɤɢɯɽ
ɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɭɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯɜɚɝɨɧɿɜɫɭɤɭɩ
ɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ ɲɿɫɬɫɨɬɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɝɪɧ
ɩɪɨɞɚɠɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯɩɨɥɭɜɚɝɨɧɿɜɦɨɞɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯɭɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ Ɍɍ ɍ  ȽɈɋɌ  ɫɭɤɭɩɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ
 ɲɿɫɬɫɨɬɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɝɪɧ
ɩɪɨɞɚɠɜɿɡɤɿɜɞɜɨɜɿɫɧɢɯɦɨɞɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡ
Ɍɍ ɍ  ȽɈɋɌ  ɫɭɤɭɩɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ  
 ɲɿɫɬɫɨɬɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɝɪɧ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɌɚɫɥɢɰɶɤɨɝɨɅɟɨ
ɧɿɞɚ əɤɨɜɢɱɚ ɚɛɨ ɨɫɨɛɭ ɹɤɚ ɣɨɝɨ ɡɚɦɿɳɭɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ
ɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ  ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɬɚ
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɧɚɜɥɚɫɧɢɣɪɨɡɫɭɞɿɧɲɿɭɦɨɜɢɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ
ɚɬɚɤɨɠɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɜɤɚ
ɡɚɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɬɚɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɪɨɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹɜɤɚɡɚɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Ɂɚɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɩɨɞɚɧɨɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯ
ȼɫɿɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɍȻɅȱɑ
ɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ Ɂ
ɊȿɆɈɇɌɍɌȺȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏȼȺȽɈɇȱȼªɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɩɨ
ɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɜɢɱɟɪɩɚɧɢɣɩɨɜɫɿɦɩɢɬɚɧɧɹɦɩɪɢɣɧɹɬɿɪɿɲɟɧɧɹɡɚɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɳɨɞɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɧɟɧɚɞɿɣɲɥɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɡɛɨɪɿɜɧɟɩɨɪɭɲɟɧɢɣ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
ȱȱɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
Ɂɚɩɚɫɢ
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ
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
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɅəɌɚɫɥɢɰɶɤɢɣ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɌɊȺɏɈȼȺɄɈɆɉȺɇ,ə©,ɇȽɈɋɋɌɊȺɏª

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

ɉɟɪɿɨɞ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ

























ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɌɊɈɃȱɇɌȿɊɇª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡ
ɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧ
ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢ
ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɋɌɊȺɏɈȼȺ ɄɈɆɉȺɇ,ə ©,ɇȽɈɋɋɌɊȺɏª  ɜɭɥ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɚ ɉɟɪɟɦɨɝɢ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ
  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSLQJVFRPXD

ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
ɫɬɜɨ ©ɋɬɪɨɣȱɧɬɟɪɧª ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟ
ɬɪɨɜɫɤ ɜɭɥ Ⱥɪɬɟɦɚ    
ɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɪ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
VWUR\LQWHUQGSXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɧɹ ɜLɞɤɥɢɤɚɬɢ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɝɨɥɨɜɭ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ əɤɢɦɱɭɤ Ⱥɧɧɭ ɋɟɪɝLʀɜɧɭ
ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱥɇ  ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ ȺɇȾ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ ɨɛɥ  ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɞɚɧLɣ ɩɨɫɚɞL  ɪɨɤɢ ȼɨɥɨɞLɽ
  ɚɤɰLɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ Lɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦLɧɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧ
ɧɹɜLɞɤɥɢɤɚɬɢɡɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɨɪɨɤɭɅɸɛɨɜȽɪɢɝɨɪLɜɧɭ
ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɆ  ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ ȺɇȾ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ ɨɛɥ  ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɞɚɧLɣ ɩɨɫɚɞL  ɪɨɤɢ ȼɨɥɨɞLɽ
  ɚɤɰLɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ Lɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦLɧɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɜLɞɤɥɢɤɚɬɢɡɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɥɸɳɚɣɎɟɞɨɪɚɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ
ɩɚɫɩɨɪɬȺȿɜɢɞɚɧɢɣɪȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣɨɛɥ ɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɞɚɧLɣɩɨɫɚɞLɪɨɤɢȼɨɥɨɞLɽ
 ɚɤɰLɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɟɬɟɧɤɨ ɋɜLɬɥɚɧɭ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱥȿ 
ɜɢɞɚɧɢɣɪȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ
ɨɛɥ ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɪɨɤɢȼɨɥɨɞLɽ
  ɚɤɰLɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ  ɪɨɤLɜ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
ɩɪɚɰɸɽ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɤɚ  əɤɢɦɱɭɤ Ⱥɧɧɭ ɋɟɪɝLʀɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱥɇ 
ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ ȺɇȾ ɊȼȾɆɍɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ
ɨɛɥ  ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɧɚ  ɪɨɤɢ
ȼɨɥɨɞLɽ   ɚɤɰLɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ  ɪɨɤLɜ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɡɚɣɦɚɥɚɧɚɫɬɭɩɧLɩɨɫɚɞɢɪɪɫɬɭɞɟɧɬɤɚɡɪɩɪɢ
ɜɚɬɧɢɣɩLɞɩɪɢɽɦɟɰɶ,ɥ¶ɽɜɚɋɟɪɝLɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆɜɢ
ɞɚɧɢɣɪȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣɨɛɥ 
ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɧɚ  ɪɨɤɢ ȼɨɥɨɞLɽ
  ɚɤɰLɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ  ɪɨɤLɜ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
ɩɪɚɰɸɽ ɩɟɧɫLɨɧɟɪ  ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɟɬɟɧɤɨɈɈɤɜɿɬɧɹɪ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɄɊɋɉȿɐȿɄɋɄȺȼȺɐ,əª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɍɄɊɋɉȿɐȿɄɋɄȺȼȺɐ,əª
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥ Ȼɟɪɟ
ɝɨɜɚȺ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɟɦɿɬɟɧɬɚ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚXFHN#DWUHSFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀHPLWHQWSDJHVFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱ
ɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɦLɧɢɜLɞɛɭɥɢɫɹɡɚɪLɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞ
ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ 
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭLɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦLɧɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜLɞɤɥɢɤɚɬɢɡɩɨɫɚɞɢɝɨɥɨ
ɜɭɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɟɬɟɧɤɨɋɜLɬɥɚɧɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿɜɢ
ɞɚɧɢɣɪȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣɨɛɥ 
ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɞɚɧLɣ ɩɨɫɚɞL  ɪɨɤɢ ȼɨɥɨɞLɽ   ɚɤɰLɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ Lɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦLɧɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜLɞɤɥɢɤɚɬɢ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɱɥɟɧɚ
ɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ,ɥ¶ɽɜɚɋɟɪɝLɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆɜɢɞɚɧɢɣ
ɪȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣɨɛɥ ɉɟɪɟ
ɛɭɜɚɜɧɚɞɚɧLɣɩɨɫɚɞLɪɨɤɢȼɨɥɨɞLɽɚɤɰLɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɍɡɜ¶ɹɡɤɭ
LɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦLɧɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜLɞɤɥɢɤɚɬɢɡɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɪɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀɁɨɬɨɜɭɈɥɟɧɭ,ɜɚɧLɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄɜɢɞɚɧɢɣɪ
ȺɇȾ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ ɨɛɥ  ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ
ɞɚɧLɣɩɨɫɚɞLɪɨɤɢȼɨɥɨɞLɽɚɤɰLɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹ
ɊɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸɧɟɨɛɢɪɚɬɢɍɡɜ¶ɹɡɤɭLɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦLɧɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉȺɌ©ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɂɃȻȺɇɄ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɂɃȻȺɇɄ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɨɫɩɟɤɬɄLɪɨɜɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚMNRQRVKHQNRYD#UDGDEDQNFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZUDGDEDQNFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɊLɱɧɢɦɢɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɳɨɜɿɞ
ɛɭɥɢɫɶ  ɪ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦLɧɭ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫLɛ
ɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ ɡɦɿɧɚɜɿɞɛɭɥɚɫɶɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɢ
ɦɨɝɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɛɚɧɤɢɿɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶªɚɫɚɦɟ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɡɪȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ
©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªȽɨɪɨɞɧɢɰɶɤɨʀɌɟɬɹɧɢ,ɝɨɪLɜɧɢ
ɑɚɫɬɤɚɹɤɨɸɜɨɥɨɞLɽɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɹɤɢɦɜɨɥɨɞLɽ±ɲɬ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪ
Ɂɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɡɪɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ
©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªȽɨɪɨɞɧɢɰɶɤɨɝɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ,ɝɨɪɟɜɢɱɚ
ɑɚɫɬɤɚɹɤɨɸɜɨɥɨɞLɽɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɹɤɢɦɜɨɥɨɞLɽ±ɲɬ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪ
Ɂɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɞɚɜɚɜ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɡɪɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ
©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɅɭɲɧLɤɨɜɨʀɋɜLɬɥɚɧɢɆɢɯɚɣɥLɜɧɢ
ɑɚɫɬɤɚɹɤɨɸɜɨɥɨɞLɽɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɹɤɢɦɜɨɥɨɞLɽ±ɲɬ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪ
Ɂɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚ
ɈɛɪɚɧɨɡɪȽɨɥɨɜɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ȽɨɪɨɞɧɢɰɶɤɭɌɟɬɹɧɭ,ɝɨɪLɜɧɭ
ɑɚɫɬɤɚɹɤɨɸɜɨɥɨɞLɽɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɹɤɢɦɜɨɥɨɞLɽ±ɲɬ
ɉɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɡLɫɬɪɨɤɨɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɨɤɢ
,ɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɹɤL ɨɫɨɛɚ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ȼɨ Ɂɚ
ɫɬɭɩɧɢɤɚȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɈȼ©ȺɪɛɚɬɧɚɆɨɫɤɨɜɫɶɤɿɣªɁɚɫɬɭɩɧɢɤȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɈȼ
©ȺɪɛɚɬɧɚɆɨɫɤɨɜɫɶɤɿɣªȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
Ɂɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɚɧɟɞɚɜɚɥɚ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ȼ,ȾɄɊɂɌȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
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,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ȼLɞɤɪɢɬɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɇɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɟɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©ɈɪɛLɬɚªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɞɧɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɉɚɧLɤɚɯɢ
ɛɭɞɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸRUELWDGSXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɈȼ©ȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬªɤɨɞɡɚ
ȯȾɊɉɈɍ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɑɟɪɝɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɧɚɪɧɟɜɿɞɛɭɥɢɫɹɿɡɡɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɤɜɨɪɭɦɭ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɍ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢ
ɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɧɟ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɿ ɧɟ ɜɢ
ɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ

ɈɛɪɚɧɨɡɪɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
Ƚɨɪɨɞɧɢɰɶɤɨɝɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ,ɝɨɪɟɜɢɱɚ
ɑɚɫɬɤɚɹɤɨɸɜɨɥɨɞLɽɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɹɤɢɦɜɨɥɨɞLɽ±ɲɬ
ɉɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɡLɫɬɪɨɤɨɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɨɤɢ
,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
Ɂɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɞɚɜɚɜ
ɈɛɪɚɧɨɡɪɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɅɭɲɧLɤɨɜɭɋɜLɬɥɚɧɭɆɢɯɚɣɥLɜɧɭ
ɑɚɫɬɤɚɹɤɨɸɜɨɥɨɞLɽɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɹɤɢɦɜɨɥɨɞLɽ±ɲɬ
ɉɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɡLɫɬɪɨɤɨɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɨɤɢ
,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
Ɂɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚ
ɈɛɪɚɧɨɡɪɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
Ɋɢɠɤɨɜɭɋɜɿɬɥɚɧɭɉɟɬɪɿɜɧɭ
ɑɚɫɬɤɚɹɤɨɸɜɨɥɨɞLɽɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɹɤɢɦɜɨɥɨɞLɽ±ɲɬ
ɉɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɡLɫɬɪɨɤɨɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɨɤɢ
,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɄɟɪɭɸɱɢɣɜɿɞɞɿɥɟɧ
ɧɹɦʋɉȺɌ©ɄȻ©ɁɟɦɟɥɶɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥªɇɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹʋɉȺɌ©ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɁɚɫɬɭɩɧɢɤɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜɿɞɞɿɥɭɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛɉȺɌ
©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɚɫɢɜɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɮɿɡɢɱ
ɧɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɁɚɫɬɭɩɧɢɤɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜɿɞɞɿɥɭɩɚɫɢɜɧɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɡɮɿɡɢɱɧɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢʋɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɉɪɨɜɿɞɧɢɣɟɤɨɧɨɦɿɫɬ
ɫɟɤɬɨɪɭɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɪɨɛɨɬɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɇɚɱɚɥɶ
ɧɢɤɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹʋɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɉɪɨɜɿɞɧɢɣɟɤɨɧɨɦɿɫɬɫɟɤɬɨɪɭɪɨɡɜɢ
ɬɤɭɬɚɪɨɛɨɬɢɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɿɧ
ɧɹɩɪɨɞɚɠɿɜɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢɪɨɡɞɪɿɛɧɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
Ɂɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚ
ɈɛɪɚɧɨɡɪɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɄɭɡɶɤɨɈɥɶɝɭȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɭ
ɑɚɫɬɤɚɹɤɨɸɜɨɥɨɞLɽɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɹɤɢɦɜɨɥɨɞLɽ±ɲɬ
ɉɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɡLɫɬɪɨɤɨɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɨɤɢ
,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ
©ȺɪɛɚɬɧɚɆɨɫɤɨɜɫɶɤɿɣªɄɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ȻȺɋɌɂȽɊɍɉª
Ɂɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹɋɬɨɹɧɨɜɋɟɪɝLɣȻɨɪɢɫɨɜɢɱɪ

,,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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉȺɌ©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɇȺɍɄɈȼɈȾɈɋɅ,ȾɇɂɃ
,ɇɋɌɂɌɍɌɌȿɏɇɈɅɈȽ,ȲɆȺɒɂɇɈȻɍȾɍȼȺɇɇəª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥLɞɧɢɣ Lɧɫɬɢɬɭɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝLʀ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧ
ɧɹªɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɄLɪɨɜɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSXNUQLLWPGSXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢɬɨ
ɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɆ Ɂ ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ ȼ,ȾɉɈȼ,ȾȺɅɖɇ,ɋɌɘ ©ȺɍȾɂ
ɌɈɊɋɖɄɈɘɎ,ɊɆɈɘ©ɒȺɇɋɅª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɑɟɪɝɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹɪɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜ
ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɭ
ɸɱɨɝɨɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɁɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹ
ɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɁɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤLɜɞLɹɥɶɧɨɫɬL
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ  ɪLɤ  ɁɜLɬ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ Ɂɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɁɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚ
ɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤLɜɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚ  ɪ  ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤLɜ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɍɫLɩɭɧɤɬɢɉɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɽɩɢɬɚɧɧɹɦɢɳɨɜɢ
ɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɉɪɨɩɨɡɢɰLɣɜLɞɚɤɰLɨɧɟɪLɜɳɨɞɨɡɦLɧɚɛɨɞɨɩɨɜɧɟɧɶ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɛɭɥɨɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹ
ɬɿɪɿɲɟɧɧɹ ɉɢɬɚɧɧɹʋɨɛɪɚɬɢɥLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɉȺɌ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆªɪɭɫɤɥɚɞLɯɱɨɥɨɜLɤɅLɫɧɹɤɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɎɟ
ɞɨɪɨɜɢɱɚ ȼɟɪɛɢ ȯɜɝɟɧɚ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɢɱɚ ɋɨɫɧɨɜɫɶɤɨʀ ɅLɥLʀ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɢ
ɉɢɬɚɧɧɹʋɈɛɪɚɬɢɝɨɥɨɜɭɸɱɢɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɅLɫɧɹɤɅɸɞɦɢɥɭ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɭɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨɆɚɪLɸɅɟɨɧLɞLɜɧɭɉɢɬɚɧɧɹʋɁɚ
ɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɪɟɝɥɚɦɟɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɉȺɌ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆªɪɨɤɭɚɫɚɦɟɉɨɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɱɚɫ
ɞɨɩɨɜLɞL ɞɨ  ɯɜɢɥɢɧ ɉɨ  ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɱɚɫ ɞɨɩɨɜLɞL ɞɨ 
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉȺɌ©ɘɊɂȾɂɑɇ,ɉɈɋɅɍȽɂª

ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɘɊɂȾɂɑɇ,ɉɈɋɅɍȽɂªɦɄɢʀɜɋɜɹɬɨɲɢɧɫɶɤɢɣ
ɪɧɜɭɥȺɤɚɞɟɦɿɤɚȻɭɥɚɯɨɜɫɶɤɨɝɨȻɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸMXUBSRVOXJ\HPLWHQWVQHWXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢȾɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɽɞɢɧɢɦɚɤɰLɨɧɟɪɨɦɧɟ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɩɨɥɨɠɟɧɧɹɫɬɚɬɟɣɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚªɳɨɞɨɩɨɪɹɞɤɭɫɤɥɢɤɚɧɧɹɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɡɞLɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɚɤɰLɨɧɟɪɨɦ
ɨɞɧɨɨɫLɛɧɨ ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɡɛɨɪLɜ ɜɿɞ  ɪ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɛɨɪLɜ  ɉɪɨ ɡɜLɥɶɧɟɧɧɹ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉȺɌ ©ɘɊɂȾɂɑɇ,
ɉɈɋɅɍȽɂª ȼɨɫɤɨɥɨɜɢɱɚ ȺɧɞɪLɹ ȼɚɥɟɪLɣɨɜɢɱɚ  ɉɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨ
ɫɚɞɭɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉȺɌ©ɘɊɂȾɂɑɇ,ɉɈɋɅɍȽɂªɆɭɪɚɜɣɨɜɭɘɥLɸȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɭ
ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɉɪɢɣɧɹɬL ɪLɲɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ 
Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪLɜ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɨɛɪɚɬɢ ɝɨɥɨɜɨɸ ɡɛɨɪLɜ Ʉɨɧɬɭɲ
Ɉɥɶɝɭ ȼLɤɬɨɪLɜɧɭ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɡɛɨɪLɜ  ȼɨɫɤɨɥɨɜɢɱɚ ȺɧɞɪLɹ ȼɚɥɟɪLɣɨɜɢɱɚ 
ɁɜLɥɶɧɢɬɢ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉȺɌ ©ɘɊɂȾɂɑɇ, ɉɈɋɅɍȽɂª ȼɨɫɤɨɥɨɜɢɱɚ
ȺɧɞɪLɹȼɚɥɟɪLɣɨɜɢɱɚɡɪɈɛɪɚɬɢɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɉȺɌ©ɘɊɂȾɂɑɇ,
ɉɈɋɅɍȽɂªɆɭɪɚɜɣɨɜɭɘɥLɸȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɭɡɪɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɬɪɭɞɨ
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɈȻ¶ȯȾɇȺɇȺ,ɇɀɂɇ,ɊɂɇȽɈȼȺɄɈɆɉȺɇ,əª

ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
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ɯɜɢɥɢɧɉɨɪɟɲɬLɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɱɚɫɞɨɩɨɜLɞLɞɨɯɜɢɥɢɧȼɢɫɬɭɩɢ
ɩɨɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸɞɨɩɨɜLɞɟɣɞɨɯɜɢɥɢɧɁɛɨɪɢɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɩɪɨɜɟɫɬɢɡɚɝɨ
ɞɢɧɢɛɟɡɩɟɪɟɪɜɢɁɚɹɜɤɢɧɚɜɢɫɬɭɩɢɩɨɩɢɬɚɧɧɹɯɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɨɞɚɜɚɬɢ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɟɜLɡɛɨɪLɜɩɢɫɶɦɨɜɨɉɢɬɚɧɧɹʋɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɁɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɩɪɨɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɉȺɌ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆªɡɚɪLɤɉɢ
ɬɚɧɧɹʋɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɨɫɧɨɜɧLɧɚɩɪɹɦɤɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɉȺɌ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆªɧɚ
ɪLɤ ɉɢɬɚɧɧɹ ʋ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆª ɡɚ  ɪLɤ
ɉɢɬɚɧɧɹʋɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆª
ɡɚɪLɤɉɢɬɚɧɧɹʋɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɉȺɌ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆªɡɚɪLɤ
ɉɢɬɚɧɧɹ ʋ  ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜLɞɫɭɬɧLɫɬɸ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜɉɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜɡɞLɣɫɧɢɬɢɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɪɢɛɭɬɤLɜɦɚɣɛɭɬɧLɯ
ɩɟɪLɨɞLɜȾɢɜLɞɟɧɞɢ²ɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢLɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɉɢɬɚɧɧɹʋȼ
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜLɞɫɭɬɧLɫɬɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɹɤ ɬɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚɟ ɩ ɫɬ Ɂɍ
©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟ
ɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹ


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
ɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɡLɫɬɪɨɤɨɦɧɚɨɞɢɧɪLɤɲLɫɬɶɦLɫɹɰLɜɬɨɛɬɨɞɨɪ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɉɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɨ
,,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
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɈȻ¶ȯȾɇȺɇȺ ,ɇɀɂɇ,ɊɂɇȽɈȼȺ ɄɈɆɉȺɇ,əª 
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɨɫɩɟɤɬɄɚɪɥɚɆɚɪɤɫɚɛɭɞȺɬɟɥ  

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZRLNGSXD

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊȺɌ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɁȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐ,Ȳ
ȿɅȿɄɌɊɂɑɇɂɏɆȿɊȿɀ©ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺ
ȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺɄɈɆɉȺɇ,əª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɁȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐ,ȲȿɅȿɄɌɊɂɑɇɂɏɆȿɊȿɀ©ɐȿɇ
ɌɊȺɅɖɇȺȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺɄɈɆɉȺɇ,əª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɫɬɨȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȾɦɢɬɪɚɄɟɞɪLɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ]DRBFHN#RSWLPDFRPXD
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶ
ɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ KWWSZZZFHNGSXDLQGH[SKS
DNF]LRQHUDPKWPO
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ȼLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɊɂȼȺɌ
ɇɈȽɈȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɁȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐ,Ȳ
ȿɅȿɄɌɊɂɑɇɂɏ ɆȿɊȿɀ ©ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺ ȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺ ɄɈɆɉȺɇ,əª
ɞDɥLɡɚɬɟɤɫɬɨɦ±Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜLɞɪɩɪɨɬɨɤɨɥʋɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
 ɄɨɦɩɚɧLʀ ©ȺȼȺɊɌ,ȼɈ ɌɊȿɃȾ,ɇȽ Ʌ,Ɇ,ɌȿȾª $9$57,92 75$',1*
/,0,7('  ɇȿ   ɧɚ ɩɨɫɚɞL Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɱɋɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɋɬɪɨɤ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɪɨɤɢɨɛɪɚɧɨɪ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ  ɪ ɨɛɪɚɧɨ  ɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɪȯɜɥɚɫɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯLɦɟɧɧɢɯɚɤɰLɣ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩLɬɚɥɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɧɟ
ɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɄɨɦɩɚɧLʀ©ȿɇȿɊȾɀ,ɋɌȺɇȾȺɊȾɉȺɍȿɊɅ,Ɇ,ɌȿȾª (1(5*<67$1'$5'
32:(5/,0,7('  ɇȿ ɧɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɱɋɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɋɬɪɨɤ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL  ɪɨɤɢ ɨɛɪɚɧɨ  ɪ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ  ɪ ɨɛɪɚɧɨ  ɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɪȯɜɥɚɫɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯLɦɟɧɧɢɯɚɤɰLɣɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚɞɚɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
 ɆɚɥɢɧLɧɚ Ɇɚɤɫɢɦɚ ɘɪLɣɨɜɢɱɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄȺɇ,ȼɊɂȻȺª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɄȺɇ,ȼɊɂȻȺª  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ ɨɛɥ ɄɚɧLɜɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫ Ʌɢɬɜɢɧɟɰɶ ɜɭɥ
Ɋɢɛɧɚ   Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ PHOQLFKXNG#XNUQHW  Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧ
ɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀNDQLYU\EDFKYXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨ
ɡɦɿɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɣ ɹɤɢɦ ɧɚɥɟɠɢɬɶ  ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɝɨɥɨ
ɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɝLɞɧɨɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɪɪɟɽɫɬɪɭɚɤɰLɨɧɟɪLɜɬɨ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɉɊɂ

ȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄȺɇ,ȼɊɂȻȺª
 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ   Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɑɟɪ
ɤɚɫɶɤɚ ɨɛɥ ɄɚɧLɜɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫ Ʌɢɬɜɢɧɟɰɶ ɜɭɥ Ɋɢɛɧɚ   Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ
ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ     ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ
PHOQLFKXNG#XNUQHWȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀNDQLYU\EDFKYXD
ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɊLɲɟɧɧɹɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɢɣɧɹɬɟɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɪɁɜɿɥɶɧɟɧɨ
 Ƚɨɥɨɜɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ Ⱦɦɢɬɪɨ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɢɱ ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨ
ɫɚɞɿɡɪɜɨɥɨɞɿɽɚɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɑɥɟɧɢ
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɧɚɩɨɫɚɞɿɪɚɤɰɿɹɦɢɉɪȺɌ©Ʉɚɧɿɜɪɢ
ɛɚªɧɟɜɨɥɨɞɿɸɬɶȻɨɞɧɚɪȼɨɥɨɜɢɦɢɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱȻɭɪɹɧɱɢɤȼɚɫɢɥɶɆɢɤɨ
ɥɚɣɨɜɢɱɑɥɟɧɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɧɚɩɨɫɚɞɿɡ
ɪɚɤɰɿɹɦɢɉɪȺɌ©ɄɚɧɿɜɪɢɛɚªɧɟɜɨɥɨɞɿɸɬɶɋɚɪɚɧɱɚȼLɬɚɥLɣɋɟɪɝLɣɨɜɢɱ ɝɨ

ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɱ ɋɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɧL ɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚª ɋɬɪɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ±  ɪɨɤɢ ɡ
ɪɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨɱɚɫɬɤɨɸɭ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɪLɲɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐ,Ȳ ȿɅȿɄ
ɌɊɂɑɇɂɏɆȿɊȿɀ©ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺɄɈɆɉȺɇ,əª ɞDɥLɡɚɬɟɤ
ɫɬɨɦ±Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜLɞɪɩɪɨɬɨɤɨɥʋɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɨɛɪɚɧɨ
ȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɄɨɦɩɚɧLɸ©ȺȼȺɊɌ,ȼɈɌɊȿɃȾ,ɇȽ
Ʌ,Ɇ,ɌȿȾª $9$57,92 75$',1* /,0,7('  ɇȿ  ɊɟɫɩɭɛɥLɤɚ ɄLɩɪ 
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɩɨɫɚɞɢɹɤLɄɨɦɩɚɧLɹɨɛLɣɦɚɥɚɧɟɜLɞɨɦLɤɪLɦ
ɩɨɫɚɞɢȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɪɩɨ
ɪɬɚɡɪɩɨɬɟɩɟɪLɲɧLɣɱɚɫȯɜɥɚɫɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯ
LɦɟɧɧɢɯɚɤɰLɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚɞɚɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
 ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɄɨɦɩɚɧLɸ ©ȿɇȿɊȾɀ, ɋɌȺɇȾȺɊȾ
ɉȺɍȿɊ Ʌ,Ɇ,ɌȿȾª (1(5*< 67$1'$5' 32:(5 /,0,7('  ɇȿ 
ɊɟɫɩɭɛɥLɤɚɄLɩɪ ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɩɨɫɚɞɢɹɤLɄɨɦɩɚɧLɹɨɛLɣɦɚɥɚ
ɧɟɜLɞɨɦLɤɪLɦɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɪɩɨ
ɪɬɚɡɪɩɨɬɟɩɟɪLɲɧLɣɱɚɫȯɜɥɚɫɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯ
Lɦɟɧɧɢɯ ɚɤɰLɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩLɬɚɥɭ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
 ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɇɚɪɤɨɜɚ Ɇɚɤɫɢɦɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨ
ɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ,ɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɹɤL
ɨɛLɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɡ  ɪ  
ɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©Ƚɪɭɩɚ ©ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ
ɞɚɪɬª ɒɜɟɣɰɚɪLɹ ɜɦɆɨɫɤɜɚɤɟɪLɜɧɢɤɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨɜLɞɞLɥɭɡɪ
ɩɨɬɟɩɟɪLɲɧLɣɱɚɫɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨɤɨɦɩɚɧLʀɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ
©ȿɧɟɪɞɠLɫɬɚɧɞɚɪɞɮɚɧɞɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɥLɦLɬɟɞª ɪɄLɩɪ ɜɦɆɨɫɤɜɚɧɚɱɚɥɶ
ɧɢɤ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜLɞɞLɥɭ ɑɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ
ɜɨɥɨɞLɽɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹɄɨɪɫɚɆɢɤɨɥɚȼLɤɬɨɪɨɜɢɱ
ɪ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɜLɞɛɭɥɚɫɶɡɦLɧɚɜɥɚɫɧɢɤLɜɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶɛLɥɶɲɧLɠɝɨɥɨ
ɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɊɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɹɤɢɣɧɚɥɟɠɚɜɌɈȼ©ȼɈɅɅȻɊ,Ⱦɀ
Ɋ,ȿɅɌ,ª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  ɚɞɪɟɫɚ  ɦ Ʉɢʀɜ ɜɭɥ ɋɨɤɨɥɶ
ɫɶɤɚ ɛ  ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɧɚ  ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ  ɜLɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɝɨ ɤɚɩLɬɚɥɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  LɩLɫɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɌɈȼ©ȼɈɅɅȻɊ,Ⱦɀ Ɋ,ȿɅɌ,ª
ɩɟɪɟɫɬɚɥɨ ɛɭɬɢ ɚɤɰLɨɧɟɪɨɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɚɤɰLɣ ɞɨɪLɜɧɸɽ   
©ɎLɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚªɹɤɚɧɚɦɨɦɟɧɬɧɚɛɭɬɬɹɚɤɰLɣɧɟɛɭɥɚɚɤɰLɨɧɟɪɨɦɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɛɭɥɚɩɚɤɟɬɚɤɰLɣɭɪɨɡɦLɪLɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɫɬɚɧɨ
ɜɢɬɶɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɎLɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚªɹɤɚ
ɧɚɦɨɦɟɧɬɧɚɛɭɬɬɹɚɤɰLɣɧɟɛɭɥɚɚɤɰLɨɧɟɪɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɛɭɥɚɩɚɤɟɬ
ɚɤɰLɣɭɪɨɡɦLɪLɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɎLɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚªɹɤɚɧɚɦɨɦɟɧɬɧɚɛɭɬɬɹɚɤɰLɣ
ɧɟ ɛɭɥɚ ɚɤɰLɨɧɟɪɨɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚɛɭɥɚ ɩɚɤɟɬ ɚɤɰLɣ ɭ ɪɨɡɦLɪL  ɝɨ
ɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɆɟɥɶɧɢɱɭɤȾɄɪ
ɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɈɫɚɞɱɚȼLɤɬɨɪLɹȯɜɝɟɧLʀɜɧɚɉLɤɭɥɚɋɟɪɝLɣɉɢɥɢɩɨɜɢɱ
 Ɋɟɜɿɡɨɪ Ɋɨɦɚɧɸɤ Ɉɥɟɧɚ ȼɚɫɢɥLɜɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɡ 
ɪɚɤɰɿɹɦɢɉɪȺɌ©Ʉɚɧɿɜɪɢɛɚªɧɟɜɨɥɨɞɿɽɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɬɟɪɦɿɧɪɨɤɢ
ȽɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɝɪLɣ,ɜɚɧ,ɜɚɧɨɜɢɱɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɭɪɨɡɦɿɪɿɞɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɟɧɫɿʀɑɥɟɧɧɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀɪɚɞɢȽɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪəɪɨɫɥɚɜɨɜɢɱɚɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟ
ɜɨɥɨɞɿɽɩɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©Ʉɢʀɜɤɧɢɝɚªɡ
ɪɑɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɝɚɮɨɧɨɜȼLɤɬɨɪ,ɜɚɧɨɜɢɱɚɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟɜɨɥɨɞɿɽɩɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©Ⱦ,ɄªɡɪɊɟɜɿɡɨɪ
ɊɹɛɰɟɜɚɄɚɪLɧɚɉɟɬɪLɜɧɚɚɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɩɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ɅȺɊ,ªɡɪɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɧɟɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɢɣɬɟɪɦɿɧɞɨɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹȾɢɪɟɤɬɨɪɆɟɥɶɧɢɱɭɤȾɦɢɬɪɨɄɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɢɱ
ɜɨɥɨɞɿɽɚɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɡɪɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚ
ɞɭȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɪɩɨɪɩɪɢɜɚɬɧɢɣ
ɩLɞɩɪɢɽɦɟɰɶɉɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹLɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨɩɚɫɩɨɪɬɧL
ɞɚɧɧLɧɟɧɚɞɚɜɚɥɢɉɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɧɟɦɚɸɬɶ
ɉɿɞɩɢɫɈɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȾɢɪɟɤɬɨɪɆɟɥɶɧɢɱɭɤȾɄɪ
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ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ

ɉɊȺɌ©ȾɈȱɊȿȺª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ȾɈȱɊȿȺª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɉɪɚɩɨɪɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚGRLUHD#YHJDFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶ
ɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSZZZGRLUHDFRP
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨ
ɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɜɿɞ  ɪ ɧɚ
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɜɧɟɫɟɧɿɡɦɿɧɢɞɨɫɤɥɚɞɭɩɨ
ɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɜɿɥɶɧɟɧɨɪɡɩɨɫɚɞɢɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚȼɟɧɱɤɟɜɢ
ɱɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɘɪɿɣɨɜɢɱɚ ɨɫɨɛɚɧɟɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ  ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉɪȺɌ ©ȾɈ
ȱɊȿȺªɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺªɡ
ɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽ
ɁɜɿɥɶɧɟɧɨɪɡɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɞɢɪɟɤɰɿʀɉɟɪɟɞɟɪɤɨɅɟɨɧɿɞɚ
Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱɚ ɨɫɨɛɚɧɟɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɜɨ
ɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺªɉɟɪɟɛɭɜɚɜ
ɧɚɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɞɢɪɟɤɰɿʀɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺªɡɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɂɜɿɥɶɧɟɧɨɪɡɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɞɢɪɟɤɰɿʀȱɫɚɽɧɤɨȼɚɥɟɧɬɢɧɭ
ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɭ ɨɫɨɛɚɧɟɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɜɨɥɨɞɿɽ
ɱɚɫɬɤɨɸ  ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉɪȺɌ ©ȾɈȱɊȿȺª ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ
ɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɞɢɪɟɤɰɿʀɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺªɡɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭ
ɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɂɜɿɥɶɧɟɧɨ  ɪ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɪɟɜɿɡɨɪɚ Ɂɨɬɢɤɨɜɭ ɇɿɧɭ ɉɚɜɥɿɜɧɭ
ɨɫɨɛɚɧɟɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸ
ɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺªɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɪɟ
ɜɿɡɨɪɚɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺªɡɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫ
ɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɂɇȿɅɖɇɂɄ,ȼɋɖɄɂɃɊȿɋɈɊɇɂɃɁȺȼɈȾª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɋɂɇȿɅɖɇɂɄ,ȼɋɖɄɂɃ ɊȿɋɈɊɇɂɃ ɁȺȼɈȾª  Ⱦɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɋɢɧɟɥɶɧɢɤLɜɫɶɤɢɣ ɪɧ  ɦ ɋɢɧɟɥɶɧɢɤɨɜɟ ɜɭɥ
ɅɟɧLɧɚɛ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSXFDSGSXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉɪɢɜɚɬɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺɄɈɆɉȺɇȱə©ɊȿɃ
ɌɂɇȽȺɍȾɂɌª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɑɟɪɝɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ  ɪ ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ  Ɉɛɪɚɧɧɹ
ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚ
ɦɟɧɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɁɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɩɪɨɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɡɚɪɉɪɢ
ɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ  ɁɜLɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀɡɚɪɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤLɜɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɁɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭLɡɛɢɬɤLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢ
ɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɫLɩɭɧɤɬɢɉɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɽɩɢɬɚɧɧɹɦɢ
ɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɉɪɨɩɨɡɢɰLɣɜLɞɚɤɰLɨɧɟɪLɜɳɨɞɨɡɦLɧɚɛɨɞɨɩɨ
ɜɧɟɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɛɭɥɨɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɿɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋɈɛɪɚɬɢɱɥɟɧɚɦɢɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ɋɊɁªɪȼɟɪɛɭȯɜɝɟɧɚɄɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɢɱɚ
ȻLɥɚɧɚȼLɬɚɥLɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚȻɟɪɟɡɟɧɫɶɤɭɈɥɶɝɭȼɹɱɟɫɥɚɜLɜɧɭɁɚɬɜɟɪɞɢ
ɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɪɟɝɥɚɦɟɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ɋɊɁª
ɉɨ  ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɱɚɫ ɞɨɩɨɜLɞL ɞɨ  ɯɜɢɥɢɧ ɉɨ  ɩɢɬɚɧɧɹɦ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɱɚɫɞɨɩɨɜLɞLɞɨɯɜɢɥɢɧɉɨɪɟɲɬLɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɱɚɫɞɨɩɨɜLɞLɞɨɯɜɢɥɢɧȼɢɫɬɭɩɢɩɨɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸɞɨɩɨɜLɞɟɣɞɨɯɜɢɥɢɧ
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ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨ  ɪ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȼɟɧɱ
ɤɟɜɢɱɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɘɪɿɣɨɜɢɱɚ ɨɫɨɛɚɧɟɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ  ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉɪȺɌ
©ȾɈȱɊȿȺª ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɭ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡ  ɪ  ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɁȺɌ ©ȾɈ
ȱɊȿȺªɡɪɌɜɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺª
ɡɪ±ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɭ  ɞɨ  ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨɪɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɞɢɪɟɤɰɿʀɉɟɪɟɞɟɪɤɨɅɟɨɧɿ
ɞɚȺɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱɚ ɨɫɨɛɚɧɟɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ 
ɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺªɉɨɩɟɪɟ
ɞɧɿɩɨɫɚɞɢɹɤɭɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɡɪ
±ɱɥɟɧɞɢɪɟɤɰɿʀɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺªɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭ±ɞɨ
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨɪɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɞɢɪɟɤɰɿʀȱɫɚɽɧɤɨȼɚɥɟɧ
ɬɢɧɭȼɿɤɬɨɪɿɜɧɭ ɨɫɨɛɚɧɟɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ 
ɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺªɉɨɩɟɪɟ
ɞɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɭ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡ 
ɪ ± ɩɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɉɪȺɌ ©ȾɈȱɊȿȺª ɡ  ɪ  ɱɥɟɧ
ɞɢɪɟɤɰɿʀɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺªɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭ±ɞɨɤɜɿɬ
ɧɹɪɨɤɭɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽ
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨ  ɪ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɪɟɜɿɡɨɪɚ Ʉɨɱɟɪɝɭ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɨɫɨɛɚɧɟɞɚɥɚɡɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ 
ɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺªɉɨɩɟɪɟ
ɞɧɿɩɨɫɚɞɢɹɤɭɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɡɪ
 ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɣ ɌɈȼ ©Ƚɪɚɧɞ Ⱥɜɬɨª ɋɬɪɨɤ ɧɚ
ɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭ±ɞɨɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɉɪȺɌ©ȾɈȱɊȿȺªɈɘȼɟɧɱɤɟɜɢɱ
ɪ
ɁɛɨɪɢɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɩɪɨɜɟɫɬɢɡɚɝɨɞɢɧɢɛɟɡɩɟɪɟɪɜɢɁɚɹɜɤɢɧɚɜɢɫɬɭɩɢɩɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɯɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɨɞɚɜɚɬɢɋɟɤɪɟɬɚɪɟɜLɡɛɨɪLɜɩɢɫɶɦɨɜɨɩɨɩɢɬɚɧ
ɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɉȺɌ©ɋɊɁªɡɚɪɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
Ɋɚɞɢ ɉȺɌ ©ɋɊɁª ɡɚ  ɪ ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɸ ʋ  Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ
ɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌ©ɋɊɁªɡɚɪLɤɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣ
ɡɜLɬɉȺɌ©ɋɊɁªɡɚɪɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤ
ɪɨɡɩɨɞLɥɭɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɉȺɌ©ɋɊɁªɭɫɭɦLɝɪɧɨɬɪɢɦɚɧɢɣɭ
ɪȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɩɋɬɚɬɭɬɭɉȺɌ©ɋɊɁªɧɚɩɪɚɜɢɬɢɝɪɧ
ɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜLɞɫɭɦɢɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɧɚɮɨɪɦɭ
ɜɚɧɧɹɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɁɚɥɢɲɨɤɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚɪLɤɭɫɭɦL
 ɝɪɧ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤLɜ ɦɢɧɭɥɢɯ ɩɟɪLɨɞLɜ ȾɢɜLɞɟɧɞɢ ɡɚ
ɪLɤɚɤɰLɨɧɟɪɚɦɉȺɌ©ɋɊɁªɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢLɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹ


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

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ

ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȽɈɊɈȾɈɐɖɄɂɃ ɆȿɏȺɇȱɑɇɂɃ ɁȺȼɈȾª

ɅɶɜɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȽɨɪɨɞɨɤɜɭɥɒɟɜɱɟɧɤɚȺ  

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ±ɪɨɤɭ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSJP]HPLWHQWVFRP
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚ±ɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ±Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚɭɮɨɪɦɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ȺɭɞɢɬɫɟɪɜɿɫȱɇɄª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  Ɂɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɚɛɨɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɱɟɪɝɨɜɢɯɬɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɛɨɪɿɜɬɚɭɪɚɡɿ
ʀɯɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹɩɪɢɱɢɧɢɬɚɤɨɠɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɫɨɛɢɳɨɩɨɞɚɜɚɥɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭ
ɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɭɪɚɡɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɛɨɪɿɜɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɨɫɨɛɚ ɳɨ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢ
ɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ
ɩɪɢɱɢɧɢ±Ⱦɚɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɱɟɪɝɨɜɢɯɡɛɨɪɿɜ±ɪɉɟɪɟɥɿɤ
ɩɢɬɚɧɶ ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨɪɿɜɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɥɿ
ɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɜɿɬȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫ
ɩɨɞɚɪɫɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɪɿɤɁɜɿɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚ
ɪɿɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪɿɤɊɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɨɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɜɪɚɡɿɹɤɳɨɪɢɧɤɨɜɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɚɣɧɚɪɨɛɿɬɚɛɨɩɨɫɥɭɝɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɬɚɤɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɭɩɟɪɟɜɢɳɭɽɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀ
ɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɫɨɛɢɳɨɩɨ
ɞɚɜɚɥɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɈɫɢɤɚɉȻɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɣɧɹ
ɬɨɪɿɲɟɧɧɹɨɛɪɚɬɢɈɫɢɤɭɉɟɬɪɚȻɨɝɞɚɧɨɜɢɱɚȽɨɥɨɜɨɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ȼɭɪɞɭ ɋɬɟɩɚɧɿɸ Ƚɪɢɝɨɪɿɜɧɭ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɏɨɥɹɜɤɭ Ɇȱ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɜɨɪɨɡɧɢɤ ɈɆ Ȼɭɧɞɡɢɥɨ ɁɎ ɱɥɟɧɚɦɢ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɩɨ
ɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬȼɢɤɨɧɚɜɱɨ
ɝɨɨɪɝɚɧɭ±ȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚ
ɪɿɤɩɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡ
ɜɿɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɿɤɩɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪɿɱɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪɿɤɩɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚ  ɪɿɤ  ɩɨ ɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪɿɲɟɧɧɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɭɡɜɿɬɧɨɦɭɪɨɰɿɡɛɢɬɤɭɪɨɡ
ɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ  ɩɨ ɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪɿɲɟɧɧɹɇɚɞɚɬɢɡɝɨɞɭɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɜɪɚɡɿɹɤɳɨɪɢɧɤɨɜɚ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɦɚɣɧɚɪɨɛɿɬɚɛɨɩɨɫɥɭɝɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɬɚɤɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɩɟɪɟɜɢ

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊȺɌ©ɅȱɋɈɏȱɆȱɄª

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ±ɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ʌɿ
ɫɨɯɿɦɿɤª Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ʉɢʀɜɫɶɤɚ
ɨɛɥ Ȼɨɪɨɞɹɧɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫɦɬ ɉLɫɤLɜɤɚ ɜɭɥ Ɏɿɥɿɩɨɜɚ  Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ
ɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚOLVRKLPLN#
HPLWHQWQHWXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ VPLGDJRYXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɲɥɹɯɨɦ
ɡɥɢɬɬɹɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɩɨɞɿɥɭɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɚɛɨɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚɡɚɪɿɲɟɧ
ɧɹɦɜɢɳɨɝɨɨɪɝɚɧɭɟɦɿɬɟɧɬɚɚɛɨɫɭɞɭ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɪɊɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ
ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɪȺɌ ©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤª  ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɿɞɪ ɉɪɢɱɢɧɚɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ
ɫɩɪɨɳɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɢɬɪɚɬɧɚɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɋɩɨɫɿɛ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ± ɉɪȺɌ
©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤª ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɌɈȼ ©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤª  Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɛɨɪɿɜɧɚɹɤɢɯɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨɫɹɡɚɡɧɚɱɟɧɟɩɢɬɚɧɧɹ
ɪɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©ɡɚª±ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɩɪɨɬɢª  ©ɭɬɪɢɦɚɥɢɫɶª±
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɩɿɫɥɹɩɟɪɟɬɜɨ
ɪɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤªɉɨɪɹɞɨɤ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭɚɤɬɢɜɿɜɬɚɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɉɪȺɌ©ɅɿɫɨɯɿɦɿɤªɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɭɌɈȼ

ɳɭɽɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɜɢɦɨɝɱɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɹɤɿɛɭɞɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɨɪɝɚɧɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭɪɨɰɿɩɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɡɜɿɥɶɧɢɬɢɡ
ɩɨɫɚɞɢȽɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚȽɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɉȺɌ©Ƚɨɪɨɞɨɰɶɤɢɣɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɭɡɜɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɶɧɚɫɬɭɩɧɢɯɨɫɿɛɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦȽɨɥɨɜɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±Ɉɫɢɤɭ
Ȼɨɝɞɚɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɈɫɢɤɭɆɚɪɿɸȻɨɝɞɚɧɿɜɧɭ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɉɚɜɥɢɲɢɧɈɥɶɝɭȱɜɚɧɿɜɧɭȽɨɥɨɜɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ±
ȻɭɪɞɭɋɬɟɮɚɧɿɸȽɪɢɝɨɪɿɜɧɭɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ±ɆɚɬɜɿɣɱɭɤȾɚɪɿɸȱɝɨɪɿɜ
ɧɭɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ±ɆɟɥɶɧɢɤɚȻɨɝɞɚɧɚȺɧɞɪɿɣɨɜɢɱɚɈɛɪɚɬɢɞɨɫɤɥɚ
ɞɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±Ɉɫɢɤɭ
Ȼɨɝɞɚɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɈɫɢɤɭɆɚɪɿɸ
Ȼɨɝɞɚɧɿɜɧɭɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɉɚɜɥɢɲɢɧɈɥɶɝɭȱɜɚɧɿɜɧɭɧɚ
ɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ±ȻɭɪɞɭɋɬɟɮɚɧɿɸȽɪɢɝɨɪɿɜɧɭɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚ
Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ± Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ⱦɚɪɿɸ ȱɝɨɪɿɜɧɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨ
ɦɿɫɿʀ±ɆɟɥɶɧɢɤɚȻɨɝɞɚɧɚȺɧɞɪɿɣɨɜɢɱɚɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɬɪɭɞɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡȽɨɥɨɜɨɸɬɚɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚ
ȽɨɥɨɜɨɸɬɚɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶ
ɫɹɭɪɚɡɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɍɪɚɡɿɹɤɳɨɡɚɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟ
ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶɩɪɨɰɟɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹȾɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɧɟɧɚɪɚɯɨ
ɜɭɜɚɥɢɫɶɬɚɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ
ȱȱɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
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 ɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ  ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ ɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ȽɨɪɨɞɨɰɶɤɢɣɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɈɫɢɤɚɉȻ
ɪ

©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤªɹɤɟɽɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦɜɫɿɯɩɪɚɜɜɬɱɦɚɣɧɨɜɢɯɚɤɬɢɜɿɜɬɚ
ɩɚɫɢɜɿɜɉɪȺɌ©ɅɿɫɨɯɿɦɿɤªɊɨɡɦɿɪɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ± ɞɜɚɞɰɹɬɶ
ɱɨɬɢɪɢɬɢɫɹɱɿɫɬɨɫɿɦɞɟɫɹɬɞɟɜ¶ɹɬɶ ɝɪɧɉɨɪɹɞɨɤɬɚɭɦɨɜɢɨɛɦɿɧɭɚɤɰɿɣ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɹɤɢɣɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹɧɚɱɚɫɬɤɢɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
ɡɪɨɤɭɞɨɦɨɦɟɧɬɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɌɈȼɤɨɦɿɫɿɹɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɜɢɞɚɽ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɉɪȺɌ©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤªɩɢɫɶɦɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɜɢɞɚɱɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɱɚɫɬɨɤɌɈȼ©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤªɑɟɪɟɡɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɜɡɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɌɈȼ©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤªɨɛɪɚɧɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɡɞɿɣɫɧɸɽɨɛɦɿɧ
ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɧɚ ɱɚɫɬɤɢ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɌɈȼ ©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤª
Ʉɿɧɰɟɜɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɞɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɸ ɨɛɦɿɧɭ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɧɚɱɚɫɬɤɢɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣɈɛɦɿɧɚɤɰɿɣɧɚɱɚɫɬɤɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ ɚɤɰɿɣɧɚɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɬɚɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɧɚɱɚɫɬɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ  Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɨɛɥ Ȼɨɪɨɞɹɧɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫɦɬ ɉLɫɤLɜɤɚ ɜɭɥ
Ɏɿɥɿɩɨɜɚ  ɤɚɛɿɧɟɬ ʋ ɜ ɪɨɛɨɱɿ ɞɧɿ ɡ  ɞɨ  ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɦɿɧ
ɚɤɰɿɣɉɪȺɌ©ɅɿɫɨɯɿɦɿɤªɧɚɱɚɫɬɤɢɌɈȼ©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤªɳɨɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɚɸɬɶɜɫɿɚɤɰɿɨɧɟɪɢɉɪȺɌ©ɅɿɫɨɯɿɦɿɤªɌɢɯɳɨɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ
ɞɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɜɢɦɨɝɨɸ ɩɪɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣ ɜɢɤɭɩ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ʀɦ ɚɤɰɿɣ ɧɟ
ɦɚɽȼɚɪɬɿɫɬɶɨɞɧɿɽʀɱɚɫɬɤɢɌɈȼ©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤªɞɨɪɿɜɧɸɽɧɨɦɿɧɚɥɶɧɿɣɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɨɞɧɿɽʀɚɤɰɿʀɉɪȺɌ©ɅɿɫɨɯɿɦɿɤªɚɫɚɦɟɝɪɧɈɛɦɿɧɚɤɰɿɣɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ©ɨɞɧɚ ɚɤɰɿɹ± ɨɞɧɚ ɱɚɫɬɤɚª Ɋɨɡɦɿɪ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɱɚɫɧɢɤɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɌɈȼ©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤªɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɟɪɨɡɦɿɪɭ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
ɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɪȺɌ©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤª
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
ȽɨɥɨɜɚɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɓɢɩɭɧɇɚɞɿɹɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ
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Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉȺɌ©Ƚȿ,ɆɉȿɌɊɈȼɋɖɄɈȽɈª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ ©ɝɟ Lɦ ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨª   ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɫɶɤɢɣɪɧɫɦɬɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɤɚɜɭɥɅɟɧLɧɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨ
ɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZVPLGDJRYXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭ
ɞɢɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ©Ⱥɧɚɥɿɬɢɤ
Ⱥɭɞɢɬª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɝɨɜLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɜLɞɛɭɥɢɫɹɪɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɅLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɛɪɚɧɧɹ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ
ɡɛɨɪLɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
 ɁɜLɬ ȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ ȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ  Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɭ  ɪɨɰL ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɧɚ 
ɪLɤɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɁɜLɬɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤLɜɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɪɿɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢ
ɛɭɬɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨ
ɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ
ɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɬɚɤɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜ
ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ
ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɬɚɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭ
ɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɬɚɤɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪLɲɟɧɧɹ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɞɨɝɨɜɨɪLɜLɩɨɬɟɤɢɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɚɫɬɚɜɢɞɨɝɨɜɨɪLɜɩɨɪɭɤɢ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɭɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɬɚʀɯɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɈɛɪɚɧ
ɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɉɪɨɩɨɡɢɰLʀ ɳɨɞɨ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜLɞ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɧɟ ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ Ɂɚ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜɛɭɥɢɩɪɢɣɧɹɬɿɪLɲɟɧɧɹ
ȾɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɿɞɪɚɯɭɧɤɿɜɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɧɚɡɛɨɪɚɯɨɛɪɚɬɢɥLɱɢɥɶɧɭ
ɤɨɦLɫLɸ ɜ ɫɤɥɚɞL Ʌɨɡɨɜɚ Ʌȼ ɝɨɥɨɜɚ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ⱥɣɪɚɩɟɬɹɧ ȺɊ ɱɥɟɧ
ɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨȼ,ɱɥɟɧɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀȽɨɥɨɜɚɡɛɨɪLɜɄɭɪɢ
ɥɢɤȼLɤɬɨɪLɹȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɚɋɟɤɪɟɬɚɪɡɛɨɪLɜɉɨɩɨɜɚȽȼɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧLɜ
ɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹɩLɫɥɹɫɤɥɚɞɚɧɧɹɬɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɩɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨ
ɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉLɞɪɚɯɭɧɨɤɝɨɥɨɫLɜɩɨ
ɞɚɧɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɡɞLɣɫɧɢɬɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰLɣɧLɣ ɤɨɦLɫLʀ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɟ
ɝɥɚɦɟɧɬ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɞɨɩɨɜLɞL  ɞɨ  ɯɜɢɥɢɧ  ɜɢɫɬɭɩɢ 
ɞɨɯɜɢɥɢɧɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɭɫLɯɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɛɸɥɟɬɟɧLɜɩɪɢɧɰɢɩɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɨɞɧɚɚɤɰLɹɨɞɢɧɝɨɥɨɫɤɪLɦɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɚɁɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɛɟɡɩɟɪɟɪɜɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬȼɢ
ɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɡɚɪLɤɊɨɛɨɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬ
ɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪLɤɇɚɩɪɚɜɢɬɢɨɬɪɢɦɚɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤɭɪɨɰLɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ȾɢɜLɞɟɧɞɢ ɧɟ ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ  ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦLɧɭɞLʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɭɦɨɜɢ

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜ

ɉɊȺɌ©ȼɂɊɈȻɇɂɑȿȾɈȽɈȼ,Ɋɇȿ
ɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə©ȺɋɈɐ,Ⱥɐ,ə©ɉ,ȼȾȿɇɇȺª

ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚ
ɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚ
ɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧ
ɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ȼɢɪɨɛɧɢɱɟ ɞɨɝɨɜLɪɧɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ©ȺɫɨɰLɚɰLɹ ©ɉLɜɞɟɧɧɚª
ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶȻɨɛɪɢɧɟɰɶɤɢɣɪɧɫɑɟɪɜɨɧɚ
ȾɨɥɢɧɚȼɢɬɹɡLɜɫɶɤɟɲɨɫɟ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
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ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɬɚɤɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛ
ɪɚɬɢɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɭɫɤɥɚɞLɯɨɫLɛɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɪɨɤɢɄɭɰɟɧɤɨȼɹ¶ɱɟɫɥɚɜ
ɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱȻɚɤɥɚɧɈɥɟɤɫɚɧɞɪ,ɜɚɧɨɜɢɱɄɚɧLɜɟɰɶȺɧɚɬɨɥLɣȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱ
ɉɢɬɚɧɧɹʋɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɥɢɲɢ
ɬɢɛɟɡɪɨɡɝɥɹɞɭɉɢɬɚɧɧɹʋɩɪɨɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɬɚɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɬɚɤɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɚɥɢɲɢɬɢɛɟɡɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɉɢɬɚɧɧɹʋɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɥɢɲɢɬɢɛɟɡɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨɫɯɜɚɥɢɬɢɡɧɚɱɧLɩɪɚɜɨɱɢɧɢɹɤLɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ
ɜɩɟɪLɨɞɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɫɚɦɟɭɝɨɞɢɳɨɽɡɧɚɱɧɢɦɢɩɪɚɜɨɱɢɧɚɦɢɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ©ɤɪɟɞɢɬɧLɬɚɞɟɩɨɡɢɬɧLɭɝɨɞɢɚɛɨɡɦLɧɢɞɨɧɢɯɭɝɨɞɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧLɡ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɧɢɦ ɭɝɨɞɚɦ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɚɛɨ Lɧɲɢɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚɫɬɚɜɢ ɦɚɣ
ɧɚ Lɩɨɬɟɤɢ ɩɨɪɭɤɢ  ɭɝɨɞɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɧɟɪɭɯɨɦLɫɬɸ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ
ɩɪɨɞɚɠɭ ɦLɧɢ ɨɪɟɧɞɢ ɫɭɛɨɪɟɧɞɢ  ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ
ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɡɚɫɬɚɜɢ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱL ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɭɝɨɞɢ
ɳɨɞɨɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɪɭɯɨɦɢɦɦɚɣɧɨɦɹɤɨɫɧɨɜɧɢɦɢɬɚɤɨɛɨɪɨɬɧɢɦɢɡɚ
ɫɨɛɚɦɢɚɬɚɤɨɠɝɪɨɲɨɜɢɦɢɤɨɲɬɚɦɢ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɩɪɨɞɚɠɭɦLɧɢɨɪɟɧɞɢ ɫɭ
ɛɨɪɟɧɞɢ ɩɨɡɢɤɢɧɚɞɚɧɧɹɚɛɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɡɚɫɬɚɜɢ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀɩɟɪɟɞɚɱLɞɚɪɭɜɚɧɧɹɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭɝɨɞɢɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɝɨɩLɞɪɹɞɭ
ɥLɡɢɧɝɭɭɝɨɞɢɳɨɞɨɩɨɫɥɭɝɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɭɭɝɨɞɢɳɨɞɨɩɨɫɥɭɝɩɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɸɡɛɟɪLɝɚɧɧɸɪɟɦɨɧɬɭɭɝɨɞɢɧɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɟɦɨɧɬɧɨɛɭɞLɜɟɥɶɧɢɯɪɨɛLɬȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɨɰLɥɶɧɨɫɬLɭɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɬɚɤɢɯ ɭɝɨɞ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɝɪɚɧɢɱ
ɧɢɣɪɨɡɦLɪɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɜɱɢɧɟɧɧɹɹɤɢɯɦɨɠɥɢɜɨɡɚɡɝɨɞɨɸɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɭɪɨɡɦLɪLɦɥɧɝɪɢɜɟɧɶɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɭɝɨɞɳɨɽ
ɡɧɚɱɧɢɦɢɩɪɚɜɨɱɢɧɚɦɢɧɚɞɚɬɢɞɢɪɟɤɬɨɪɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɡɝɨɞɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɹɤɚɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɨɮɨɪɦɥɟɧɚɜLɞɩɨɜLɞɧɢɦɪLɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɊLɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɡɜLɬɧɢɣ
ɩɟɪLɨɞɬɚɩɟɪLɨɞɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜLɬɧɨɦɭɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶȾɢɜLɞɟɧɞɢɧɟɧɚ
ɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶɬɚɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ
,,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  
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ
 
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ 


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

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɈɅȿɄɋ,ȲȼɋɖɄȿª

ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚ
ɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚ
ɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧ
ɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɈɥɟɤɫLʀɜɫɶɤɟª   ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɨɛ
ɥɚɫɬɶ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɫ ɈɥɟɤɫLʀɜɤɚ ɜɭɥ ɍɲɚɤɨɜɚ    

 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZVPLGDJRYXD

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁȾɈȾȺɌɄɈȼɈɘȼȱȾɉɈ
ȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ©ɒȼȿɃɇɈɌɈɊȽȱȼȿɅɖɇȺ
ɎȱɊɆȺ©ȾɇȱɉɊɈª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɒɜɟɣɧɨɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɚ ɮɿɪɦɚ ©Ⱦɧɿɩɪɨª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
  ɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɛɭɞ  ɬɟɥ  
  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸVPLGDJRYXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭ
ɞɢɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɈȼ©ȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ɍɤɪɚɭɞɢɬɥɟɝɩɪɨɦªɤɨɞɡɚ
ȯȾɊɉɈɍ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢ
ɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɿɜ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɬɚ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɶ ɟɦɿɬɟɧɬ ɧɟ ɽ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɊɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟ
ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶɬɚɞɢɜɿɞɟɧɞɢɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɇȱɄɈɉɈɅɖɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾɎȿɊɈɋɉɅȺȼȱȼª

Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼɈ ©ɇȱɄɈɉɈɅɖɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ ɎȿɊɈɋɉɅȺȼȱȼª Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
  Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ
ɦɇLɤɨɩɨɥɶ ɜɭɥ ȿɥɟɤɬɪɨɦɟɬɚɥɭɪɝLɜ  Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ
 
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿ
ɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ KWWSQ]IFRPXD'HIDXOW
DVS["LG  VHFW PDQDJHPHQW
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿ
ɞɚɥɶɧɿɫɬɸɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©ɄȺɍɉȿɊȼɍȾªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ±
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɍɡɜɿɬɧɨɦɭɩɟɪɿɨɞɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɧɟɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶɬɚɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɭ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɪɿɲɟɧɧɹɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɨɝɨɨɪɝɚɧɭ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȻɍȾɆȺɌȿɊ,ȺɅɂª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©ȻɭɞɦɚɬɟɪLɚɥɢª   ɊLɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɢɣ
ɪɧɫɈɠɟɧɢɧɜɭɥɄɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZEXGPDWHULDO\SDWXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉɪɢɜɚɬɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©ɍɤɪɚɭɞɢɬ
Ɋɿɜɧɟª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɪɨ
ɬɹɝɨɦɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿɧɟɫɤɥɢɤɚɥɢɫɹɬɚɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹɉɨ
ɡɚɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɬɚɤɨɠɧɟɫɤɥɢɤɚɥɢɫɹɬɚɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ
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ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ  
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ɊɢɛɝɨɫɩɧɚɛɫɟɥɨɇɨɜɚɁɨɪɹɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɢɣȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ
ɍɤɪɚʀɧɚɬ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
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ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɢɬɚɧɶ ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɡɛɨɪɿɜɈɛɪɚɧɧɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨɪɿɜɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
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ɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸ
ɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚ
ɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɋ,Ɍ,ɆȺɊɄȿɌªȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ
ɄɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞLɣɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ Ʉɚɛɚɪɞɢɧɫɶɤɚ ɛɭɞ
  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSFLW\PDUNHWGSXD

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɇɉɈȾɇȱɉɊɈɉɊȿɋª

ɪɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚ
ɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚ
ɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧ
ɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɇɉɈȾɇȱɉɊɈɉɊȿɋªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɜɭɥȽɟɪɨʀɜ
ɋɬɚɥɿɧɝɪɚɞɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸGQHSURSUHVVQHW
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȼɈɅɈȾɂɆɂɊȿɐɖɄɂɃɆɈɅɈɑɇɂɃɁȺȼɈȾª

ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɫɿɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɿɩɨɧɢɦɩɪɢɣɧɹɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪɿɲɟɧɧɹ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
ɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶɬɚɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ
ȱȱɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
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 ɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ ɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺȽɊɈɋɈɘɁª

ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺȽɊɈɋɈɘɁª
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɨɛɥ ɋɢɧɟɥɶɧɢɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫɟɥɨ
ɬɟɥɟɮɨɧ
Ɇɚɣɫɶɤɟ ɩɪɨɜɭɥɨɤ Ɋɚɞɝɨɫɩɧɢɣ
ɛɭɞ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɪ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
KWWSZZZPRGHODJURFRP
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
DXFWLRQHUVLQIRUP
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɄɊȿɇȿɊȽɈɌɊȺɇɋª

ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɍɤɪɟɧɟɪɝɨɬɪɚɧɫª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜ
ɫɶɤɚ ɨɛɥ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ȼɨɥɨɞL ȾɭɛLɧLɧɚ ɛɭɞ 
ɬɟɥ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZXHWUDQVFRP
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ ɦɨɥɨɱɧɢɣ ɡɚɜɨɞª  
ɊLɜɧɟɧɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣɪɧɫɦɬȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶ  

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZYROPRORNRSDWXD

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉɈɅ,ɋɋəɏɅ,Ȼª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛª ȯȾɊɉɈɍ   ɦ ɊLɜɧɟ ɜɭɥ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ
ɛɭɞɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZSROLVV\DKOLESDWXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉɉ©ȺɎ©ɍɤɪɚɭɞɢɬɊɿɜɧɟªȯȾɊɉɈɍ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢ
ɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɑɟɪɝɨɜL ɡɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞɛɭɥɢɫɹɪɉɪɨɬɹɝɨɦɡɜLɬɧɨɝɨɩɟɪLɨɞɭɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜL
ɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɧɟɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
 ɉɪɨ ɜɢɛɨɪɢ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉȺɌ
©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛª
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩɨɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɭɱɚɫɧɢɤLɜɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛª
 ɉɪɨ ɪɨɡɝɥɹɞ L ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜLɬɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɉȺɌ©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛªɡɚɪLɤ
 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɭ ɉȺɌ ©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛª ɡɚ
ɪLɤ
 ɉɪɨ ɪɨɡɩɨɞLɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɚɛɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤLɜ ɉȺɌ ©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛª ɡɚ
ɪLɤ
ɉɪɨɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹɚɫɚɦɟ
 ɜLɞɤɪɢɬɬɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜLɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɤɪɟɞɢɬ
ɧɨʀɥLɧLʀɡɥLɦLɬɨɦɬɢɫɝɪɧɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɨɞɢɧɪLɤɩLɞɧɟɛLɥɶɲɟ
ɪLɱɧɢɯ
 ɜLɞɤɪɢɬɬɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɜɟɪɞɚɮɬɭ ɭ
ɜɢɝɥɹɞLɤɪɟɞɢɬɧɨʀɥLɧLʀɡɥLɦLɬɨɦɬɢɫɝɪɧɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɨɞɢɧɪLɤɩLɞ
ɧɟɛLɥɶɲɟɪLɱɧɢɯ
ɧɚɞɚɧɧɹɩɪɚɜɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɢɪɟɤɬɨɪɭɇɚɝɨɪɧɸɤɭȼLɤɬɨɪɭȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ

ɉȺɌ©ɋȺɊɇȿɇɋɖɄȺɉɆɄª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚ ɉɆɄª ȯȾɊɉɈɍ   ɊLɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥ
ɦɋɚɪɧɢɜɭɥɌɤɚɱɚɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZSPNSDWXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉɉ©ȺɎ©ɍɤɪɚɭɞɢɬɊɿɜɧɟªȯȾɊɉɈɍ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢ
ɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɑɟɪɝɨɜL ɡɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞɛɭɥɢɫɹ  ɪɨɤɭ ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜL ɡɛɨɪɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɧɟ
ɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶLɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ɇɚɡɛɨɪɚɯɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɩɢɬɚɧɧɹɡɝLɞɧɨɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦ
ɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɁɜLɬɩɪɚɜɥLɧɧɹɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪ
ɁɜLɬɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
ɊɨɡɩɨɞLɥɩɪɢɛɭɬɤɭLɡɛɢɬɤLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɩɨɞɚɥɶɲɭɪɨɛɨɬɭɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɛɨɬɢɧɚɪLɤ
ɉɨɭɫLɦɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬɿɩɨɡɢɬɢɜɧɿɪɿɲɟɧɧɹɨɞɧɨɝɨ
ɥɨɫɧɨɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜɫɹɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɨɪɝɚ
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɡɚɪɿɤ

ɉɊȺɌ©Ɋ,ȼɇȿɇɋɖɄȺɉȿɊȿɋɍȼɇȺ
ɆȿɏȺɇ,ɁɈȼȺɇȺɄɈɅɈɇȺª

ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 

ɜɢɱɭɧɚɜɥɚɫɧɢɣɪɨɡɫɭɞɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɭɤɪɟɞɢɬɭɡɚɫɬɚɜɢɬɚɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɭɝɨɞ
ɞɨɧɢɯɚɬɚɤɨɠɩɪɚɜɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɰɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜ
ɉɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɨɭɫLɦɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬɿɩɨɡɢɬɢɜɧɿɪɿɲɟɧɧɹɨɞɧɨɝɨ
ɥɨɫɧɨɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜɫɹɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɨɪɝɚ
ɧɨɦɞɨɞɚɬɤɨɜLɩɪɨɩɨɡɢɰLʀɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɢ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟ
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 


ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ
ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


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


ɪɿɨɞɭ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɄɨɪɨɛɤɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɎɟɞɨɪɨɜɢɱ
ɧɨɦɞɨɞɚɬɤɨɜLɩɪɨɩɨɡɢɰLʀɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɢ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟ
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  
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ
 
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ 


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɭɫɶȼLɤɬɨɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©ɊLɜɧɟɧɫɶɤɚ ɩɟɪɟɫɭɜɧɚ ɦɟɯɚɧLɡɨɜɚɧɚ ɤɨɥɨɧɚª   ɦ
ɊLɜɧɟɜɭɥɄɧȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȽ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZULYQHSPNSDWXD
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋȺɊɇɂɎȺɊɆȺɐ,əª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©ɋɚɪɧɢɮɚɪɦɚɰLɹª   ɊLɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɋɚɪɧɟɧ
ɫɶɤɢɣɪɧɦɋɚɪɧɢɜɭɥəɆɭɞɪɨɝɨɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZVDUQ\IDUPDFL\DSDWXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉɪɢɜɚɬɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©ɍɤɪɚɭɞɢɬ
Ɋɿɜɧɟª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢ
ɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɑɟɪɝɨɜL ɡɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞɛɭɥɢɫɹɪɉɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ
ɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɧɟɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶɿɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ɇɚɡɛɨɪɚɯɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɶɩɢɬɚɧɧɹɡɝɿɞɧɨɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦ
ȼɢɛɨɪɢɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩɨɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɭɱɚɫɧɢɤLɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɁɜLɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɁɜLɬɝɨɥɨɜɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɬɚɛɚɥɚɧɫɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪLɤ
ɉɪɨɪɨɡɩɨɞLɥɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜɫɹɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɨɪɝɚɧɨɦ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɟ ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɉR ɜɫɿɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɛɭɥɢɩɪɢɣɧɹɬɿɩɨɡɢɬɢɜɧɿɪɿɲɟɧɧɹɨɞɧɨɝɨɥɨɫɧɨ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɨɦɭ
ɡɚɩɪɢɜɿɥɟ
ɡɚɩɪɢɜɿɥɟ
ɡɚɩɪɨɫɬɢ
ɡɚɩɪɨɫɬɢɦɢ
ɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɦɢɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɚɤ




ɰɿɸɝɪɧ
ɋɭɦɚ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟ
ɪɟɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚ
ɪ

ɪ

ɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢ
ɦɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɌɈɊȽɈȼɂɃȾ,Ɇȼ,Ⱥɇª

ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɉɍȻɅ,ɑɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɌɈɊȽɈȼɂɃȾ,Ɇȼ,Ⱥɇª
ɄɢʀɜɫɶɤɚɨɛɥɦɄɢʀɜɛɭɥɶɜɚɪȾɪɭɠɛɢɧɚɪɨɞɿɜɛɭɞȻɬɟɥ  

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ±ɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸWGYLDQHPLWHQWVQHWXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ±ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ± ɍ  ɪɨɰL ɪLɱɧL ɡɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨ
ɪɢ ɬɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜL ɡɛɨɪɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ Lɡ ɫɤɪɭɬɧɢɦ
ɮLɧɚɧɫɨɜɢɦɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦɬɚɧɟɫɬɚɛLɥɶɧɨɸɫɢɬɭɚɰLɽɸɜɤɪɚʀɧL
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɉɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɨ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
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ɪ



ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ ɡɜLɬɧɢɣ ɩɟɪLɨɞ
ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ 
ɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ
ȾɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥLɤɭɨɫLɛɹɤLɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢ
ɦɚɧɧɹɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɡɜLɬɧɢɣɩɟɪLɨɞɪɨɤɭ
ɋɬɪɨɤ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ ɡɜLɬɧɢɣ ɩɟɪLɨɞ ɞɨ
ɪɨɤɭ
ɊɨɡɦLɪɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɡɜLɬɧɢɣɩɟɪLɨɞɫɬɚ
ɧɨɜɢɬɶɝɪɧ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɩɟɪLɨɞɳɨɩɟɪɟ
ɞɭɜɚɜ ɡɜLɬɧɨɦɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ
Ɉɩɢɫ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥLɤɭ ɨɫLɛ ɹɤL ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ ɩɟɪLɨɞ ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɜɚɜ
ɡɜLɬɧɨɦɭɪɨɤɭ
ɋɬɪɨɤ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ ɩɟɪLɨɞ ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɜɚɜ
ɡɜLɬɧɨɦɭɞɨɪɨɤɭ
ɊɨɡɦLɪɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɩɟɪLɨɞɳɨɩɟɪɟɞɭ
ɜɚɜɡɜLɬɧɨɦɭɝɪɧ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ ɡɜLɬɧɢɣ ɩɟɪLɨɞ ɬɚ
ɩɟɪLɨɞ ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɜɚɜ ɡɜLɬɧɨɦɭ ɡ ɤɚɫɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɱɟɪɟɡɛɚɧɤLɜɫɶɤLɭɫɬɚɧɨɜɢɧɚɪɚɯɭɧɤɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɩɨ
ɲɬɨɜɢɦɩɟɪɟɤɚɡɨɦ
,,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  
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ
 
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ 


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɟɬɪɢɲɢɧɊɨɫɥɚɜɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ

ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
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

ɉɟɪɿɨɞ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɐȿɇɌɊɈȻɋɅɍȽɈȼɍȼȺɇɇəɇȿɊɍɏɈɆɈɋɌ,
©ɇɈɊɆȺª

ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɐȿɇɌɊ ɈȻɋɅɍȽɈȼɍȼȺɇɇə ɇȿɊɍɏɈɆɈɋɌ, ©ɇɈɊɆȺª
ɄɢʀɜɫɶɤɚɨɛɥɦɄɢʀɜɜɭɥɉɚɧɚɫɚɆɢɪɧɨɝɨɛɭɞɬɟɥ
 
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ±ɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸWVRQBQRUPDHPLWHQWVQHWXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ±ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ± ɍ  ɪɨɰL ɪLɱɧL ɡɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨ
ɪɢ ɬɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜL ɡɛɨɪɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ Lɡ ɫɤɪɭɬɧɢɦ
ɮLɧɚɧɫɨɜɢɦɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦɬɚɧɟɫɬɚɛLɥɶɧɨɸɫɢɬɭɚɰLɽɸɜɤɪɚʀɧL
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɉɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɨ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȺɊȽȺɇȿɐɖɄɂɃɊɍȾɈɊȿɆɈɇɌɇɂɃ
ɁȺȼɈȾª

ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨ ©Ɇɚɪɝɚɧɟɰɶɤɢɣ ɪɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɢɣ ɡɚɜɨɞª Ʉɨɞ ȯȾɊɉɈɍ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ Ɇɚɪɝɚɧɟɰɶ  Ɇɚɪɝɚɧɟɰɶ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ  ɬɟɥ
   
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮɿɪɦɚ©ȺɥɟɧȺɭɞɢɬªȱɨɧɨɜɚɈɥɟɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  Ɂɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɛɨɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɱɟɪɝɨɜɢɯɬɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɬɚɭɪɚɡɿʀɯɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹɩɪɢɱɢɧɢɬɚɤɨɠɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɥɿɤ
ɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɫɨɛɢɳɨɩɨɞɚɜɚɥɢɩɪɨɩɨ
ɡɢɰɿʀɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɭɪɚɡɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ
ɡɛɨɪɿɜ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɚ ɳɨ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨ
ɪɢ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɢ Ɂɛɨɪɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɡɚ LɧLɰLɚɬɢɜɨɸ
ɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ
 ɁɜLɬ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɉɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡ
ɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɁɜLɬȽɨɥɨɜɢɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɛɨɬɢ
ɡɚɡɜLɬɧɢɣɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɁɜLɬȽɨɥɨɜɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪ
ɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɉɪɨɪɨɡɩɨɞLɥɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪLɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤLɜ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɬɚ ɩɥɚɧɭ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ
ɩɪɢɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪLɤ
ɉɪɨɜLɞɤɥɢɤɚɧɧɹɬɚɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɤLɥɶɤLɫɬɧɨɝɨɬɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɪɟɞɢɬɭɭɪɚɡLɹɤɳɨɪɢɧɤɨɜɚɜɚɪɬLɜɫɬɶ
ɡɚɫɬɚɜɧɨɝɨɦɚɣɧɚɚɛɨɤɪɟɞɢɬɭɩɟɪɟɜɢɳɭɽɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜ
ɪ

ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
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
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟ
ɪɿɨɞɭ

ɉɟɪɿɨɞ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ














































ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶ
ɫɹɭɪɚɡɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɍɪɚɡɿɹɤɳɨɡɚɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶɩɪɨɰɟɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬ
ɪɿɨɞɭɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɡɜɿɬɧɨɦɭ
ɡɚɩɪɨ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɡɚɩɪɨ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɫɬɢɦɢ ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ ɫɬɢɦɢ ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯɞɢɜɿ




ɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ




ɧɚɨɞɧɭɚɤɰɿɸɝɪɧ
ɋɭɦɚ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ ɞɢɜɿ




ɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿ
ɤɭɨɫɿɛɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨ




ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧ
ɞɿɜ
Ⱦɚɬɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧ




ɞɿɜ
Ɉɩɢɫ
Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚɪɿɤɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ
ȱȱɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɬɚɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹɨɞɧɚɡɧɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯɮɨɪɦ
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


ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉȺɌ©ɆɈɇȺɋɌɂɊɂɋɖɄȿɁȺȼɈȾɈɍɉɊȺȼɅ,ɇɇə
ȻɍȾ,ȼȿɅɖɇɂɏɆȺɌȿɊ,ȺɅ,ȼª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ɇɨ
ɧɚɫɬɢɪɢɫɶɤɟɡɚɜɨɞɨɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɛɭɞLɜɟɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪLɚɥLɜªɌɟɪ
ɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚɨɛɥɦɆɨɧɚɫɬɢɪɢɫɶɤɚɜɭɥɋLɱɨɜɢɯɋɬɪLɥɶɰLɜ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZPRQDVW\ULVNH]XEPNLHYXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢɬɨ
ɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɌɟɪȺɭɞɢɬª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɝɨɜLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɜLɞɛɭɥɢɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧLɜ
ɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɁɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ
ɞLɹɥɶɧLɫɬɶɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
 ɪLɤ  ɁɜLɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɬɚɡɛɢɬɤLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɨɜLɞɤɥɢɤɚɧɧɹ
ɬɚɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɜLɞɤɥɢɤɚɧɧɹɬɚɨɛ
ɪɚɧɧɹɧɨɜɢɯɱɥɟɧLɜɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɪɨɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢɧɚɭɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɉɪɚɜɥLɧɧɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪɨɤɢ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹɩɪɚɜɥLɧɧɹɦɬɚɛɭɜɭɡɝɨɞɠɟɧɢɣɡɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ
ɪɚɞɨɸȾɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɪɨɩɨɡɢɰLɣɳɨɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨȼɫɿɩɢ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊȺɌ©Ɋȿȼȿɇɖª

ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©Ɋȿȼȿɇɖª   Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȺɪɬɟɦɚɛɭɞȺɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ±ɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸHPLWHQWSDJHVFRPXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ±ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ± ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɢɬɚɧɶ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ
ɽɞɢɧɢɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦ ɧɚ ɡɛɨɪɚɯ  ɪ  ɁɜLɬ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭɞLɹɥɶɧLɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪ
ɬɚ ɩɥɚɧ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɧɚ  ɪ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚɪLɤɬɚɩɥɚɧɭɪɨɛɨɬɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪLɤȼɢɫɧɨɜɤɢɚɭɞɢɬɨɪɚ
ɩɪɨ ɪLɱɧɢɣ ɡɜLɬ L ɛɚɥɚɧɫ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɧɨ
ɜɤɭ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɡɚ  ɪ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ L ɡɛɢɬɤLɜ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɡɜLɬɭɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɢɣɧɹɬLɽɞɢɧɢɦɚɤɰLɨɧɟɪɨɦ
ɪLɲɟɧɧɹɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɬɚɩɥɚɧɪɨ
ɛɨɬɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ  ɪLɤ  Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɌɈȼ ©Ⱥɭɞɢɬɨɪ
ɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬªLɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 ɫɜLɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜ Ɋɟɽɫɬɪ ɫɭɛ¶ɽɤɬLɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ʋ  ɜɢɞɚɧɨ Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɸ ɩɚɥɚɬɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊȺɌ©ɋɌɊȺɏɈȼȺɄɈɆɉȺɇȱə©ȾɇȱɉɊɈª

ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɋɌɊȺɏɈȼȺ ɄɈɆɉȺ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ ɇȱə ©ȾɇȱɉɊɈª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ 
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ
ɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ƚɥɢɧɤɢɛɭɞɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚ
ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ   

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɪ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
LQVXULQJ#GSXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
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ɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɛɭɥɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɚɧɢɦɢɛɭɥɢɩɪɢɣɧɹɬɿɩɪɨɳɨɫɤɥɚɞɟɧɨɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
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 ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɪɪLɲɟɧɧɹɦʋɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨɪLɲɟɧɧɹɦȺɉɍʋɜLɞɪ
ɞɨɪȺɭɞɢɬɨɪȽɚɜɪɢɥɨɜɚɈɆɋɟɪɬɢɮLɤɚɬɚɭɞɢɬɨɪɚɫɟɪLʀȺ
ʋɜɢɞɚɧɨɪLɲɟɧɧɹɦȺɉɍʋɜLɞɪɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨ
ɞɨɪɪLɲɟɧɧɹɦȺɉɍʋɜLɞɪɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨ
ɞɨɪɪLɲɟɧɧɹɦȺɉɍɜLɞɪʋ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ
ɨɛɫɹɝ ɱɢɫɬɨɝɨ ɡɛɢɬɤɭ ɡɚ  ɪLɤ ɭ ɫɭɦL  ɬɢɫ ɝɪɧ ɉɨɤɪɢɬɢ ɡɛɢɬɨɤ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɭɫɭɦLɬɢɫɝɪɧɡɚɪɚɯɭɧɨɤɧɟɪɨɡɩɨɞLɥɟɧɨɝɨ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤLɜ ȾɢɜLɞɟɧɞɢ ɡɚ  ɪLɤ ɧɟ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɁɝLɞɧɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɩɥɚɧɭɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪLɤɩɪɢɣɧɹ
ɬɢɜLɞɩɨɜLɞɧLɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤ
ɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɉɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɨ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚ
ɦɚɥɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉȺɌ©ɆȿɌȺɅɍɊȽɌɊȺɇɋɊȿɆɈɇɌª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ,ɧɞɭɫɬɪLɚɥɶɧɢɣ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɄɨɦLɫɚɪɚɄɪɢɥɨɜɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSZZZPHWWUDQVUHPGSXDRIIHUGRF
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɉ ȱ Ȼ ɚɭ
ɞɢɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɌɈȼ ©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮLɪɦɚ ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬª

 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ȼɡɜɿɬɧɨɦɭɪɨɰɿɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹɱɟɪɝɨ
ɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɪɨɤɭɄɜɨɪɭɦɇɚɪɨɡɝɥɹɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ
ɛɭɥɢɜɢɧɟɫɟɧLɬɚɤLɩɢɬɚɧɧɹɁɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫ
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɚɪLɤɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɪLɤɁɜLɬ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɁɜLɬLɜɢɫɧɨɜɨɤɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢ
ɛɭɬɤɭ ɡɚ  ɪLɤ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ
ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ  ɉɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɹɤɨɝɨɽɦɚɣɧɨɜɚɪɬLɫɬɸɛLɥɶɲɟɧLɠɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀ
ɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤLɣɧɚɞɚɸɬɶɫɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɳɨɞɨɭɤɥɚɞɚɧɧɹɬɚɤɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɉɪɨɩɨɡɢɰLɣɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɩɨɞɚɜɚ
ɥɨɫɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɜLɬɩɪɚɜɥLɧɧɹɡɚɪLɤ
ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬLɜɢɫɧɨɜɨɤɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣ ɡɜLɬ ɡɚ  ɪLɤ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɉɪɢɛɭɬɨɤ ɡɚ  ɪLɤ ɡɚɥɢɲɢ
ɬɢɧɟɪɨɡɩɨɞLɥɟɧɢɦɡɧɟɪɨɡɩɨɞLɥɟɧɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɧɚɪɨɤɭɧɚɩɪɚɜɢ
ɬɢ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ  ɬɢɫɝɪɧ ɨɛɪɚɬɢ ɝɨɥɨɜɭ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ ɋɦɨɥɟɧɫɶɤɚ ɊɅ  ɝɨɥɨɜɚ ɱɥɟɧɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ  Ȼɟɪɡɨɧ Ʌɒ ɒɟɜ
ɱɭɤȺɘɄɨɥɟɫɧɢɤɨɜɚɈɋɇɟɝɨɜɨɪɚɆɈɨɛɪɚɬɢɝɨɥɨɜɭɬɚɱɥɟɧLɜɪɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀȯɦɟɥɶɹɧɨɜɚȽ,ɝɨɥɨɜɚɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɱɥɟɧɢɅɢɫɟɧɤɨ,Ⱥɋɨɤɨ
ɥɨɜɚȼɈɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɫɯɜɚɥɢɬɢɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɞɚɠɰɟɯɭɩɨɪɟɦɨɧɬɭ
ɬɟɩɥɨɜɨɡLɜɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɄɪɢɜɢɣɊLɝɜɭɥɄɨɧɫɬɢɬɭɰLɣɧɚɡɚ
ɰLɧɨɸɧɟɧɢɠɱɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀɟɤɫɩɟɪɬɧɨɸɨɰLɧɤɨɸɜɡɜɹɡɤɭɡɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɰɟɯɭɜɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭɩɪɨɰɟɫɫLɜLɞɫɭɬɧLɫɬɸɡɚɤɚɡLɜɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɳɨɞɨɭɤɥɚ
ɞɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭLɩɪɚɜɨɩLɞɩɢɫɭɧɚɞɚɬɢɝɨɥɨɜLɩɪɚɜɥLɧɧɹɆLɧɱɭɤɭȼɉ
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɛɨɪLɜɜɪɨɰLɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
ɧɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɶɨɦɭ
ɡɚɩɪɢɜɿɥɟ
ɡɚɩɪɢɜɿɥɟ
ɡɚɩɪɨɫɬɢɦɢ
ɡɚɩɪɨɫɬɢɦɢ
ɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɿ ɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɚɤ




ɰɿɸɝɪɧ

ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉȺȼɅɈȽɊȺȾɏɅȱȻª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɉȺȼɅɈȽɊȺȾɏɅȱȻª
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɉɚɜɥɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɝɪɚɞɜɭɥɒɭɬɹɛɭɞȺ  

 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚ
ɪ
ɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟ
LQIRVLWHFRPXD
ɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɋɭɦɚ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟ
ɪɟɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚ
ɪ
ɪ
ɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢ
ɦɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ⱦɚɬɚɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿ
ɪ
ɪ
ɞɟɧɞɿɜ
ɉLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɢɜLɥɟɣɨɜɚɧɢɯ ɚɤɰLɣ ɊLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɨɤɭɊɨɡɦLɪɞɢɜLɞɟɧɞLɜɧɚɚɤɰLɸ
ɫɤɥɚɞɚɽɝɪɧȼɢɩɥɚɬɚɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɡɜLɬɧɢɣɪLɤɩɪɨ
ɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ  ɪɨɤɭ ɞɨ  ɪɨɤɭ ȼɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɨɩɨɪɹɞɨɤɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɟɪɟɪɚ
ɯɨɜɭɽ ɞɢɜLɞɟɧɞɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɞɟɩɨɡLɬɚɪLɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ
ɪɚɯɭɧɨɤɜLɞɤɪɢɬɢɣɭɊɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭɰɟɧɬɪLɡɝLɞɧɨɡɚɹɜɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɞɟɩɨɡɢɬɚɪLɣɧɚɩLɞɫɬɚɜLɊɨɡɩɨ
Ɉɩɢɫ
ɪɹɞɠɟɧɧɹ ɜLɞ ɉȺɌ ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª ɩɟɪɟɤɚɡɭɽ
ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɢ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶ
ɲɨɝɨɩɟɪɟɤɚɡɭɧɚɪɚɯɭɧɤɢɞɟɩɨɧɟɧɬLɜ ɜɥɚɫɧɢɤLɜɰLɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪLɜ   Ⱦɟɩɨɡɢɬɚɪɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɜɢɩɥɚɱɭɽ ɞɢɜLɞɟɧɞɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚɦ ɡɝLɞɧɨ ɭɦɨɜ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɦLɠ
ɚɤɰLɨɧɟɪɨɦLɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸɩLɫɥɹɡɚɤLɧɱɟɧɧɹ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚ
ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɢɯ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɭ ɧɟɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɧɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦ
ɫɬɜɚ 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 ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɟɧɟɡɞɿɣ
ɫɧɸɜɚɥɟɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼȺ©ɋɌɊȺɏɈȼȺɄɈɆɉȺɇ,ə©ȺɊɋȿɇȺɅª

ɡɚɪɿɤ
ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɌɊȺɏɈ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ ȼȺ ɄɈɆɉȺɇ,ə ©ȺɊɋȿɇȺɅª
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ  ɜɭɥ ɍɫɩɟɧɫɶɤɚ  ɦ
ɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɈɞɟɫɚɉɪɢɦɨɪɫɶɤɢɣɈɞɟɫɶɤɚɨɛ
ɥɚɫɬɶ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚ
ɪ
ɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟ
KWWSLQIRVLWHFRPXD
ɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɤɨ
ɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌɋɄ©ȺɊɋȿɇȺɅªȽɨɜɟɧɤɨɉɆ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉȺɌ©ɑɈɊɌɄ,ȼɋɖɄȿɊȺɃɈɇɇȿȼɂɊɈȻɇɂɑȿ
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ©ȺȽɊɈɉɊɈɆɌȿɏɇ,ɄȺª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɑɨɪɬɤLɜɫɶɤɟɪɚɣɨɧɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɟɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©ȺɝɪɨɩɪɨɦɬɟɯɧLɤɚª
ɌɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚɨɛɥɦɑɨɪɬɤLɜɜɭɥȼȼɟɥɢɤɨɝɨ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSDJURPDVKWHUQHWXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©Ʉɨɧɫɭɥª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɝɨɜLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɜLɞɛɭɥɢɫɹɤɜLɬɧɹɪɨɤɭɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧLɜɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɉɪɨ ɡɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɮLɧɚɧɫɨɜɭ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭɞLɹɥɶɧLɫɬɶɡɚɡɜLɬɧɢɣɪLɤɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɪɨɡɜɢɬɤɭɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɧɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚ  ɪLɤ  ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɡɜLɬɭɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤLɜɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞLɥɭ
ɩɪɢɛɭɬɤLɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤLɜ  Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ  ȼɢɛɨɪɢ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚȼɢɛɨɪɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȼɢɛɨɪɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɄɨɦLɫLʀ
ɉɪɨɪɟɚɥLɡɚɰLɸɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛLɜɹɤLɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧLLɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɬɚɛɭɜɭɡɝɨɞɠɟɧɢɣɧɚɝɥɹɞɨɜɨɸ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ȼȺɌ©ɉɊɈɋəɇɋɖɄɂɃȽ,ɊɇɂɑɈ
ɁȻȺȽȺɑɍȼȺɅɖɇɂɃɄɈɆȻ,ɇȺɌª

ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ȼLɞɤɪɢɬɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɉɊɈɋəɇɋɖɄɂɃ Ƚ,ɊɇɂɑɈɁȻȺȽȺɑɍȼȺɅɖɇɂɃ ɄɈɆȻ,ɇȺɌª
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɉɨɤɪɨɜɫɶɤɢɣɪɧɫɦɬɉɪɨɫɹɧɚ
ɜɭɥɉLɜɞɟɧɧɚɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ±ɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɍɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜLɞɫɭɬɧɹɜɥɚɫɧɚɫɬɨɪLɧɤɚɜɦɟɪɟɠL,ɧɬɟɪɧɟɬ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ±ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ±ɍɪɨɰLɪLɱɧLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢ
ɬɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɥLɤɜLɞɚɰLɽɸɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚLɡɫɤɪɭɬɧɢɦɮLɧɚɧɫɨɜɢɦɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦɬɚɧɟɫɬɚɛLɥɶɧɨɸɫɢɬɭɚɰLɽɸ
ɜɤɪɚʀɧL
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɉɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɨ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɈȻɅɉɊɈȾɄɈɇɌɊȺɄɌª
ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧ
ɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟ
ɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
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ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨ
©Ɉɛɥɩɪɨɞɤɨɧɬɪɚɤɬª
  Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ
ɫɶɤɚ ɨɛɥ ɌɟɪɧɨɩLɥɶɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫ
ɈɫɬɪLɜɜɭɥɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ  

ɪ
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ɪɚɞɨɸȾɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɳɨɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨȼɫɿɩɢ
ɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɛɭɥɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɚɧɢɦɢɛɭɥɢɩɪɢɣɧɹɬɿɩɪɨɳɨɫɤɥɚɞɟɧɨɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
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 ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ

ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

ɉɟɪɿɨɞ
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













Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɌȿɊɇɈɉ,ɅɖɄɇɂȽȺª

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ ɫɬɜɨ©ɌɟɪɧɨɩLɥɶɤɧɢɝɚª
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚ  ɦ ɌɟɪɧɨɩLɥɶ ɜɭɥ
ɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɞLɥɶɫɶɤɚ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚ
ɪ
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Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟ
ZZZNQLJDWHUQHWXD
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉȺɌ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ Ⱥɦɭɪ
ɇɢɠɧɶɨɞɧLɩɪɨɜɫɶɤɢɣɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɶɤɚ
 
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZVYLWORIRUGSXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉɪɢɜɚɬɧɟɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©ȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ȿɤɨɧɨɦLɫɬ
Ⱥɭɞɢɬª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɜɿɞɛɭɥɢɫɹɪɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɬɚ ɡɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɁɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɚɪɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɁɜLɬɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɡɚɪɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɁɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɪɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤLɜɬɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɭ ɡɜLɬɭ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ
ɡɜLɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ L ɡɛɢɬɤLɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ  ɉɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
ɹɤL ɦɨɠɭɬɶ ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɍɫL ɩɭɧɤɬɢ ɉɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɽ ɩɢɬɚɧ
ɧɹɦɢɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɉɪɨɩɨɡɢɰLɣɜLɞɚɤɰLɨɧɟɪLɜɳɨɞɨɡɦLɧ
ɚɛɨɞɨɩɨɜɧɟɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɛɭɥɨɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞ
ɤɭɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɿɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋɈɛɪɚɬɢɱɥɟɧɚɦɢɥLɱɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ɋɜLɬɥɨɮɨɪª ɪȼɟɪɛɭ
ȯɜɝɟɧɚɄɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɢɱɚȻLɥɚɧɚȼLɬɚɥLɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɅɟɛLɞɶɉɟɬɪɨȼɚ
ɫɢɥɶɨɜɢɱ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉȺɌ ©ɋɜLɬɥɨɮɨɪª ɉɨ  ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɱɚɫ ɞɨɩɨɜLɞL
ɞɨɯɜɢɥɢɧɉɨɩɢɬɚɧɧɹɦɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɱɚɫɞɨɩɨɜLɞLɞɨɯɜɢɥɢɧ
ɉɨɪɟɲɬLɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɱɚɫɞɨɩɨɜLɞLɞɨɯɜɢɥɢɧȼɢɫɬɭɩɢɩɨɨɛ
ɝɨɜɨɪɟɧɧɸɞɨɩɨɜLɞɟɣɞɨɯɜɢɥɢɧɁɛɨɪɢɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɩɪɨɜɟɫɬɢɡɚɝɨɞɢ
ɧɢɛɟɡɩɟɪɟɪɜɢɁɚɹɜɤɢɧɚɜɢɫɬɭɩɢɩɨɩɢɬɚɧɧɹɯɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɨɞɚɜɚɬɢ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɟɜLɡɛɨɪLɜɩɢɫɶɦɨɜɨɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹ
ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɉȺɌ ©ɋɜLɬɥɨɮɨɪª ɡɚ
ɪɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɉȺɌ©ɋɜLɬɥɨɮɨɪª
ɡɚɪɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɉȺɌ©ɋɜLɬɥɨɮɨɪªɡɚɪLɤɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɉȺɌ
©ɋɜLɬɥɨɮɨɪªɡɚɪɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɧɚɹɜɧLɫɬɸɧɟɩɨɤɪɢɬɢɯ
ɡɛɢɬɤLɜɜLɞɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɡɜLɬɧɢɣɪLɤɜɫɭɦL
ɝɪɧɚɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɡɛɢɬɤLɜɦɢɧɭɥɢɯɩɟɪLɨɞLɜɜɫɭɦL
ɝɪɧɩɪɢɛɭɬɨɤɞɥɹɪɨɡɩɨɞLɥɭɜLɞɫɭɬɧLɣȾɢɜLɞɟɧɞɢɡɚɩLɞɫɭɦɤɚɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɉȺɌ©ɋɜLɬɥɨɮɨɪªɡɚɪLɤɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢLɧɟ
ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨɫɯɜɚɥɢɬɢɡɧɚɱɧLɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɪɹɞ
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɹɤLɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɉȺɌ©ɋɜLɬɨɥɨɮɨɪªɩɪɨ

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɄɊɋɉȿɐȿɄɋɄȺȼȺɐ,əª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɍɄɊɋɉȿɐȿɄɋɄȺȼȺɐ,əª
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥ Ȼɟɪɟ
ɝɨɜɚȺ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɟɦɿɬɟɧɬɚ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚXFHN#DWUHSFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ±HPLWHQWSDJHVFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱ
ɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɦLɧɢɜLɞɛɭɥɢɫɹɡɚɪLɲɟɧɧɹɦɡɚɫLɞɚɧɧɹɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜLɞɪ
ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɇɊɜLɞɪ 
əɤɢɦɱɭɤ Ⱥɧɧɭ ɋɟɪɝLʀɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱥɇ  ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ
ȺɇȾ ɊȼȾɆɍɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ ɨɛɥ  ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ
ɝɨɥɨɜɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɪɨɤɢȼɨɥɨɞLɽɚɤɰLɣɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɪɨɤLɜɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɡɚɣɦɚɥɚɧɚɫɬɭɩɧLɩɨ
ɫɚɞɢɪɪɫɬɭɞɟɧɬɤɚɡɪɩɪɢɜɚɬɧɢɣɩLɞɩɪɢɽɦɟɰɶɉɟɬɟɧɤɨ

ɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭ
ɫɭɦɭɳɨɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɬɪɢɞɰɹɬɶɦLɥɶɣɨɧLɜ ɝɪɧɚɫɚɦɟ
ɤɪɟɞɢɬɧLɭɝɨɞɢɡɨɬɪɢɦɚɧɧɹɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯɤɪɟɞɢɬLɜɜɨɞɧɨɦɭɚɛɨɞɟɤLɥɶɤɨɯɛɚɧ
ɤɚɯɚɬɚɤɨɠLɧɲLɭɝɨɞɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧLɡɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɪɟɞɢɬɭɞɨɝɨɜɨɪɢLɩɨɬɟɤɢɡɚ
ɫɬɚɜɢɳɨɞɨɩɟɪɟɞɚɱLɜLɩɨɬɟɤɭɡɚɫɬɚɜɭɦɚɣɧɚɧɚɥɟɠɧɨɝɨɉȺɌ©ɋɜLɬɥɨɮɨɪª
ɡɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɡɨɛɨɜµɹɡɚɧɶɬɚɚɛɨɡɨɛɨɜµɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛ
ɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭɳɨɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɬɪɢɞɰɹɬɶɦLɥɶɣɨɧLɜ ɝɪɧ
ɞɨɝɨɜLɪ ɨɪɢ LɩɨɬɟɤɢɳɨɞɨɩɟɪɟɞɚɱLɜLɩɨɬɟɤɭɛɚɧɤɭɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨɦɚɣɧɚɳɨ
ɧɚɥɟɠɢɬɶɉȺɌ©ɋɜLɬɥɨɮɨɪªɧɚɩɪɚɜLɩɪɢɜɚɬɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬLɡɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɡɨɛɨɜµɹɡɚɧɶɬɚɚɛɨɡɨɛɨɜµɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛɡɚɤɪɟɞɢɬɧɢɦɢɞɨ
ɝɨɜɨɪɚɦɢɭɝɨɞɚɦɢɩɪɨɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭɳɨ
ɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɬɪɢɞɰɹɬɶɦLɥɶɣɨɧLɜ ɝɪɧɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜLɞɭɦɨɜ
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧL ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪL ɚɯ  ɇɚɞɚɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜLɣ ɪɚɞL ɉȺɌ ©ɋɜLɬɥɨɮɨɪª ɧɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Lɫɬɨɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜ  ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧL ɭ ɪLɲɟɧɧL ɩɨ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɚ
ɬɚɤɨɠɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɭɝɨɞɞɨɰɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨɛɭɞɭɬɶɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɇɚɞɚɬɢ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȽɨɥɨɜLɉɪɚɜɥLɧɧɹɉȺɌ©ɋɜLɬɥɨɮɨɪªɳɨɞLɽɧɚɩLɞɫɬɚɜLɋɬɚ
ɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹɜLɞLɦɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɬɚ
ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɡɚɡɧɚɱɟɧLɭɪLɲɟɧɧLɩɨɰɶɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɚɬɚɤɨɠɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɭɝɨɞɞɨɰɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɛɭɞɭɬɶɭɤɥɚ
ɞɚɬɢɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹ
LɫɬɨɬɧLɭɦɨɜɢɹɤɢɯɛɭɞɭɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧLɧɚɩLɞɫɬɚɜLɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯɪLɲɟɧɶɇɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ɋɜLɬɥɨɮɨɪª LɧɲL ɭɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧL
ȽɨɥɨɜɨɸɉɪɚɜɥLɧɧɹɉȺɌ©ɋɜLɬɥɨɮɨɪªɫɚɦɨɫɬLɣɧɨɧɚɜɥɚɫɧɢɣɪɨɡɫɭɞ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹ


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

ɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿɜɢɞɚɧɢɣɪ
ȺɇȾ ɊȼȾɆɍɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ ɨɛɥ  ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨ
ɫɚɞɭɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥLɧɧɹɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ
ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ  ɪɨɤLɜ ȼɨɥɨɞLɽ   ɚɤɰLɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɪɨɤLɜɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɡɚɣɦɚɥɚɧɚɫɬɭɩɧLɩɨɫɚɞɢɝɨ
ɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɉȺɌ©ɍɄɊɋɉȿɐȿɄɋɄȺȼȺɐ,əªɈɜɫɹɧɧLɤɨɜɚɆɢɯɚɣɥɚȼɨ
ɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɆ  ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ ȺɇȾ ɊȼȾɆɍ
ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ ɨɛɥ  ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ
ɩɪɚɜɥLɧɧɹɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɱɥɟ
ɧɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɪɨɤLɜȼɨɥɨɞLɽɚɤɰLɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯ
 ɪɨɤLɜ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɡɚɣɦɚɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧL ɩɨɫɚɞɢ  ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɉȺɌ
©ɍɄɊɋɉȿɐȿɄɋɄȺȼȺɐ,əª,ɥ¶ɽɜɚɋɟɪɝLɹɋɟɪɝLɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɇ
ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ ȺɇȾ ɊȼȾɆɍɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ
ɨɛɥ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨ
ɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɪɨɤLɜȼɨɥɨɞLɽ
 ɚɤɰLɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ  ɪɨɤLɜ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɡɚɣɦɚɥɚ
ɧɚɫɬɭɩɧLɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɩɪɚɜɥLɧɧɹɉȺɌ©ɍɄɊɋɉȿɐȿɄɋɄȺȼȺɐ,əªɉɨɫɚɞɨɜɿ
ɨɫɨɛɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɸɬɶ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɟɬɟɧɤɨɈɈ
ɤɜɿɬɧɹɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉɊɈȿɄɌɇɂɃ,ɉɊɈȿɄɌɇɈ
ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɈɊɋɖɄɂɃ,ɇɋɌɂɌɍɌ
©ɆȿɌȺɅɍɊȽȺȼɌɈɆȺɌɂɄȺª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ©ɉɪɨɟɤɬɧɢɣLɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɣLɧɫɬɢɬɭɬ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚ
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ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭ
ɞɢɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉɪɢɜɚɬɧɟɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺɄɈɆɉȺɇ,ə
©ɊȿɃɌɂɇȽȺɍȾɂɌª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢ
ɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɑɟɪɝɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ
ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ  ɪ ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɁɜLɬ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ  ɁɜLɬ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɡɚ  ɪ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ
ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ  ɁɜLɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɡɚ
 ɪ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤLɜ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ L ɡɛɢɬɤLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ  ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨ
ɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ƚɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɉɛɪɚɧɧɹ
ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜLɥɶɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ  ɉɪɢɩɢ
ɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ  ɉɪɨ ɩɨ
ɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɪɨɤɭɍɫLɩɭɧɤɬɢɉɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɽɩɢɬɚɧɧɹɦɢɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɉɪɨɩɨɡɢɰLɣ ɜLɞ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɳɨɞɨ ɡɦLɧ ɚɛɨ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɧɟɛɭɥɨ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɸ ʋ  Ɉɛɪɚɬɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ɉɉɄ,©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚªɪȼɟɪɛɭȯɜɝɟ
ɧɚɄɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɢɱɚȻLɥɚɧɚȼLɬɚɥLɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɋɨɫɧɨɜɫɶɤɭɅLɥLɸ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɭ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ɉɉɄ,©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚªɉɨɩɢɬɚɧɧɸ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɱɚɫ ɞɨɩɨɜLɞL ɞɨ  ɯɜɢɥɢɧ ɉɨ  ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɱɚɫ ɞɨɩɨɜLɞL ɞɨ  ɯɜɢɥɢɧ ɉɨ ɪɟɲɬL ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨ
ɝɨ ɱɚɫ ɞɨɩɨɜLɞL ɞɨ  ɯɜɢɥɢɧ ȼɢɫɬɭɩɢ ɩɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸ ɞɨɩɨɜLɞɟɣ ɞɨ 
ɯɜɢɥɢɧɁɛɨɪɢɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɩɪɨɜɟɫɬɢɡɚɝɨɞɢɧɢɛɟɡɩɟɪɟɪɜɢɁɚɹɜɤɢ
ɧɚɜɢɫɬɭɩɢɩɨɩɢɬɚɧɧɹɯɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɨɞɚɜɚɬɢɋɟɤɪɟɬɚɪɟɜLɡɛɨɪLɜ
ɩɢɫɶɦɨɜɨɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɉȺɌ©ɉɉɄ,©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚª
ɡɚɪɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɉɉɄ,
©ɆɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚªɡɚɪLɤɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɬɚ
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉȺɌ ©ɉɉɄ, ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚª ɡɚ 
ɪLɤ ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɸ ʋ  Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɪLɱɧɢɣ ɡɜLɬ ɉȺɌ ©ɉɉɄ, ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜ
ɬɨɦɚɬɢɤɚªɡɚɪɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤ
ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɉȺɌ ©ɉɉɄ, ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚª ɭ ɫɭɦL
ɝɪɢɜɟɧɶɹɤɢɣɨɬɪɢɦɚɧɢɣɡɚɪLɤȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɩɭɧɤɬɭ
ɋɬɚɬɭɬɭɉȺɌ©ɉɉɄ,©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚªɧɚɩɪɚɜɢɬɢɱɢɫɬɢɣɩɪɢ
ɛɭɬɨɤ ɭ ɪɨɡɦLɪL  ɜLɞ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɡɚ ɪLɤ ɭ ɫɭɦL   ɝɪɢɜɟɧɶ ɧɚ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɮɨɧɞɭȾɢɜLɞɟɧɞɢɡɚɩLɞɫɭɦɤɚɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɉȺɌ©ɉɉɄ,©ɆɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚªɡɚɪLɤ
ɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢLɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɁɚɥɢɲɨɤɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚ
ɪLɤ ɭ ɫɭɦL  ɝɪɢɜɟɧɶɡɚɥɢɲɢɬɢ ɛɟɡɪɨɡɩɨɞLɥɟɧɧɹ ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɸ
ʋ  ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ɉɉɄ,
©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚª ɁLɧɨɜ¶ɽɜɚ ɈɥɟɤɫLɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɏɚɪɱɟɧɤɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ
ɆɚɪɢɧɢȼLɤɬɨɪLɜɧɢɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋɈɛɪɚɬɢɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉȺɌ ©ɉɉɄ, ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚª  ɁLɧɨɜ¶ɽɜɚ ɈɥɟɤɫLɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ
ȼɚɫɢɥɶɽɜɚ,ɝɨɪɹ,ɜɚɧɨɜɢɱɚɌɈȼɇȼɎ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫªɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋ
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 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶ
ɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢɝɨɥɨɜɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ
ɅLɫɧɹɤɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɎɟɞɨɪɨɜɢɱɚɩLɞɩɢɫɚɬɢɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜLɞɨɝɨɜɨɪɢ
ɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧ
ɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉȺɌ ©ɉɉɄ, ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚª  ȯɪɤɨ
Ɉɥɶɝɢ ȼɚɫɢɥLɜɧɢ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉȺɌ ©ɉɉɄ, ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜ
ɬɨɦɚɬɢɤɚªɎɟɧɟɧɤɨ,ɪɢɧɢȺɧɞɪLʀɜɧɢɌɈȼ©ɍɤɪɚʀɧɚɄɚɩLɬɚɥªɩɨɩɢɬɚɧ
ɧɸ ʋ  Ɉɛɪɚɬɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉȺɌ ©ɉɉɄ, ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜ
ɬɨɦɚɬɢɤɚª±ȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨɆɚɪɢɧɭȼLɤɬɨɪɨɜɧɭɎɟɧɟɧɤɨ,ɪɢɧɭȺɧɞɪLʀɜɧɭ
ȽɪɟɱɢɲɧɢɤɨɜɭɌɟɬɹɧɭȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɭɩɨɩɢɬɚɧɧɸʋɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɭɦɨɜɢ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ ɉȺɌ ©ɉɉɄ, ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚª ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɝɨɥɨɜɭ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɅLɫɧɹɤɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ ɩLɞɩɢɫɚɬɢ ɰɢɜLɥɶɧɨ
ɩɪɚɜɨɜL ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɸ ʋ  ɉȺɌ
©ɉɉɄ,ªɆɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚªɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɜɱɢɧɹɬɢɡɧɚɱɧLɩɪɚɜɨɱɢɧɢɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭ
ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ    ɲLɫɬɞɟɫɹɬ ɦLɥɶɣɨɧLɜ  ɝɪɧ ɚ ɫɚɦɟ 
ɤɪɟɞɢɬɧLɭɝɨɞɢɡɨɬɪɢɦɚɧɧɹɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯɤɪɟɞɢɬLɜɜɨɞɧɨɦɭɚɛɨɞɟɤLɥɶɤɨɯ
ɛɚɧɤɚɯ ɚ ɬɚɤɨɠ LɧɲL ɭɝɨɞɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧL ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɭ  ɞɨɝɨɜɨɪɢ
Lɩɨɬɟɤɢɡɚɫɬɚɜɢ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɞɚɱL ɜ Lɩɨɬɟɤɭɡɚɫɬɚɜɭ ɦɚɣɧɚ ɧɚɥɟɠɧɨ
ɝɨ ɉȺɌ ©ɉɉɄ,ª Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚª ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ
ɡɨɛɨɜµɹɡɚɧɶɬɚɚɛɨɡɨɛɨɜµɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭɳɨɧɟɩɟ
ɪɟɜɢɳɭɽ ɲLɫɬɞɟɫɹɬɦLɥɶɣɨɧLɜ ɝɪɧɞɨɝɨɜLɪ ɨɪɢ Lɩɨɬɟɤɢ
ɳɨɞɨɩɟɪɟɞɚɱLɜLɩɨɬɟɤɭɉȺɌ©ɆȺɊɎ,ɇȻȺɇɄªɬɚɚɛɨLɧɲɨɝɨɛɚɧɤɭɧɟɪɭ
ɯɨɦɨɝɨɦɚɣɧɚɳɨɧɚɥɟɠɢɬɶɉȺɌ©ɉɉɄ,ªɆɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚªɧɚɩɪɚɜL
ɩɪɢɜɚɬɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬLɧɚɩLɞɫɬɚɜLɋɜLɞɨɰɬɜɚɩɪɨɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɨɫɬLɧɚɧɟɪɭ
ɯɨɦɟɦɚɣɧɨɜLɞɪɚɫɚɦɟɧɟɠɢɬɥɨɜLɛɭɞLɜɥL ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɳɨ
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧLɡɚɚɞɪɟɫɨɸȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
ɜɭɥ ɋLɦɮɟɪɨɩɨɥɶɫɶɤɚ ɛɭɞ  ɪɟɽɫɬɪɚɰLɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɜ ɊɟɽɫɬɪL ɩɪɚɜ
ɜɥɚɫɧɨɫɬL ɧɚ ɧɟɪɭɯɨɦɟ ɦɚɣɧɨ  ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫ
ɧɢɯ ɡɨɛɨɜµɹɡɚɧɶ ɬɚɚɛɨ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɌɈȼ ɇȼɎ ©Ⱦɇ,ɉɊɈɌȿɏɋȿɊȼ,ɋª
ɦLɫɰɟɡɧɚɯ ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɋLɦɮɟɪɨɩɨɥɶɫɶɤɚ ɛɭɞ  ɨɮLɫ
ɤɨɞȯȾɊɉɈɍ ɬɚɚɛɨɡɨɛɨɜµɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛɡɚɤɪɟɞɢɬɧɢ
ɦɢɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɭɝɨɞɚɦɢɩɪɨɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭ
ɫɭɦɭɳɨɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɲLɫɬɞɟɫɹɬɦLɥɶɣɨɧLɜ ɝɪɧɧɟɡɚ
ɥɟɠɧɨɜLɞɭɦɨɜɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɧɧɹɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭɳɨɛɭɞɭɬɶɡɚɡɧɚɱɟɧL
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɢɯ  ɞɨɝɨɜɨɪL ɚɯ  ɇɚɞɚɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜLɣ ɪɚɞL
ɉȺɌ ©ɉɉɄ,ª Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚª ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ Lɫɬɨɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ  ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧL ɭ
ɪLɲɟɧɧL ɩɨ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɭɝɨɞ
ɞɨɰɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨɛɭɞɭɬɶɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲ
ɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɇɚɞɚɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ȽɨɥɨɜLɉɪɚɜɥLɧɧɹȾɢɪɟɤɬɨɪɭɉȺɌ©ɉɉɄ,ªɆɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚªɳɨɞLɽ
ɧɚɩLɞɫɬɚɜLɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹɜLɞLɦɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɧɚ
ɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɬɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧL ɭ
ɪLɲɟɧɧLɩɨɰɶɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɚɬɚɤɨɠɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɭɝɨɞɞɨ
ɰɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɛɭɞɭɬɶɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭ
ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɰɶɨɝɨ ɪLɲɟɧɧɹ LɫɬɨɬɧL ɭɦɨɜɢ ɹɤɢɯ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧL
ɧɚ ɩLɞɫɬɚɜL ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯ ɪLɲɟɧɶ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ɉɉɄ,ª Ɇɟɬɚ
ɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚª LɧɲL ɭɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧL Ƚɨɥɨɜɨɸ
ɉɪɚɜɥLɧɧɹȾɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɉȺɌ ©ɉɉɄ,ª Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚª ɫɚɦɨɫɬLɣɧɨ
ɧɚɜɥɚɫɧɢɣɪɨɡɫɭɞ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢȾɢɜLɞɟɧɞɢɭɡɜɿɬɧɨɦɭɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ
ɪɨɰɿɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹɬɚɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɹ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ 

ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɉ,ȾɋɌȿɉɇəɇɋɖɄɂɃ
ɁȺȼɈȾȻɍȾ,ȼȿɅɖɇɂɏɆȺɌȿɊ,ȺɅ,ȼª

ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɉɍȻɅ,ɑɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉ,ȾɋɌȿɉɇəɇɋɖɄɂɃ
ɁȺȼɈȾ
ȻɍȾ,ȼȿɅɖɇɂɏ ɆȺɌȿɊ,ȺɅ,ȼª   Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɨɛɥȺɩɨɫɬɨɥLɜɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɟɥɢɳɟȽɪɚɧLɬɧɟɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ±ɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSSRGVWHSVWUR\GSXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻ
ɚɭɞɢɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ± Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ
ȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ± ɁɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧL  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ  ɪɨɤɭ ɪLɲɟɧɧɹɦ ɡɚɫLɞɚɧɧɹ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ ɉɪɨɩɨɡɢɰLʀ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜLɞ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɧɟ ɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
ɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɢɥɢɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɛɨɪɚɯ
ɪ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɩɪɨɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭɞLɹɥɶɧLɫɬɶ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹ
ɞɭ ɡɜLɬɭ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɡɚ  ɪLɤ  ɁɜLɬ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚ  ɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭLɡɛɢɬɤLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɨɜɫLɦ
ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɡɚª  
ɩɪɢɣɧɹɬL ɪLɲɟɧɧɹ  Ɉɛɪɚɬɢ ɅLɱɢɥɶɧɭ ɤɨɦLɫLɸ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞL
ɄɢɪɩɚɈɤɫɚɧɚ,ɜɚɧLɜɧɚ±ɝɨɥɨɜɚɅLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀȽɚɯɨɜɚɈɥɶɝɚɆɢ
ɤɨɥɚʀɜɧɚ ± ɱɥɟɧ ɅLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ ȺɥLɧɚ ɘɪLʀɜɧɚ ± ɱɥɟɧ
ɅLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ  Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɩɪɨ ɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡ
ɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺȽȿɇɐȱəȻȿɁɉȿɄɂ©ɋɄɈɊɉȱɈɇª

ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɩɪɨɫɩɟɤɬ
ɉɭɲɤɿɧɚɛɭɞɢɧɨɤɨɮɿɫɤɨɞȯȾɊɉɈɍ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨ
ɬɪɚɜɧɹɪɨɤɭɨɛɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɨɫɩɟɤɬ
ɉɭɲɤɿɧɚɛɭɞɢɧɨɤɨɮɿɫɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ⱥɝɟɧ
ɰɿɹɛɟɡɩɟɤɢ©ɋɤɨɪɩɿɨɧªɲɥɹɯɨɦɣɨɝɨɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹʀʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɬɚɫɬɪɨɤɿɜɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɪ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɛɨɪɿɜɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶɬɪɚɜɧɹɪɨɤɭɡɚ
ɚɞɪɟɫɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɉɭɲɤɿɧɚ ɛɭ
ɞɢɧɨɤɨɮɿɫ ɡɝɨɞɢɧɞɨɝɨɞɢɧɡɚɩɟɪɟɥɿɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨɫɬɚɧɨɦɧɚ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊȺɌ©ɅȱɋɈɏȱɆȱɄª

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ±ɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ʌɿ
ɫɨɯɿɦɿɤª Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ʉɢʀɜɫɶɤɚ
ɨɛɥȻɨɪɨɞɹɧɫɶɤɢɣɪɧɫɦɬɉLɫɤLɜɤɚɜɭɥɎɿɥɿɩɨɜɚɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟ
ɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚOLVRKLPLN#
HPLWHQWQHWXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ VPLGDJRYXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ
ɩɪɢɣɧɹɬɢɦɪɿɲɟɧɧɹɦɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɁȼȱɅɖɇȿɇɈ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɓɢɩɭɧ ɇɚɞɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɋɄ 
Ȼɨɪɨɞɹɧɫɶɤɢɦ Ɋȼ Ɍɍ Ɇȼɋɍ ɜ ɄɢʀɜɫɶɤLɣ ɨɛɥ  ɪ  ɪɨɡɦɿɪ ɩɚ
ɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɲɬ   ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɡ  ɪ ɩɨ
 ɪ ɈȻɊȺɇɈ Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɓɢɩɭɧ ɇɚɞɿɹ Ɉɥɟɤ
ɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɋɄȻɨɪɨɞɹɧɫɶɤɢɦɊȼɌɍɆȼɋɍɜɄɢʀɜɫɶɤLɣɨɛɥ

ɡɚɪɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ ɪLɤɊɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢ
ɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɧɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜLɞɫɭɬɧLɫɬɸɩɪɢ
ɛɭɬɤɭ ɭ  ɪ Ɂɛɢɬɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪ ɭ ɫɭɦL   ɬɢɫ
ɝɪɧ ɜLɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɡɛLɥɶɲɟɧɧɹ ɡɛɢɬɤLɜ ɦɢɧɭɥɢɯ ɩɟɪLɨɞLɜ ɡɝLɞɧɨ ɱɢɧɧɨ
ɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧL ɨɫɧɨɜɧL ɧɚɩɪɹɦɤɢ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪɩɨɫɬɭɩɨɜɟɜLɞɧɨɜɥɟɧɧɹɝɨɫɩɨɞɚɪ
ɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɦɟɬɨɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɉɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɨ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣ ɡɛɢ
ɬɨɤ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤ


ɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ


ɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɤɭɩɥɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨ


ɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟ


ɪɿɨɞɭ
ɝɨɞɢɧɭɪ
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɚɫɩɨɪɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ
ɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ²ɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɿɧɬɟɪɟɫɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɮɨɪɦɥɟɧɭɡɝɿɞɧɨɡɜɢɦɨɝɚɦɢɱɢɧɧɨɝɨɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɡɹɤɢɦɢɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶ
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɩɿɞɱɚɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɞɥɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ
ɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ
ɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸ
ɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɨɫɩɟɤɬɉɭɲɤɿɧɚɛɭɞɢɧɨɤɨɮɿɫȼɞɟɧɶɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɡɚɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɩɪɢɜɚɬ
ɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ⱥɝɟɧɰɿɹɛɟɡɩɟɤɢ©ɋɤɨɪɩɿɨɧª©ɋɦɢɤɨɜɄɨɫ
ɬɹɧɬɢɧȺɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɉɪȺɌ©Ⱥɝɟɧɰɿɹɛɟɡɩɟɤɢ©ɋɤɨɪɩɿɨɧªɄȺɋɦɢɤɨɜ
ɪ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɲɬ  ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɁȺɌ©ɅɿɫɨɯɿɦɿɤªɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ
©Ʌɿɫɨɯɿɦɿɤªɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɚɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ɑɥɟɧ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ Ȼɚɪɛɭɧ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ,ɜɚɧɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ
ȿȺ  Ʉɿɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋɍ ɜ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤLɣ ɨɛɥ  ɪ 
ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɲɬ   ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɡɚɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɌɈȼ ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɿɧɬɟɪɫɟɪɜɿɫª ɇɚ ɩɨɫɚɞɭ ɨɛɪɚɧɢɣ ɞɨ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɑɥɟɧ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧ
ɧɹ Ɇɚɤɨɜɟɣ ȱɪɢɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ  Ʌɟɧɿɧɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼ
ɋɍ ɜ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤLɣ ɨɛɥ  ɪ  ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɲɬ
 ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɞɢɪɟɤɬɨɪɄɉ©ɄɊȱȺª
ɄɈɊɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɚɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢ
ɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
Ƚɨɥɨɜɚɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɓɢɩɭɧɇɚɞɿɹɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɊȿɆȾȿɌȺɅɖª

ɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɜɢɫɧɨɜɤɿɜɪɟɜɿɡɨɪɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɿɜ  Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɭɪɨɰɿ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɪɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɪɟɜɿɡɨɪɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɉɛɪɚɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚɪɟɜɿɡɨɪɨɦ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
Ɂɜɿɬɧɢɣ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢɬɨɜɚɪɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟ


ɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫ


ɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɉɪȺɌ©Ɋɟɦɞɟɬɚɥɶª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɝɿɞɧɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ
 ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜɿɞ  ɪ  ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɤɥɚɞɿ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɧɹȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɦɿɥɨɜɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚɉɟ
ɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ
ɦɚɽɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
Ɉɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɍɨɦɿɥɨɜɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ
Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢ ɡɝɿɞɧɨɋɬɚɬɭɬɭ ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬ
ɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɩɨ
ɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɌɈȼ
©ɆȺɃɋɌȿɊɉɊɈɎȱɍɤɪɚʀɧɚª ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɌɈȼ
©ɘɇȱɄɈɆª ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟ ɦɚɽ Ɂɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚ
ɞɚɥɚ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ȺȼɌɈɉɈɊɌª
ɌɨɦɿɥɨɜȼɆ

ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɚɚɞɪɟɫɚ ɹɤɨ
ɝɨɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɢɰɹɅɟɧɿɧɝɪɚɞɫɶɤɚɞɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿ
ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ  ɬɪɚɜɧɹ  ɪɨɤɭ ɨ  ɝɨɞ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɅɟɧɿɧɝɪɚɞɫɶɤɚɩɨɜɟɪɯɤɿɦɧɚɬɚ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɛɭɞɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɡɝɨɞɢ
ɧɢɞɨɜɞɟɧɶɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜȾɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɚɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭ
ɩɚɫɩɨɪɬ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ± ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɞɨɜɿ
ɪɟɧɿɫɬɶɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬ ɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿ
ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɛɭɞɟ ɫɤɥɚɞɟɧɨ
ɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɬɪɚɜɧɹɪɨɤɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɞɟɧɧɢɦ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ⱦɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɅɟɧɿɧɝɪɚɞɫɶɤɚɩɨɜɟɪɯɤɿɦɧɚɬɚɩɿɫɥɹɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨɡɚɩɢɬɭɞɨȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢ
ɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɬɚ ɜ ɞɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ± ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚȾɟɪɤɚɱȺȾȾɨɜɿɞɤɢɡɚɬɟɥɟɮɨɧɨɦ    
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ 
Ɉɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
Ɉɛɪɚɧɧɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɪɨɛɨɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜ
Ɂɜɿɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
Ɂɜɿɬɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿ
ɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɁɜɿɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜɿɡɨɪɚɳɨɞɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺȼɌɈɉɈɊɌª

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ⱥȼ
ɌɈɉɈɊɌª
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȿȾɊɉɈɍ
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɍɤɪɚʀɧɚ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ
ȽɟɪɨʀɜɋɬɚɥɿɧɝɪɚɞɚȾ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚPJULFHQNR#GQHSURSUHVVQHW
Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀDXWRSRUWGSXD
ȼɢɞɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿ
ɬɟɧɬɚ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
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ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ⱥɜɿɚɤɨɦɩɚɧɿɹ©Ȼɭɤɨɜɢɧɚªɦɑɟɪɧɿɜɰɿɜɭɥɑɤɚ
ɥɨɜɚ  ɬ     Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ Ʉɨɦɿɫɿʀ
ɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ZZZEXNDYLDFYXD  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɈȼȺɎ©ɘɪɟɤȺɭɞɢɬªȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɪɜɿɞɛɭɥɢɫɶɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɁɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɞɿ
ɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɝɨɥɨɜɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɨɛɨɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɭɡɚɪɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɭ ɡɚ  ɪ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɪɿɱɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɭɬɚɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪ
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ɉɪɨɪɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɬɚɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɧɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɩɪɚɜɥɿɧ
ɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɉɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ  ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɢȾɢɜɿɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɫɬɚɬɬɿ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ
Ɂɚɩɚɫɢ
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ȼɚɪɬɿɫɬɶɱɢɫɬɢɯɚɤɬɢɜɿɜ
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ
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ȼɢɤɭɩɭɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɭɡɜɿɬɧɨɦɭɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɩɟɪɿɨɞɿɧɟɛɭɥɨȾɨɜ
ɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɿɞɫɭɬɧɿ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉȺɌ©ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɂɃɄɈɆȿɊɐ,ɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɄɈɇɄɈɊȾª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɂɃ ɄɈɆȿɊɐ,ɃɇɂɃ ȻȺɇɄ ©ɄɈɇɄɈɊȾª  Ⱦɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚȻɚɛɭɲɤLɧɫɶɤɢɣɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȺɪɬɟɦɚ
 
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSFRQFRUGXD
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɹɤɨɸ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ɄȺɍɉȿɊȼɍȾª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɑɟɪɝɨɜɿ ɪɿɱɧɿ  ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ  ɪ Ɉɫɨɛɚ ɳɨ
LɧLɰLɸɜɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ  ɧɚɝɥɹɞɨɜɚ ɪɚɞɚ Ʉɜɨɪɭɦ ɡɛɨɪɿɜ

ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɍɯɜɚɥɢɥɢɉɪɢɡɧɚɱɢɬɢɥLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸɭ
ɫɤɥɚɞL,ɳɟɧɤɨɈɈ±ɝɨɥɨɜɚɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀȽɪɢɧɶɤɨɌȼ±ɱɥɟɧɥLɱɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ
 ɁɜLɬ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ ɛɚɧɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ
ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɍɯɜɚɥɢɥɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɞLɹɥɶɧLɫɬɶɛɚɧɤɭɭ
ɪɨɰL
ɁɜLɬɩɪɚɜɥLɧɧɹɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɛɚɧɤɭɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚ
ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɍɯɜɚɥɢɥɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɩɪɚɜɥLɧɧɹɬɚɩɪɢɡɧɚ
ɬɢɪɨɛɨɬɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɭɪɨɰLɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦLɜɞLɹɥɶɧɨɫɬLɛɚɧɤɭɧɚɪLɤɍɯɜɚɥɢ
ɥɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɨɫɧɨɜɧLɧɚɩɪɹɦɤɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɛɚɧɤɭɧɚɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤLɜɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɍɯɜɚɥɢɥɢɁɚɬɜɟɪ
ɞɢɬɢɡɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɭɩɟɪɟɜLɪɤɭɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɛɚɧɤɭɡɚɪLɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮLɪɦɢ ɍɯɜɚɥɢɥɢ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɡɜLɬ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɚ  ɌɈȼ ȺɎ ©ɄȺɍɉȿɊ
ȼɍȾª ɳɨɞɨ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜLɬɧɨɫɬL ɛɚɧɤɭ ɡɚ ɩɟɪLɨɞ ɡ  ɪ ɩɨ
ɪɫɬɚɧɨɦɧɚɤLɧɟɰɶɞɧɹɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɛɚɧɤɭ ɡɚ  ɪLɤ ɬɚ
ɡɚɯɨɞLɜɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɜɢɫɧɨɜɤLɜɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮLɪɦɢɍɯɜɚɥɢɥɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧLɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɛɚɧɤɭ
 ɊɨɡɩɨɞLɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɛɚɧɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɭ  ɪɨɰL ɍɯɜɚɥɢɥɢ
ɊɨɡɩɨɞLɥɢɬɢɨɬɪɢɦɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚɪLɤɭɫɭɦLɝɪɢ
ɜɟɧɶɡɝLɞɧɨɡLɫɬɚɬɭɬɨɦɛɚɧɤɭɚɫɚɦɟɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɳɨɫɤɥɚ
ɞɚɽɝɪɢɜɟɧɶɜLɞɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɞɨɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɮɨɧɞɭɛɚɧɤɭɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɜɫɭɦLɝɪɢɜɟɧɶɳɨɡɚɥɢɲɢɜɫɹɜLɞɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯɜLɞɪɚɯɭɜɚɧɶɜ
ɪɟɡɟɪɜɧɢɣɮɨɧɞɡɦɟɬɨɸɩLɞɜɢɳɟɧɧɹɤɚɩLɬɚɥLɡɚɰLʀɛɚɧɤɭ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɨɡɦLɪɭ
ɪLɱɧɢɯ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɍɯɜɚɥɢɥɢ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ 
ɪLɤ ɞɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɛɚɧɤɭ ɞɢɜLɞɟɧɞɢ ɩɨ ɩɪɨɫɬɢɦ Lɦɟɧɧɢɦ ɚɤɰLɹɦ ɧɟ
ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧLɜ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɍɯɜɚɥɢɥɢ ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ ɋɨɫɽɞɤɚɆLɲɚɥɨɜɚ Ɉɥɟɧɚ ȼLɥLʀɜɧɚ ɱɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɚɥɨɦɭɠ
ɌɟɬɹɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚɱɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɇɚɡɚɪɟɧɤɨɋɜLɬɥɚɧɚȼLɤɬɨɪLɜɧɚ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɬɚɬɪɭɞɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɧɢɦɢɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦLɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚ
ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɍɯɜɚɥɢɥɢ Ɉɛɪɚɬɢ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɝɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɨɫɽɞɤɚɆLɲɚɥɨɜɚɈɥɟ
ɧɚȼLɥLʀɜɧɚɚɤɰLɨɧɟɪɛɚɧɤɭɱɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɨɫɽɞɤɚɘɥLɹȼLɥLʀɜɧɚ
ɚɤɰLɨɧɟɪ ɛɚɧɤɭ ɱɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɚɥɨɦɭɠ Ɍɟɬɹɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ
ɚɤɰLɨɧɟɪɛɚɧɤɭ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧLɜ
ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɍɯɜɚɥɢɥɢ ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɚ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀɄɨɡɸɤȺɥɥɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɚɱɥɟɧɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɋɢɧɢɰɶɤɢɣɘɪLɣ

ȼȺɌ©ȺȽɊɈɊȿɆɌɊȺɇɋɋȿɊȼȱɋª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧȼɿɞɤɪɢ
ɬɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ⱥɝɪɨɪɟɦɬɪɚɧɫɫɟɪɜɿɫª ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ
ɨɛɥ ɦ ɋɬɨɪɨɠɢɧɟɰɶ ɜɭɥ Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨʀ     Ⱦɚɬɚ ɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ Ʉɨɦɿɫɿʀ  ɪ  Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɿɞɫɭɬɧɹ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ
ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɌɈȼ ©ȺɎ ©Ⱥɥɶɮɚɚɭɞɢɬ ɅɌȾª  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ Ɂɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɭ  ɪ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ

ɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɱɥɟɧɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɇɨɫɚɱɟɧɤɨɈɥɟɧɚȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɚ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɍɯɜɚɥɢɥɢ Ɉɛɪɚɬɢ
ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ  ɝɨɥɨɜɚ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɋɟɦɟɧɨɜɚ Ɉɥɟ
ɧɚ ɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɛɚɧɤɭ ɇɚɡɚɪɟɧɤɨ ɋȼ ɱɥɟɧ
ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɇɨɫɚɱɟɧɤɨ Ɉɥɟɧɚ ȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ
ɛɚɧɤɭ ɇɚɡɚɪɟɧɤɨ ɋȼ ɱɥɟɧ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɆLɲɚɥɨɜ ȼɹɱɟɫɥɚɜ Ⱦɦɢɬɪɨ
ɜɢɱɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰLɨɧɟɪɚɛɚɧɤɭɄɨɡɸɤȺɈ
ɉɪɨɡɦLɧɭɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɛɚɧɤɭɊLɲɟɧɧɹɧɟɩɪɢɣɧɹɬɨ
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɭ ɛɚɧɤɭ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɧɨɜLɣ
ɪɟɞɚɤɰLʀɊLɲɟɧɧɹɧɟɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɿɪɈɫɨɛɚɳɨLɧLɰLɸɜɚɥɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɧɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɄɜɨɪɭɦɡɛɨɪɿɜ
ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɍɯɜɚɥɢɥɢɉɪɢɡɧɚɱɢɬɢɥLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸɭ
ɫɤɥɚɞL,ɳɟɧɤɨɈɈ±ɝɨɥɨɜɚɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀȽɪɢɧɶɤɨɌȼ±ɱɥɟɧɥLɱɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɡɛLɥɶɲɟɧɧɹɪɨɡɦLɪɭɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɛɚɧɤɭ
ɲɥɹɯɨɦɡɛLɥɶɲɟɧɧɹɤLɥɶɤɨɫɬLɚɤɰLɣLɫɧɭɸɱɨʀɧɨɦLɧɚɥɶɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɡɚɪɚɯɭɧɨɤ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɧɟɫɤLɜɍɯɜɚɥɢɥɢɁɛLɥɶɲɢɬɢɪɨɡɦLɪɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɛɚɧɤɭ
ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɧɟɫɤLɜɧɚ ɞɜɚɞɰɹɬɶɩ¶ɹɬɶɦLɥɶɣɨɧLɜ 
ɝɪɢɜɟɧɶɲɥɹɯɨɦɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ ɞɜɚɞɰɹɬɶɩ¶ɹɬɶɬɢɫɹɱ ɲɬɭɤ
ɩɪɨɫɬɢɯ Lɦɟɧɧɢɯ ɚɤɰLɣ ɜ ɛɟɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧLɣ ɮɨɪɦL Lɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɦLɧɚɥɶɧɨɸ
ɜɚɪɬLɫɬɸ ɨɞɧɚɬɢɫɹɱɚ ɝɪɢɜɟɧɶ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ ɚɤɰLɣ ɍɯɜɚɥɢ
ɥɢ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ ɚɤɰLɣ ɉɍȻɅ,ɑɇɈȽɈ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɂɃ ɄɈɆȿɊɐ,ɃɇɂɃ ȻȺɇɄ
©ɄɈɇɄɈɊȾª ɡɝLɞɧɨȾɨɞɚɬɤɭɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ ɬɚɡɞLɣɫɧɢɬɢ
ɩɪɢɜɚɬɧɟɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɚɤɰLɣɛɚɧɤɭɡɝLɞɧɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɪLɲɟɧɧɹ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥLɤɭ Lɧɲɢɯ LɧɜɟɫɬɨɪLɜ ɹɤL ɦɚɸɬɶ ɧɚɦLɪ ɩɪɢɣɧɹɬɢ
ɭɱɚɫɬɶɭɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭɪɨɡɦLɳɟɧɧLɚɤɰLɣɛɚɧɤɭɍɯɜɚɥɢɥɢɇɟɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ
LɧɲɢɯLɧɜɟɫɬɨɪLɜɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭɪɨɡɦLɳɟɧɧLɚɤɰLɣɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɜɢ
ɩɭɫɤɭ
 ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɬɚ ɨɫLɛ ɛɚɧɤɭ Lɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ʀɦ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ ɚɤɰLɣ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹ ɞLɣ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥLɡɚɰLʀ ɚɤɰLɨɧɟɪɚɦɢ ɫɜɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɢ
ɞɛɚɧɧɹɚɤɰLɣɍɯɜɚɥɢɥɢɉɪɢɡɧɚɱɢɬɢɧɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɛɚɧɤɭɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟ
ɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ʀɣ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ
ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɚɤɰɿɣɉɪɢɡɧɚɱɢɬɢɝɨɥɨɜɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɇɟɮɟɞɨɜɚɄɢɪɢɥɚȯɜɝɟ
ɧɨɜɢɱɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɸɨɫɨɛɨɸɛɚɧɤɭɡɧɚɞɚɧɧɹɦɣɨɦɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɳɨɞɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞLɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥLɡɚɰLʀ ɚɤɰLɨɧɟɪɚɦɢ ɫɜɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɚɤɰɿɣ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɊLɲɟɧɧɹɧɟɩɪɢɣɧɹɬɨ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɬɚɬɪɭɞɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɧɢɦɢɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦLɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚ
ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɊLɲɟɧɧɹɧɟɩɪɢɣɧɹɬɨ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɿɜɡɜɿɬɧɨɦɭɧɿɜɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɪɨɤɚɯ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɚɧɤɚ
ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


Ʉɨɲɬɢɜɿɧɲɢɯɛɚɧɤɚɯ


Ʉɪɟɞɢɬɢɬɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶɤɥɿɽɧɬɿɜ


ɍɫɶɨɝɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ


Ʉɨɲɬɢɛɚɧɤɿɜ


Ʉɨɲɬɢɤɥɿɽɧɬɿɜ


ɍɫɶɨɝɨɜɥɚɫɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɬɚɱɚɫɬɤɚɦɟɧɲɨɫɬɿ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ


ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ

ɧɟɫɤɥɢɤɚɥɨɨɫɤɿɥɶɤɢɱɟɪɟɡɤɪɢɡɨɜɭɫɢɬɭɚɰɿɸɜɤɪɚʀɧɿɧɟɜɞɚɽɬɶɫɹɩɪɨɞɚɬɢ
ɦɚɣɧɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɛɟɡɱɨɝɨɩɪɨɰɟɞɭɪɚɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢȾɢɜɿɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ
,,ɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȼȺɌ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɫɬɚɬɬɿ
ɪ ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜɨɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɜɚɪɬɿɫɬɸ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ɜɚɪɬɿɫɬɶɱɢɫɬɢɯɚɤɬɢɜɿɜ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ
 
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ȱɧɲɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɿɞɫɭɬɧɿ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ȺȽɊɈɎ,ɊɆȺ©əɌɊȺɇɖª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨ ɚɝɪɨɮLɪɦɚ ©əɬɪɚɧɶª   ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ
ȽɨɥɨɜɚɧLɜɫɶɤɢɣɪɧɫɉɟɪɟɝɨɧLɜɤɚɜɭɥɑɤɚɥɨɜɚȺ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZVPLGDJRYXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©ȺɧɚɥLɬɢɤȺɭɞɢɬª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢ
ɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɑɟɪɝɨɜL ɡɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞɛɭɥɢɫɹ  ɪ ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɛɭɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɅLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɛɪɚɧɧɹ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ
ɡɛɨɪLɜɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɁɜLɬȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ ȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ  Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɭɪɨɰLȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɞLɹɥɶɧɨɫɬLɧɚ
ɪLɤ  ɁɜLɬ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɡɜLɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɁɜLɬɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚ
ɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤLɜ 
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞ
ɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɭɦɨɜ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɬɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɪɨɩɨɡɢɰLʀɳɨɞɨɜɤɥɸɱɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶ
ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜɿɞ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɧɟ ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡ
ɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɛɨɪLɜ ɛɭɥɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɪLɲɟɧɧɹ  Ⱦɥɹ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɩLɞɪɚɯɭɧɤLɜɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɧɚɡɛɨɪɚɯɨɛɪɚɬɢɥLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸ
ɜɫɤɥɚɞLɄɨɡɚɤɅɅ ɝɨɥɨɜɚɤɨɦLɫLʀ ȻɟɪɛɟɝɚȼȺ ɱɥɟɧɤɨɦLɫLʀ ȻɟɡɞLɬɧɢɣ
ɆɆ ɱɥɟɧɤɨɦLɫLʀ ȽɨɥɨɜɚɡɛɨɪLɜɄɪɚɜɱɭɤ,ɝɨɪɉɟɬɪɨɜɢɱɋɟɤɪɟɬɚɪɡɛɨɪLɜ
Ʉɪɚɜɱɭɤ Ƚȼ ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɬɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɩɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉLɞɪɚɯɭɧɨɤ ɝɨɥɨɫLɜ ɩɨ ɞɚɧɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɡɞLɣɫɧɢɬɢ
ɪɟɽɫɬɪɚɰLɣɧLɣ ɤɨɦLɫLʀ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɞɨɩɨɜLɞLɞɨɯɜɢɥɢɧɜɢɫɬɭɩɢɞɨɯɜɢɥɢɧɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉȺɌ©ɊȿɆȻɍȾª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɋɟɦɛɭɞª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɊLɜɧɟɜɭɥɋɨɛɨɪɧɚɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚUHPEXG#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀUHPEXGUYXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɪɨɤɭɪɿɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ
ɜɿɞɪɨɤɭ ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɟɪɟ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɬɟɪɦɿɧ± ɬɪɢ ɪɨɤɢɧɚɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɨɬɨɩɭȼɚɥɟɪLɹɈɦɟɥɹɧɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟ
ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛLɣɦɚɥɚ
ɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤLɜȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ
ɉȺɌ ©Ɋɟɦɛɭɞª ,ɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞ ɤɪɿɦ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©Ɋɟɦɛɭɞ © ɩɪɨ
ɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɨɛLɣɦɚɥɚ
ɑɥɟɧɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɄɭɲɧLɪɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚ,ɜɚɧɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚ
ɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭɩɨ
ɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤLɜȺɤɰLɹɦɢɟɦLɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞLɽ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɜɢɤɨɧɪɨɛɉȺɌ©Ɋɟɦɛɭɞª
 ɑɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɭɡɢɱɭɤ Ɍɟɬɹɧɭ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɭ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛLɣɦɚɥɚ
ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤLɜ ȼɨɥɨɞLɽ  ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩLɬɚɥɭ ɬɨɜɚ
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ɧɹɡɭɫɿɯɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɛɸɥɟɬɟɧLɜɩɪɢɧɰɢɩ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɨɞɧɚ ɚɤɰLɹ ɨɞɢɧ ɝɨɥɨɫ ɤɪLɦ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɚɁɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɛɟɡɩɟɪɟɪɜɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪ
ɝɚɧɭ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚ
ɪLɤ Ɋɨɛɨɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜɢɡɧɚɬɢ ɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ  Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɬɚ
ɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪLɤɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡLɡɛɢɬɤɚɦɢɞɢɜLɞɟɧɞɢɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
ɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤɿɧɱɟɧ
ɧɹɦ ɬɟɪɦLɧɭ ɞɿʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ  Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɰɢɜLɥɶɧɨ ± ɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ
ɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɬɚɤɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɬɢɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɭɪɚɞɭɭɫɤɥɚɞLɯɨɫLɛɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɪɨɤɢɊɢɛɱɟɧɤɨȽɚɥɢɧɚɋɟɦɟɧLɜɧɚ
ȽɨɥɨɛɨɪɨɞɶɤɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɘɪɱɟɧɤɨȺɥɥɚɈɥɟɤɫLʀɜɧɚ
ɉɢɬɚɧɧɹʋɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚ
ɥɢɲɢɬɢɛɟɡɪɨɡɝɥɹɞɭɉɢɬɚɧɧɹʋɩɪɨɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜLɥɶɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɬɚɨɛɪɚɧ
ɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡɚɥɢɲɢɬɢ
ɛɟɡɪɨɡɝɥɹɞɭɉɢɬɚɧɧɹʋɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɥɢɲɢɬɢ
ɛɟɡɪɨɡɝɥɹɞɭɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜLɡɛɨɪɢɜɡɜɿɬɧɨɦɭɩɟɪLɨɞLɧɟɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶLɧɟɩɪɨ
ɜɨɞɢɥɢɫɶ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
ɡɚ ɡɜLɬɧɢɣ ɩɟɪLɨɞ ɬɚ ɩɟɪLɨɞ ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɜɚɜ ɡɜLɬɧɨɦɭ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
ȾɢɜLɞɟɧɞɢɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶɬɚɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ
,,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  
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ
 
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ 


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ
ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ
ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ȽɨɥɨɜɚɅLɤɜLɞɚɰLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɄɪɚɜɱɭɤ,ɝɨɪɉɟɬɪɨɜɢɱ
ɪɢɫɬɜɚ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɉȺɌ©Ɋɟɦɛɭɞª
 Ƚɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɉɰɚɛɪɢɤɭ Ⱦɦɢɬɪɚ ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚɉȺɌ©ɍȻɏȺȿɋªɳɨɜɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɬɚɨɫɨɛɢɫɬɨɜɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɫɚɞɨ
ɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤLɜ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɝɨɥɨɜɚ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɉȺɌª ɍȻ
ɏȺȿɋªɚɞɪɟɫɚɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚɨɛɥɦɇɟɬLɲɢɧɜɭɥɊɢɧɤɨɜɚ
 ɑɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɋɬɟɩɚɧɸɤɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨ
ɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤLɜȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬ
ɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹ
ɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɡɚɫɬɭɩɧɢɤɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɩɟɪɫɨɧɚɥɭɉȺɌ©ɍȻ
ɏȺȿɋªɚɞɪɟɫɚɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚɨɛɥɦɇɟɬLɲɢɧɜɭɥɊɢɧɤɨɜɚ
ɑɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȾɨɪɨɳɭɤ,ɪɢɧɭɉɟɬɪLɜɧɭɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚ
ɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭ
ɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤLɜȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
,ɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɫɩɟɰLɚɥLɫɬɚ ɡ ɤɚɞɪLɜ Ʉɉ ©ɊɈȻɌ, ɊɈɊª ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ  ɦ ɊLɜɧɟ ɜɭɥ ȻLɥɹɤɨɜɚ ɚ ȼɫɿ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛ
ɪɚɧɿ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɧɚ  ɪɨɤɢ ȼɫɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɉɨɬɨɩɚȼɚɥɟɪLɣɈɦɟɥɹɧɨɜɢɱɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɆȿɊɐ,ɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ
ɄȺɉ,ɌȺɅª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄɈɆȿɊɐ,ɃɇɂɃ ȻȺɇɄ ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ ɄȺɉ,ɌȺɅª 
ɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɨɫɩɟɤɬɉɭɲɤLɧɚɛɭɞɢ
ɧɨɤ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSZZZ]HPFDSGSXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©ɄȺɍɉȿɊȼɍȾª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ  ɪ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɱɟɪɝɨ
ɜɿ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©ɄȻ ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ ɄȺɉȱɌȺɅª ɧɚɞɚɥɿ
±Ȼɚɧɤ  ɡ ɤɜɨɪɭɦɨɦ  ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɹɤɢɯ ɛɭɥɚ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɚ ɪɚɞɚ
ȻɚɧɤɭɉɪɨɩɨɡɢɰLʀɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɩɨɞɚɜɚɥɢɫɹ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɪɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ȼɚɧɤɭ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɪLɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȻɚɧɤɭ
ɉɪɨ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɜLɬɭ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ȼɚɧɤɭ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɡɚ 
ɪLɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɉɪɨɪɨɡɝɥɹɞ
ɡɜLɬɭɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɚɪLɤɬɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ  ɉɪɨ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɜLɬɭ
ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜLɪɤɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ȼɚɧɤɭ ɡɚ  ɪLɤ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ
ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢʀɯɪɨɡɝɥɹɞɭɉɪɨɪɨɡɝɥɹɞɡɜLɬɭɡɨɜɧLɲɧɶɨɝɨɚɭɞɢɬɨɪɚ ɚɭ
ɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɭɞɢɬɭɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLȻɚɧ
ɤɭɡɚɪLɤɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɚɯɨɞLɜɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɜLɬɭ Ȼɚɧɤɭ ɡɚ  ɪLɤ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ȼɚɧɤɭ ɡɚ  ɪLɤ  ɉɪɨ ɪɨɡɩɨɞLɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ Ȼɚɧɤɭ  ɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɨɡɦLɪɭɪLɱɧɢɯɞɢɜLɞɟɧɞLɜȻɚɧɤɭɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨ
ɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ȼɢɪɿɲɢɥɢɁɚɩɟɪɲɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɜɢɪLɲɢɥɢɨɛɪɚɬɢɥLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸ
ɭ ɫɤɥɚɞL Ƚɨɥɨɜɢ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉLɥɶɯɚ Ⱥȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ
Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ Ɉɉ ɬɚ ɱɥɟɧɚ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɂɨɥɨɬɚɪ ȺȺ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
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ɨɞɢɧ ɝɨɥɨɫ Ɂɚ ɬɪɟɬLɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɜɢɪLɲɢɥɢ ɨɛɪɚɬɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɁɛɨɪLɜ
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ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ȼɚɧɤɭ ɭ  ɪ ɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ ɬɚ ɬɚɤɨɸ ɳɨ ɜLɞɩɨɜLɞɚɽ ɦɟɬL
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ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ȼɚɧɤɭ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ȼɚɧɤɭ ɩɪɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɡɚ  ɪLɤ Ɂɚ ɩ¶ɹɬɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɜɢɪLɲɢɥɢ ɜɜɚ
ɠɚɬɢ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ɭ  ɪLɰL ɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ ɬɚ
ɬɚɤɨɸ ɳɨ ɜLɞɩɨɜLɞɚɽ ɦɟɬL ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ȼɚɧɤɭ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪ
ɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɡɚ 
ɪLɤ Ɂɚ ɲɨɫɬɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɜɢɪLɲɢɥɢ ɜɢɡɧɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ
ɡɚɪLɤɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɨɤɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜLɪɤɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ȼɚɧɤɭ
ɡɚ  ɪLɤ Ɂɚ ɫɶɨɦɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɜɢɪLɲɢɥɢ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɁɜLɬ ɧɟɡɚɥɟɠ
ɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ  ɌɈȼ ȺɎ ©ɄȺɍɉȿɊȼɍȾª ɳɨɞɨ
ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜLɬɧɨɫɬL Ȼɚɧɤɭ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɪ ɡɚ ɩɟɪLɨɞ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɪɩɨɪɁɚ
ɜɨɫɶɦɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɜɢɪLɲɢɥɢɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɢɣɡɜLɬȻɚɧɤɭɡɚ
ɪLɤ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ȼɚɧɤɭ ɡɚ  ɪLɤ Ɂɚ ɞɟɜ¶ɹɬɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ
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ɉȺɌɁȺȼɈȾ©ɉȺȼɅɈȽɊȺȾɏȱɆɆȺɒª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈɁȺȼɈȾ©ɉȺȼɅɈȽɊȺȾɏȱɆɆȺɒª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦɉɚɜɥɨɝɪɚɞ
ɜɭɥɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
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Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZSKPFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ɜLɞɛɭɥɢɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧL ɡɦLɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞL ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫLɛ ɉȺɌ ɁȺȼɈȾ
©ɉȺȼɅɈȽɊȺȾɏ,ɆɆȺɒª
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ʌɨɛɚɪɟɜɨʀ ȼɚɥɟɧ
ɬɢɧɢ ɎɟɞɨɪLɜɧɢ Ɂɝɨɞɢɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɨɫɨɛɚɧɟ ɧɚɞɚɥɚ
ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɚɤɰLɣ ɉȺɌ ɁȺȼɈȾ ©ɉȺȼɅɈȽɊȺȾɏ,ɆɆȺɒª ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛL
ɲɬɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɪ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɁɜɽɝLɧɰɟɜɚ ȼLɤɬɨɪɚ
ȼLɤɬɨɪɨɜɢɱɚ Ɂɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ
ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɚɤɰLɣ ɉȺɌ ɁȺȼɈȾ ©ɉȺȼɅɈȽɊȺȾɏ,ɆɆȺɒª ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛL
ɲɬɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɪ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉɨɪɭɱɢɧɫɶɤɨʀ Ʌɸɞ
ɦɢɥɢ ɆɢɯɚɣɥLɜɧɢ Ɂɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚ
ɥɚȺɤɰLɹɦɢɉȺɌɁȺȼɈȾ©ɉȺȼɅɈȽɊȺȾɏ,ɆɆȺɒªɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
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ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɘɀɇȿɊɍȾɉɊɈɆªȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣɪɧɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɌɨɦɫɶɤɚ
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ±ɪ
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ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ±ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬª
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ɧɿɬɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɡɛɨɪɢɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɫɤɪɭɬɧɢɦɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦɬɚɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɸɫɢɬɭɚɰɿɽɸɜɤɪɚʀɧɿ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɉɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɨ
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ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ

ȼ,ȾɄɊɂɌȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɑȿɊɇȱȼȿɐɖɄɂɃȿɆȺɅɖɁȺȼɈȾ
©ɄȺɊɉȺɌɂª
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 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚȼLɞɤɪɢɬɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɑɟɪɧLɜɟɰɶɤɢɣɟɦɚɥɶɡɚɜɨɞ ©Ʉɚɪɩɚɬɢª ɦ ɑɟɪɧLɜɰL
Ɂɚɜɨɞɫɶɤɚ  Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ Ʉɨɦɿɫɿʀ
ɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟ
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ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ Ɂɛɨɪɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶ ɞɜɿɱɿ ɚɥɟ ɧɟ
ɜɿɞɛɭɥɢɫɶɱɟɪɟɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɤɜɨɪɭɦɭȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢȾɢ
ɜɿɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ
,,ɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȼȺɌ
ɬɢɫɝɪɧ

82

ɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɪ
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ȼɈȾ©ɉȺȼɅɈȽɊȺȾɏ,ɆɆȺɒª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɜLɞɛɭɥɢɫɹ
ɧɚɫɬɭɩɧLɡɦLɧɢɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ʌɨɛɚɪɟɜɭ ȼɚɥɟɧɬɢɧɭ
ɎɟɞɨɪLɜɧɭɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɇɟɩɨ
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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
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟ

ɪɿɨɞɭ
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ɪ ɪ
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Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ɜɚɪɬɿɫɬɶɱɢɫɬɢɯɚɤɬɢɜɿɜ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɬɚɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨ


ɫɬɭɚɤɰɿɸ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ȼɢɤɭɩ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɧɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨ
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ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɂɃ ɄɈɆȿɊɐ,ɃɇɂɃ ȻȺɇɄ ©ɇɈȼɂɃª 
ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɄɚɪɥɚɆɚɪɤɫɚɛɭɞ
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ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮɿɪɦɚ
©ȺɧɚɥɿɬɢɤɉɚɪɬɧɟɪɢªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɜɿɞɛɭɥɢɫɹ
ɪɤɜɨɪɭɦɨɦ
ɑɟɪɝɨɜɿ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɞɚɥL ɁɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ  ɉɍȻɅ,ɑɇɈȽɈ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɂɃ ɄɈɆȿɊɐ,ɃɇɂɃ ȻȺɇɄ
©ɇɈȼɂɃªɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ©ªɤɜLɬɧɹɪɨɤɭɨɛɝɨɞɢɧLɡɚɚɞɪɟɫɨɸ
ɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɨɫɩɟɤɬɄɚɪɥɚɆɚɪɤɫɚɛɭɞɢɧɨɤɤLɦɧɚɬɚ
ɪɟɽɫɬɪɚɰLɹɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɞLɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶɡɞɨɝɨɞɢɧ
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɪɟɽɫɬɪɭɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜɥɚɫɧɢɤLɜLɦɟɧɧɢɯɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜȻɚɧ
ɤɭ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ȼȺɌ ©ɇɚɰLɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪLɣ ɍɤɪɚʀɧɢª ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜɢɯLɞɧɢɣ ʋɡɜ ɜLɞ  ɤɜLɬɧɹ 
ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɦɧɚ©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɛɭɥɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɸɪɢɞɢɱɧɢɯɬɚ
ɮLɡɢɱɧɢɯɨɫLɛɹɤLɭɫɭɤɭɩɧɨɫɬLɜɨɥɨɞLɸɬɶ ɨɞɢɧɦLɥɶɹɪɞɩ¶ɹɬɫɨɬ
ɦLɥɶɣɨɧLɜ ɲɬɭɤɩɪɨɫɬɢɯLɦɟɧɧɢɯɚɤɰLɣ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ ɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
 ɨɞɢɧɦLɥɶɹɪɞɩ¶ɹɬɫɨɬɦLɥɶɣɨɧLɜ ɝɨɥɨɫLɜɬɚɪLɜɧɹɽɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɝɨɪɨɡɦLɪɭɋɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭȻɚɧɤɭ
ɇɚɩLɞɫɬɚɜLɜLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɪɟɽɫɬɪɚɰLɸɭɱɚɫɧɢɤLɜɬɚɩɪɨɬɨɤɨɥɭɪɟɽɫɬɪɚɰLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀɳɨɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȻɚɧɤɭɜLɞ©ªɤɜLɬɧɹ
 ɪɨɤɭ ɡɝLɞɧɨ ɡL ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɧL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ɡLɛɪɚɧɨ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɝɨɥɨɫLɜ  ɤɜɨɪɭɦ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨ
ɜɚɧɨ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ  ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ  L
ɁɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹɩɪɚɜɨɦɨɱɧɢɦɢɉɢɫɶɦɨɜɢɯɡɚɭɜɚɠɟɧɶ
ɩɨɩɪɨɰɟɞɭɪLɪɟɽɫɬɪɚɰLʀɚɤɰLɨɧɟɪLɜɬɚʀɯɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤLɜɧɟɩɨ
ɫɬɭɩɚɥɨ
ɉɈɊəȾɈɄȾȿɇɇɂɃ
ɊɨɡɝɥɹɞɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɨɛɪɚɧɧɹɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ ɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɪɨ
ɰɟɞɭɪɧɢɯɩɢɬɚɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȻɚɧ
ɤɭ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹȻɚɧɤɭ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȻɚɧ
ɤɭ
ɉɪɨɪɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɚɭɞɢɬɨɪɚɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɚɭ
ɞɢɬɭɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿȻɚɧɤɭɡɚɪɿɤɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨ
ɡɜɿɬɭȻɚɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɿɡɛɢɬɤɿɜɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨ
ɧɨɦ
ɉɪɨɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȻɚɧ
ɤɭ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɲɥɹɯɨɦɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɬɪɭɞɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ  ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɬɚ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ʀɯ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȻɚɧɤɭ
ɉɊɂɃɇəɌ,Ɋ,ɒȿɇɇəɉɈɉɂɌȺɇɇəɏɉɈɊəȾɄɍȾȿɇɇɈȽɈ
 Ɉɛɪɚɬɢ ɥLɱɢɥɶɧɭ ɤɨɦLɫLɸ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɭ ɫɤɥɚɞL ɬɪɶɨɯ
ɨɫLɛɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪLɜɭɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɡɚɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹȻɚɧɤɭɡɚɪLɤ

ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɄɨɦLɫLʀȻɚɧɤɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡɨɜɧLɲɧɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ȺɎ © ȺɭɞɢɬɎLɧɚɧɫɢª ɡɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɚɭɞɢɬɭɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLȺɄȻ©ɇɈȼɂɃªɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪ
ɞɢɬɢ ɪLɱɧɢɣ ɡɜLɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ȼɚɧɤɭ  ɡɚ
ɪLɤ
ɈɬɪɢɦɚɧɢɣɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɛɨɬɢȻɚɧɤɭɡɚɪɿɤɡɛɢɬɨɤɪɨɡɪɚ
ɯɨɜɚɧɢɣɡɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɭɫɭɦɿɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩɿɣɤɢ
ɜɿɫɿɦɦɿɥɶɣɨɧɿɜɞɜɿɫɬɿɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɨɞɧɚɬɢɫɹɱɚɫɬɨɞɟɜ¶ɹɧɨɫɬɨɞɟɜ¶ɹɬɶɝɪɢɜɟɧɶ
ɤɨɩɿɣɤɢ ɜɿɞɧɟɫɬɢɞɨɧɟɩɨɤɪɢɬɢɯɡɛɢɬɤɿɜɦɢɧɭɥɢɯɪɨɤɿɜ
ȼɢɩɥɚɬɚɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɛɨɬɢɡɚɪɿɤɧɟɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ
ɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȻɚɧɤɭ
 Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
Ɋɚɞɢɨɛɪɚɧɨ
 ɲɿɫɬɶ ɨɫɿɛɚɫɚɦɟ
 ɉɨɡɞɧɹɤɨɜɚ Ⱦɦɢɬɪɚ Ɉɥɟɝɨɜɢɱɚ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɌɈȼ ©ȱɇȾɍ
ɋɌɊȱȺɅɖɇɈ±ɎȱɇȺɇɋɈȼȺȽɊɍɉȺª
ȾɟɝɬɹɪɟɜɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɛɚɧɤɭ
ɅɟɨɧɨɜɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȺɪɤɚɞɿɣɨɜɢɱɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɈȼɌȿɉ©ɉɿɜɞɟɧɶɿɧ
ɬɟɪɬɪɚɧɫª
ɄɭɪɹɱɨɝɨȯɜɝɟɧɚȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚȾɟɪɠɚɜɧɟɩɿɞ
ɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɟɛɸɪɨ©ɉɿɜɞɟɧɧɟªɿɦɆɄəɧɝɟɥɹª
Ȼɨɥɬɹɧɫɶɤɨɝɨɋɬɚɧɿɫɥɚɜȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ±Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɚ
ɌɈȼ©ɄɥɭɛɁɞɨɪɨɜ¶ɹª
ɄɨɧɸɯɨɜɚɘɪɿɹɋɬɚɧɿɫɥɚɜɨɜɢɱɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɈȼ©Ɉɉɐȱ
ɈɇɉɅɘɋª
Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢɭɦɨɜɢɰɢɜɿɥɶɧɨ±ɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɭɝɨɞ ɹɤɿɛɭɞɭɬɶɭɤɥɚ
ɞɚɬɢɫɹɡɿɡɧɨɜɨɛɪɚɧɢɦɢȽɨɥɨɜɨɸɬɚɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȻɚɧɤɭɬɚɪɨɡ
ɦɿɪʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɡɝɿɞɧɨɡɞɨɞɚɬɤɚɦɢɞɨɰɶɨɝɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɉɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɹɤɚ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ Ȼɚɧɤɭ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɩɢɫɭɜɚɬɢ
ɬɚɤɿɞɨɝɨɜɨɪɢ ɭɝɨɞɢ ɨɛɪɚɬɢȽɨɥɨɜɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹȻɚɧɤɭ
ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɜɫɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨ±ɩɪɚɜɨɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɭɝɨɞɢ  ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ
ɑɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɹɤɿɩɪɢɩɢɧɢɥɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȼɢɤɥɸɱɢɬɢɡɿɲɬɚɬ
ɧɨɝɨɪɨɡɩɢɫɭɩɨɫɚɞɭɉɨɫɬɿɣɧɨɞɿɸɱɨɝɨɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɩɪɢɛɚɧɤɭ
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɢ ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ
ɩɪɢɛɚɧɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɪɭɞɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɬɢȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȺɄȻ©ɇɈȼɂɃªɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
Ɋɚɞɢ±ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɛɚɧɤɭȾɟɝɬɹɪɟɜɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ
ɭɪɚɡɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɍ ɡɜɹɡɤɭ ɡL ɡɛɢɬɤɨɜɨɸ ɞLɹɥɶɧLɫɬɸ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ
ɨɫɬɚɧɧL ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶȾɢɜLɞɟɧɞɢ ɧɟ ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ ɊLɲɟɧɧɹ
ɧɟɨɛɯLɞɧLɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɢɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɚɧɤɚ ɬɢɫ
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Ʉɨɲɬɢɛɚɧɤɿɜ


Ʉɨɲɬɢɤɥɿɽɧɬɿɜ


ɍɫɶɨɝɨɜɥɚɫɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɬɚɱɚɫɬɤɚɦɟɧɲɨɫɬɿ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ


ɜɤɨɩ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɜɤɨɩ
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɧɚɜɟɞɟɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɜɩɨɜɿɞɨ
ɦɥɟɧɧɿ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɀɭɪLɧɚɇɚɬɚɥLɹȼɚɥɟɪLʀɜɧɚ

Публічне акціонерне товариство «Отава»

Публічне акціонерне товариство «Отава» оголошує, що у повідомленні
про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний,
яке опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку», №42 (2046) від 03.03.2015 р., стор. 16,
допущена технічна помилка.
У пункті 4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах: замість «15 квітня 2015 р.» слід читати «24
квітня 2015 р.».
Крім того, до вищезазначеного повідомлення додається наступна інформація:
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства ПАТ «ОТАВА» за 2014 р. (2013 р.) (тис. грн.)
Усього активів 50315 (50334); Основні засоби — (-); Довгострокові фінансові інвестиції 49234 (49235); Запаси — (47); Сумарна дебіторська заборгованість 1213 (1052); Грошові кошти та їх еквіваленти — (0); Нерозподілений
прибуток (збиток) 14 (10); Власний капітал 50014 (50010); Статутний капітал
50000 (50000); Довгострокові зобов’язання — (-); Поточні зобов’язання 1025
(324); Чистий прибуток (збиток) 4(3); Середньорічна кількість акцій (шт.)
5000000 (5000000); Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.) — (-); Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду — (-); Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 (5).
Правління ПАТ «Отава»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾɁɊȿɆɈɇɌɍɌȺ
ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏȼȺȽɈɇȱȼª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ Ɂ ɊȿɆɈɇɌɍ ɌȺ ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ
ɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏȼȺȽɈɇȱȼª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚPDLQ#GYUEGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSGYUEGSXDKWWSHPLWLQIRFRP
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
 Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨ
ɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾªɳɨɜɿɞɛɭɥɢɫɶ
ɪɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɜɢɤɨɧɚɧɨɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧ
ɧɹ Ɋɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ Ɂɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾª
 ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ  ɪ  ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɹɤɢɣ ɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɨɦɡɧɚɱɧɨɝɨɩɚɤɟɬɭɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚȾɟɪɠɚɤȼɨ
ɥɨɞɢɦɢɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɢ
ɩɢɧɢɥɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ 
ɧɭɥɶ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɨɞɢɧ ɪɿɤȾɨɡɜɿɥɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
 Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨ
ɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾªɳɨɜɿɞɛɭɥɢɫɶ
ɪɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɜɢɤɨɧɚɧɨɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧ
ɧɹ Ɋɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ Ɂɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾª
 ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ  ɪ  ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɹɤɢɣ ɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ ɚɤɰɿɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ Ɉɫɬɚɲɟɜ
ɫɶɤɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ ɑɥɟɧɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ
ɩɪɢɩɢɧɢɥɚɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɧɭɥɶ   ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ
ɦɚɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɨɞɢɧ ɪɿɤȾɨɡɜɿɥ
ɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
 Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨ
ɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾªɳɨɜɿɞɛɭɥɢɫɶ
ɪɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɜɢɤɨɧɚɧɨɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧ
ɧɹ Ɋɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ Ɂɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾª
 ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ  ɪ  ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɹɤɢɣ ɽ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉȺɌ©ɋȺɊɇȿɇɋɖɄȺɉɆɄª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚɉɆɄª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɊLɜɧɟɧɫɶɤɚɨɛɥɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣɪɧɦɋɚɪ
ɧɢɜɭɥɌɤɚɱɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚSPN#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZSPNSDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɪɨɤɭɪɿɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚ
ɉɆɄª ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪɨɤɭ ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭ
ɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɬɟɪɦɿɧ± ɬɪɢ ɪɨɤɢɧɚɩɨɫɚɞɢ
 Ƚɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ⱦɭɞɚɪɢɤɚ ɋɟɪɝɿɹ Ⱦɚɧɢɥɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨ
ɛɚ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤLɜ ȼɨɥɨɞLɽ  ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩLɬɚɥɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ,ɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ

ɜɥɚɫɧɢɤɨɦɡɧɚɱɧɨɝɨɩɚɤɟɬɭɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚȻɿɞɧɢɣȼɨ
ɥɨɞɢɦɢɪɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɢ
ɩɢɧɢɥɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ 
ɧɭɥɶ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɨɞɢɧ ɪɿɤȾɨɡɜɿɥɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɨɛɪɚɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɊɿɱɧɢɦɢɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɁɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾªɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞ
ɪ ɡɚɩɨɞɚɧɧɹɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɹɤɢɣɽɜɥɚɫɧɢɤɨɦɡɧɚɱɧɨɝɨɩɚɤɟɬɭɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚȾɟɪɠɚɤȼɨɥɨɞɢɦɢɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɨɛɪɚɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭ
ɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɧɭɥɶ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭɬɪɢɪɨɤɢȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȾɟɪɠɚɜɧɚɩɨɞɚɬɤɨɜɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɭȾɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɡɚɫɬɭɩɧɢɤɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɌɈȼ©Ɉɦɟɝɚªɧɚɱɚɥɶ
ɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɹɤɿɧɚɥɟɠɚɬɶɰɿɣɨɫɨɛɿ ɧɭɥɶ 
ɚɤɰɿɣȾɨɡɜɿɥɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
 Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɋɿɱɧɢɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ Ɂɛɨɪɚɦɢ ɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾª  ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ
 ɪ  ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɹɤɢɣ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ
ɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɈɫɬɚɲɟɜɫɶɤɚȼɚɥɟɧɬɢɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚɨɛ
ɪɚɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿ
ɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɭɥɶ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭɬɪɢɪɨɤɢȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿ
ɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɈȼ©ȺɄȼȺɉȺɊɄªɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɋɄ ɉɋɄ ©ɁȺɏȱȾª  Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɋɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɹɤɿɧɚɥɟɠɚɬɶɰɿɣɨɫɨɛɿ ɧɭɥɶ ɚɤɰɿɣȾɨɡɜɿɥɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
ɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɨɛɪɚɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɊɿɱɧɢɦɢɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɁɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɊȿɆȻɍȾªɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞ
ɪ ɡɚɩɨɞɚɧɧɹɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɹɤɢɣɽɜɥɚɫɧɢɤɨɦɡɧɚɱɧɨɝɨɩɚɤɟɬɭɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɉɨɜɲɟɞɧɚɌɟɬɹɧɚɉɟɬɪɿɜɧɚɨɛɪɚɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧ
Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɭɥɶ 
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤ
ɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭɬɪɢɪɨɤɢȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨ
ɬɹɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉɪȺɌ©ȺɜɿɚɤɨɦɩɚɧɿɹȺɟɪɨɫɜɿɬªȽɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ɎɿɧɚɧɫɨɜɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɄɍȺ©Ɏɨɪɭɦªɦɟɧɟɞɠɟɪɡɪɨɡɜɢɬɤɭɫɬɪɚɬɟ
ɝɿɱɧɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɶɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɹɤɿɧɚɥɟɠɚɬɶɰɿɣɨɫɨɛɿ
ɧɭɥɶ ɚɤɰɿɣȾɨɡɜɿɥɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɌɚɫɥɢɰɶɤɢɣɅə
ɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɦɚɣɫɬɟɪɉȺɌ©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚɉɆɄª
 ɑɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ʉɢɫɢɥɶɨɜɚ Ƚɟɧɚɞɿɹ Ʌɟɨɧɿɞɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨ
ɛɚ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤLɜ ȼɨɥɨɞLɽ  ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩLɬɚɥɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ȱɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɧɚɱɚɥɶɧɢɤɩɨɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀɉȺɌ©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚɉɆɄª
ɑɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȾɨɜɠɢɤɚȼɚɥɟɧɬɢɧɚɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨ
ɛɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɥɚɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚ
ɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɦɨɧɬɚɠ
ɧɢɤɫɚɧɬɟɯɧLɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦLɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɉȺɌ©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚɉɆɄª
ȼɫɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɨɛɪɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɧɚ  ɪɨɤɢ ȼɫɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟ
ɦɚɸɬɶ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɭɫɶȼLɤɬɨɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
ɪ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
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№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКIВ»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
найменування
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ
емітента, код за ВАЛКIВ", код за ЄДРПОУ 00187375, місцезнаходженЄДРПОУ,
ня: 49023, Україна, мiсто Днiпропетровськ, вулиця
місцезнаходжен- Комiнтерну, будинок 2, тел. (0562) 348345
ня, міжміський
код та телефон
емітента
2. Дата розкрит- 28.04.2015
тя повного тексту
річної інформації
у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
ucap.dp.ua/00187375/
3. Адреса
сторінки в мережі
Інтернет, на якій
розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування, ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА
код за ЄДРПОУ КОМПАНIЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ", код за ЄДРПОУ:
аудиторської
30687076
фірми, якою
проведений
аудит фінансової
звітності
5. Інформація
11.04.2014р. проведено чергові річні загальні збори акпро загальні
ціонерів ПАТ ДЗПВ.
збори
Питання, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2013р. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2013р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ
за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ,
обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової
ради.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися протягом року.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 11.04.2014р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську
Лілію Володимирівну. Затвердити наступний регламент
проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ:по
2 питанню порядку денного час доповіді до 40 хвилин; по
3,4,5 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин; по решті питань порядку денного час доповіді до
10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.
2. Затвердити звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2013 рік.
3. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2013 рік.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії
ПАТ ДЗПВ за 2013 рік.

6. Інформація
про дивіденди.

5. Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2013 рік.
6. Затвердити наступний порядок покриття збитків
ПАТ ДЗПВ у розмірі 14 254 256,59 гривень, що отримані за 2013 рік:
1) направити на покриття збитків резервний капітал,
який на кінець звітного періоду складає 965 653,00 гривень;
2) направити на покриття збитків нерозподілений на початок звітного року прибуток минулих періодів у розмірі
13 288 603,59 гривень.
7. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ ДЗПВ — Зiнов'єва Олексія Михайловича та члена Наглядової ради ПАТ ДЗПВ — ТОВ НВФ
«Днiпротехсервiс».
8. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»: Зiнов'єва
Олексія Михайловича, Товариство з обмеженою відповідальністю
науково-виробнича
фірма
«Днiпротехсервiс», Васильєва Ігора Івановича.
9. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
Уповноважити та доручити Голові Правління Торохтею
Сергію Анатолійовичу підписати від імені ПАТ ДЗПВ
цивільно-правові договори з членами Наглядової ради
ПАТ ДЗПВ на затверджених умовах.
10. Попередньо схвалити значні правочини (ряд
взаємопов'язаних правочинів), які укладатимуться
ПАТ ДЗПВ протягом не більш як одного року з дати
цього рішення, а саме:
- з метою збуту продукції — на загальну суму до
800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень;
- з метою модернізації виробництва і придбання активів — на загальну суму до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень;
- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані
з отриманням кредиту, на загальну суму, що не перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень;
- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПАТ ДЗПВ, з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх
осіб, на загальну суму, що не перевищує
300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень;
- договір(ори) іпотеки, щодо передачі в іпотеку банку нерухомого майна, що належить ПАТ ДЗПВ на праві приватної власності, з метою забезпечення власних
зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування на загальну суму, що не перевищує
300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, незалежно
від умов кредитування/надання факторингу, що будуть
зазначені в основному(них) договорі(ах).
Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ ДЗПВ на
прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по
цьому питанню порядку денного, а також додаткових
угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більше як одного року з дати прийняття
цього рішення.
Надати повноваження Голові Правління ПАТ ДЗПВ,
що діє на підставі Статуту Товариства, на укладення
від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні
по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися
протягом не більш як одного року з дати прийняття
цього рішення, істотні умови яких будуть визначенні
на підставі відповідних рішень Наглядової ради
ПАТ ДЗПВ, інші умови договорів мають бути визначені Головою Правління ПАТ ДЗПВ самостійно на
власний розсуд.
Позачергові збори протягом звітного періоду не проводилися.
За результатами звітного та попереднього років
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
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ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɉɪȺɌ
©ɊLɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª
 ɑɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɉɦɟɥɶɱɭɤ Ɋɚʀɫɭ Ⱥɞɚɦɿɜɧɭ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚ
Відомості
Національної
комісії з ɞɚɧɢɯ
цінних паперів
та фондового
ринку
ɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ
ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ
ɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɪɨɤɿɜ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɉɪȺɌ©ɊLɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª
ɑɥɟɧɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɆɟɬɟɥɶɫɶɤɨɝɨȼɚɫɢɥɹɉɟɬɪɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚ
Найменування показника
Період
ɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭ
звітний
попередній
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚ
Усього активів
219 322
128 925
ɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɜɨɞɿɣɉɪȺɌ©ɊLɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª
Основні засоби (за залишковою вартістю)
154 228
74 375
ɑɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɋɿɥɟɰɶɤɨɝɨ ɉɟɬɪɚ ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ  ɫɬɚɬɭɬɧɨ
Запаси
20 325
36 587
ɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜɉɪɨɬɹɝɨɦ
Сумарна дебіторська заборгованість
42 749
10 868
ɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɩɟɧɫɿɨɧɟɪ
Грошові
кошти та їх еквіваленти
341
537
ȽɨɥɨɜɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɊɨɦɚɧɆɚɪɿʀɋɬɟɩɚɧɿɜɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟ
Власний
капітал
90 475
46 516
ɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
Статутний
капітал
11 144
11 144
ɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢ
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)
-15 012
6 558
ɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɿɧɠɟɧɟɪɉɪȺɌ
Довгострокові
зобов'язання і забезпечення
37 471
34 479
©ɊLɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª
Поточні
зобов'язання і забезпечення
91 376
47 930
 ɑɥɟɧɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ əɰɤɨ Ƚɚɥɢɧɢ ȱɥɶʀɧɿɱɧɢ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ

 ɑɥɟɧɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ƚɨɧɱɭɤɚ ȯɜɝɟɧɚ Ɍɢɦɨɮɿɣɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɩɨɫɚɞɢ
№81, 29 квітня 2015 р.
ɑɥɟɧɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹȾɨɥɝɨɜɭɌɟɬɹɧɭȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɭɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟ
ɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɿɜ
Чистий
прибуток (збиток) на одну просту акцію
-2.12393
-1.34811
ɑɥɟɧɚɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɈɦɟɥɹɧɱɭɤȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɋɬɚɯɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨ
(грн)
ɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -2.12393
-1.34811
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ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɅȺɇɈȼȿɐɖɄȿ
ɋɉȿɐȺɌɉª

ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
ɫɬɜɨ ©Ʌɚɧɨɜɟɰɶɤɟ ɫɩɟɰȺɌɉª
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
  Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟ
ɨɛɥɦɅɚɧLɜɰLɜɭɥȼɢɲɧLɜɟɰɶɤɚ
ɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
 
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɪ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ZZZDWSWHUQHWXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ɋ,ȼɇȿȿɅȿȼȺɌɈɊȻɍȾª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɊLɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɊLɜɧɟɜɭɥȻLɥɚɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚHOHYDWRU#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZHOHYDWRUEXGSDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɪɨɤɭɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪȺɌ
©Ɋɿɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɭɫɤɥɚɞɿɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛ ɉɪȺɌ ©Ɋɿɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɦɿɧɢ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚ
ɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ  
ɩ¶ɹɬɶ ɪɨɤɿɜɧɚɩɨɫɚɞɢ
 Ƚɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɋɚɦɚɪɱɭɤɚ ȱɜɚɧɚ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨ
ɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩLɬɚɥɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤɿɜ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɉɪȺɌ
©ɊLɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª
 ɑɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɉɦɟɥɶɱɭɤ Ɋɚʀɫɭ Ⱥɞɚɦɿɜɧɭ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚ
ɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ
ɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɪɨɤɿɜ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɉɪȺɌ©ɊLɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª
ɑɥɟɧɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɆɟɬɟɥɶɫɶɤɨɝɨȼɚɫɢɥɹɉɟɬɪɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚ
ɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɜɨɞɿɣɉɪȺɌ©ɊLɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª
ɑɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɋɿɥɟɰɶɤɨɝɨ ɉɟɬɪɚ ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ  ɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɩɟɧɫɿɨɧɟɪ
ȽɨɥɨɜɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɊɨɦɚɧɆɚɪɿʀɋɬɟɩɚɧɿɜɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟ
ɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢ
ɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɿɧɠɟɧɟɪɉɪȺɌ
©ɊLɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª
 ɑɥɟɧɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ əɰɤɨ Ƚɚɥɢɧɢ ȱɥɶʀɧɿɱɧɢ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
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ɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢ
ɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɫɬɚɪɲɢɣɛɭɯ
ɝɚɥɬɟɪɉɪȺɌ©ɊLɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɧɚɫɬɭɩ
ɧɢɣɬɟɪɦɿɧ ɬɪɢ ɪɨɤɢɧɚɩɨɫɚɞɢ
Ƚɨɥɨɜɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɟɪɝɟɽɜɭɇɿɧɭȱɜɚɧɿɜɧɭɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟ
ɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩLɬɚɥɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤɿɜ ɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɽɩɟɧɫɿɨɧɟɪɨɦ
 ɑɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ⱦɡɶɨɥɨɫɶ ȼɚɫɢɥɹ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩLɬɚɥɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤɿɜ
,ɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ
ɜɨɞɿɣɉɪȺɌ©ɊLɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞª
ɑɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɒɭɲɤɟɜɢɱɈɥɶɝɚȼɚɫɢɥɿɜɧɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɩɟɧɫɿɨɧɟɪɤɚ
Ɂɜɿɥɶɧɟɧɨɡɩɨɫɚɞ
ɑɥɟɧɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɑɟɩɟɥɸɤɚɅɟɨɧɿɞɚɌɪɨɯɢɦɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚ
ɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸ
ɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ
 ɑɥɟɧɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ƚɨɧɱɭɤɚ ȯɜɝɟɧɚ Ɍɢɦɨɮɿɣɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞLɽ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɩɨɫɚɞɢ
ɑɥɟɧɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹȾɨɥɝɨɜɭɌɟɬɹɧɭȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɭɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟ
ɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯȼɨɥɨɞɿɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɿɜ
ɑɥɟɧɚɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɈɦɟɥɹɧɱɭɤȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɋɬɚɯɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨ
ɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɜɨɞɿɹɉɪȺɌ©Ɋɿɜɧɟɟɥɟɜɚɬɨɪɛɭɞªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨ
ɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɿɜ
ȼɫɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɋɚɦɚɪɱɭɤ,ɜɚɧȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента — Публічне акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», 03352432, 40021, Сумська,
Зарiчний, м.Суми, вул.Лебединська, 13, тел./факс (0542) 65-99-00, 65-99-00.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії — 30.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію — www.sm.104.ua.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності — ТОВ «АФ»АНАЛІТИК-ПАРТНЕРИ», 30555084.
5. Інформація про загальні збори:
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумигаз» — 27.03.2015
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори,
Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені
Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про укладення договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені
Товариства договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
З питань порядку денного були прийняті наступні рішення (Примітка —
інформацію наведено в скороченому вигляді):
1. Слово було надано члену Реєстраційної комісії, який запропонував
обрати Лічильну комісію. Вирішили: Обрати Лічильну комісію Загальних
зборів акціонерів Товариства в складі трьох осіб : Голови лічильної комісії та
двох членів лічильної комісії.
2. Слово було надано члену Реєстраційної комісії, який доповів про кандидатури для обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. Вирішили:
Обрати Голову Загальних зборів Товариства та Секретаря Загальних зборів
Товариства.
3. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання. Вирішили: Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання. Вирішили: Затвердити звіт Правління
Товариства за 2014 рік.
5. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової
Ради Товариства за 2014 рік.
6. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання. Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання. Вирішили: Визнати роботу Правління,
Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.
8. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання. Вирішили: Затвердити річний звіт та
баланс Товариства за 2014 рік.
9. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання. Вирішили: У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році дивіденди не

нараховувати.
10. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання. Вирішили: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік (Примітка — перелік наведений в
протоколі загальних зборів акціонерів).
11. Голова Зборів повідомив про запропоновані зміни до Статуту та доцільність їх затвердження, та про те, що для прийняття рішення з цього питання необхідно 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голова
зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект
рішення з цього питання. Вирішили: Рішення з одинадцятого питання Порядку денного не прийнято.
12. Голова Зборів повідомив про запропоновані зміни до внутрішніх Положень Товариства та доцільність затвердження Положення про Загальні
збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій
редакції. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання. Вирішили: Рішення з дванадцятого
питання Порядку денного не прийнято.
13. Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера — НАК «Нафтогаз України». Запропоновано наступний проект рішення: припинити з дати прийняття цього рішення
Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження Голови та членів
Наглядової ради Товариства. Вирішили: Рішення з тринадцятого питання
Порядку денного не прийнято.
14. Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера — НАК «Нафтогаз України» про обрання
членів Наглядової ради Товариства та від акціонера — ПрАТ «Газтек» пропозиція про зняття цього питання порядку денного з розгляду Загальних
зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Зняти питання порядку денного з
розгляду Загальних зборів акціонерів Товариства.
15. Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера — НАК «Нафтогаз України». Вирішили:
Рішення з п’ятнадцятого питання Порядку денного не прийнято.
16. Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера — НАК «Нафтогаз України». Вирішили:
Рішення з шістнадцятого питання Порядку денного не прийнято.
17. Голова зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера — НАК «Нафтогаз України» про обрання
членів Ревізійної комісії Товариства та від акціонера — ПрАТ «Газтек» пропозиція про зняття цього питання порядку денного з розгляду Загальних
зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Зняти питання порядку денного з
розгляду Загальних зборів акціонерів Товариства.
18. Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера — НАК «Нафтогаз України». Запропоновано наступний проект рішення: Уповноважити Секретаря Загальних зборів
акціонерів Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами
Ревізійної комісії Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумигаз» від
08 квітня 2013 року. Вирішили: Рішення з вісімнадцятого питання Порядку
денного не прийнято.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного —
Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Приватне акціонерне товариство «Газтек»
6. Інформація про дивіденди. Загальними зборами акціонерів ПАТ «Сумигаз» від 27.03.2015 року прийняте наступне рішення: «У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році дивіденди не нараховувати».
Загальними зборами акціонерів ПАТ «Сумигаз»від 05.04.2014 року прийняте наступне рішення: «У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2013 році дивіденди не нараховувати».
За результатами звітного За результатами періоду,
періоду
що передував звітному
за
за привілейоза
за привілейопростими
ваними
простими
ваними
акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди
0
0
0
0
на одну акцію, грн
Сума виплачених
0
0
0
0
дивідендів, грн
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис
За результатами звітного періоду та періоду, що передував
звітному, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
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ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
644928
489316
Основні засоби (за залишковою вартістю)
268751
249362
Довгострокові фінансові інвестиції
61068
67582
Запаси
5236
7238
Сумарна дебіторська заборгованість
271798
109781
Грошові кошти та їх еквіваленти
12660
34179
Власний капітал
237587
249703
Статутний капітал
1048
1048

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȻɍȾȾȿɌȺɅɖª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ
Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼɈ©ȻɍȾȾȿɌȺɅɖªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɚȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦȼɿɥɶɧɨɝɿɪɫɶɤɜɭɥɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSEXGGHWDOSDWXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉɪɢɜɚɬɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©Ⱥɭɞɢɬɨɪ
ɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©ȺɆɄɋɟɪɜɿɫªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ±
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɍ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶ ɚɥɟ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɭ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɤɜɨɪɭɦɭ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ

ɉɊȺɌ©ɋɌɈɊɈɀɂɇȿɐɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
, Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ
ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɋɬɨɪɨɠɢɧɟɰɶɤɢɣɪɚɣɚɝɪɨɯLɦªɑɟɪɧɿɜɟɰɶ
ɤɚɨɛɥɦɋɬɨɪɨɠɢɧɟɰɶɜɭɥɄɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨʀ  Ⱦɚɬɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯ
ɄɨɦɿɫɿʀɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿ
ɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ZZZ VWRUKLPFKYXD  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧ
ɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɉɉ©ȺɎ©Ⱥɭɞɢɬɉɚɪɬɧɟɪª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɪɜɿɞɛɭɥɢɫɶɡɛɨɪɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦ Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɪɨɛɨɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɁɜLɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɚɪɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹ
ɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ  ɁɜLɬ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɊɟɜLɡɨɪɚ ɡɚ 
ɪɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɞɚɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɜɢɫɧɨɜɤLɜɊɟɜLɡɨɪɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɡɚɪȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜ ɡɚɩLɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɜɪ
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəȿɆȱɌȿɇɌȺ
ɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɅȺɇª
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
ɫɬɜɨ©ɅȺɇªɦɑɟɪɧLɜɰL
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟ
ɜɭɥɏɨɬɢɧɫɶɤɚɆ  
ɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɪ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
KWWSODQFYFRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

88

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(74792)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
50525
Поточні зобов'язання і забезпечення
356816
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (7.39)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
(7.39)
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
4193436
Загальна номінальна
0
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
паперів власних випусків протягом періоду

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

(49599)
36509
203104
(6.84)
(6.84)
4193436
0
0
0

ɉɟɪɿɨɞ
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
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɨɣɞɟɧɤɨɅɸɛɨɜȺɞɚɦɿɜɧɚ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɞɢɪɟɤɬɨɪɚɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚɪɟɜLɡɨɪɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɈɛɪɚɧɧɹɞɢɪɟɤɬɨɪɚɈɛɪɚɧ
ɧɹɪɟɜLɡɨɪɚɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɱɢɧɟɧɢɯɭɪɨɰLɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
ɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɶɭɪ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢȾɢɜɿɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɫɬɚɬɬɿ
ɪ ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ɜɚɪɬɿɫɬɶɱɢɫɬɢɯɚɤɬɢɜɿɜ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɩɟɪɿɨɞɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɩɚɫɢɜɿɞɫɭɬɧɿ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈɉɅɈȾɈɊɈɁɋȺȾɇɂɄ©ɋɄȺɅȺ
ɉɈȾ,ɅɖɋɖɄɂɃª
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟ
ɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ɉɥɨɞɨɪɨɡɫɚɞɧɢɤ ©ɋɤɚɥɚ
ɉɨɞLɥɶɫɶɤɢɣª  
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ ɨɛɥ ȻɨɪɳLɜɫɶɤɢɣ
ɪɧ ɫɦɬ ɋɤɚɥɚɉɨɞLɥɶɫɶɤɚ ɜɭɥ
Ʉɭɩɱɢɧɫɶɤɨɝɨ  
ɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ
НАФТОПЕРЕРОБНИХ I НАФТОХIМIЧНИХ ПIДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ»
Річна інформація емітента за 2014 рік
1.Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, СТВО «УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО
міжміський код та телефон
ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБемітента
НИХ I НАФТОХIМIЧНИХ ПIДП
РИЄМСТВ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ»,
21489100, Кудрявський узвiз 5-Б,
м. Київ, Шевченкiвський, Київська область, 04655, Україна, (044)463-70-39
2. Серія і номер свідоцтва про
10741200000001894
державну реєстрацію емітента
3. Дата державної реєстрації
25.01.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал
16 244 088,00 грн.
6. Відсоток акцій у статутному
0
капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв)
0
статутного капіталу, що передано до
статутного капіталу державного
(національного) акціонерного това
риства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників
650
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
[2010]Діяльність у сфері архітектури
71.11
[2010]Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,
71.12
надання послуг технічного консультування в цих сферах
[2010]Розвідувальне буріння
43.13
10. Органи управління підприємства : Загальні збори акціонерів — вищий орган ПАТ. Виконавчим органом є Правління. Наглядова рада представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів і в
межах компетенції, визначеної Статутом. Ревізійна комісія є органом, який
контролює фінансово-господарську діяльність.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії,
Філія публічного акціонерного
відділення банку), який обслуговує товариства «Державний експортноемітента за поточним рахунком у
імпортний банк України» в м. Києві
національній валюті
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
26002014033080
4) найменування банку (філії,
Філія публічного акціонерного
відділення банку), який обслуговує товариства «Державний експортноемітента за поточним рахунком у
імпортний банк України» в м. Києві
іноземній валюті
5) МФО банку
380333
6) поточний рахунок
26002014033080
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер
Дата
Державний
Дата
ліцензії
видачі
орган, що
закінчення
(дозволу)
видав
дії ліцензії
(дозволу)
На початок робіт звико- 27-НР-96 05.03.1996 Державний
постійно
нання проектнокомітет
вишукувальних робіт
України по
по вибухопожежененагляду за
безпечним виробниохороною
цтвам нафтопереробпраці
ної та нафтохімічної
промисловості України
Будiвельна дiяльнiсть АВ
15.06.2011 Державна
10.02.2014
№587571
архітектурнобудівельна
інспекція
України
Ліцензування проектно-вишукувальних робіт скасовано
Проектування, монтаж, №595271 17.06.2011 Державний
постійно
технiчне обслуговуван- Серiя АГ
департамент
ня засобiв протипопожежної
жежного захисту та
безпеки МНС
систем опалення,
України
оцiнка протипожежного
стану об'єктiв

На початок виконання 2993.11.30- 28.07.2011 Держгірпром- 01.06.2015
роботи підвищеної
74.20.1
нагляд
небезпеки
Буріння свердловин під 3888.13.32 01.11.2013 Державна
31.10.2018
час геологічного
служба
вивчення родовищ
гірничого
корисних копалин;
нагляду
роботи у вибухопожежонебезпечних зонах
Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензій сприятливий.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
187695
116729
Основні засоби (за залишковою вартістю)
117779
55568
Довгострокові фінансові інвестиції
0
10
Запаси
390
31295
Сумарна дебіторська заборгованість
11521
14222
Грошові кошти та їх еквіваленти
40899
12368
Власний капітал
3622
24604
Статутний капітал
16244
16244
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-122442
-21409
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
180238
72369
Поточні зобов’язання і забезпечення
3835
19756
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
-0,03
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
-0,03
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
64976352 64976352
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Вартість чистих активів
3622
24604
3. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
Юридичні особи:
Засновник ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» — Державний комітет по нафті і газу «Держкомнафтогаз»: Хрещатик,30, Київ, Шевченківський, м. Київ,
Україна, 01001. Засновнику належить 0% від загальної кількості акцій.
Компанія «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (код 106779), місцезнаходження: Arch.Makariou III, 195 Neocleous House, Лімасол, Кіпр, 03030. Учаснику
належить 99,35909% від загальної кількості акцій.
Компанія «ДЖЕМСТАР КАПИТАЛ ИНК.» (код 479376) місцезнаходження: Джипфа Білдінг,3-й поверх, О.Тортола, Роад Таун, Віргінські о-ви Учаснику належить 0,032% від загальної кількості акцій.
Компанія «ЦІНК.КОМ ИНК.» (код 587264), місцезнаходження: Джипфа
Білдінг,3-й поверх, О.Тортола, Роад Таун, Віргінські о-ви Учаснику належить
0,032% від загальної кількості акцій.
ВАТ «Базис-Інвестмент»-зберігач даних про 0,39% акцій не надав.
Фізичні особи: 43 акціонерам — фізичним особам належать 61686 акції, що складає 0,19%.
Інформація про посадових осіб емітента:
Зміна у персональному складі посадових осіб в 2014 році відбулась у
зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради на загальних зборах акціонерів 04.04.2014. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи емітента не мають. Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені «Положенням про правління», «Положенням про
Наглядову Раду», «Положенням про ревізійну комісію», Статутом ПАТ «УКР
НАФТОХІМПРОЕКТ».Посадовим особам емітента винагорода за роботу в
грошовій та в натуральній формах не виплачувалась.
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Член Правління — Андреєва Тетяна Петрівна, 1978 року народження. Освіта: вища — Київський національний університет технології та дизайну за спеціальністю менеджмент організацій. Стаж керівної роботи — 8 років. Найменування підприємства та попередні посади: начальник відділу обліку ПАТ «Київгаз»,
директор департаменту ПАТ «Київгаз», головний бухгалтер ПАТ «Київгаз». Андреєва Т.П. згоди на надання паспортних даних не надала. Посадова особа не
працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Член Правління — Бродський Аркадій Шулімович, паспорт: СО №429201,
виданий 23.06.2000 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві; 1948 року
народження. Освіта: вища, Київський механічний технікум технік-технолог,
Київський суспільний інститут патентоведення — патентовед. Стажу керів-

89

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ної роботи немає. Найменування підприємства та попередня посада: з
1993 р.-головний інженер ММВ ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний
стаж роботи — 44 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на
будь-яких інших підприємствах.
Член Правління — Конопліна Алла Юріївна, 1977 року народження.
Освіта: вища, НТУ України «КПІ» спеціальність «Хімічна технологія органічних речовин», магістр з хімічної технології та інженерії. Стаж керівної роботи — 8 років. Найменування підприємства та попередня посада: ГІП, директор з проектування ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Конопліна А.Ю. згоди на
оприлюднення паспортних даних не надала. Загальний стаж — 14 років.
Попередні посади: ГІП, директор з проектування. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Член Правління — Копач Андрій Миколайович, паспорт: НА №986023,
виданий 30.10.1998 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львівській області;
1975 року народження. Освіта: вища, ДУ «Львівська політехніка»
спеціальність-хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів, інженерхімік-технолог. Стаж керівної роботи — 9 років. Найменування підприємства
та попередня посада: Директор Львівської філії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний стаж роботи — 14 років. Посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Голова Правління — Левандовський Анатолій Станіславович; паспорт:
МЕ №376122, виданий 12.02.2004 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi;
1956 року народження. Освіта: вища, КПІ інженер-хімік-технолог. Стаж керівної роботи — 25 років. Найменування підприємства та попередня посада: технічний директор ВАТ «Укрнафтохімпроект», голова правління ПАТ
«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний стаж роботи — 35 років. Інших посад
на інших підприємствах не займає.
Член Правлiння — Маряк Лілія Володимирівна; паспорт: СН №932023,
виданий 17.09.1998 Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві; 1971 року
народження. Освіта: вища, Інститут післядипломної освіти національного
технічного університету нафти і газу, інженер-економіст; Прикарпатський
інститут ім.В.Стефаника — вчитель російської мови та літератури. Стаж керівної роботи — 6 років. Найменування підприємства та попередня посада:
фахівець відділу організаційно-кадрової роботи Управління по роботі з персоналом ВАТ «Родовід-банк», з 2008р.-заступник начальника загального
відділу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», з листопада 2008р. — начальник загального відділу ВАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний стаж роботи —
21 рік. Інших посад на інших підприємствах не займає.
Член Правління — Онищенко Світлана Анатоліївна; паспорт: ЕМ
№1782716, виданий 30.10.2000р. Сєвєродонецьким МВУ МВС України в Луганській області; 1957 року народження. Освіта: вища, Харківський політехнічний інститут, хімічна технологія пластичних мас, хімік-технолог. Стаж керівної роботи — 9 років. Найменування підприємства та попередня посада:
технічний директор Сєвєродонецької філії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»,
директор Сєвєродонецької філії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний
стаж роботи — 31 рік. Посадова особа не працює та не займає посад на
будь-яких інших підприємствах.
Член Правлiння — Посадська Ольга Василiвна; паспорт: СН №813088,
виданий 02.06.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi; 1957 року
народження. Освіта: вища — Київський iнститут цивiльної авiацiї, iнженер.
Стаж керівної роботи — 12 років. Найменування підприємства та попередня
посада: з 2002 р.- начальник технологiчного вiддiлу ПАТ «УКРНАФТОХІМ
ПРОЕКТ». Загальний стаж роботи — 33 роки. Інших посад на інших підприємствах не займає.
Член Правлiння — Тур Вiра Карпiвна; паспорт: СО №067892, виданий
23.03.1999 Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi; 1957 року народження. Освіта: вища, Київський державний унiверситет iм.Т.Г. Шевченка. Стаж
керівної роботи — 20 років. Найменування підприємства та попередня посада: з 1996р.-начальник ПВВ ВАТ «Укрнафтохiмпроект», з 2012 р — директор по економіці та фінансам ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний
стаж роботи — 35 років. Інших посад на інших підприємствах не займає.
Голова Ревізійної комісії — Захарченко Ганна Миколаївна; 1983 року народження. Освіта: вища, Міжрегіональна академія управління персоналом,
бухгалтер-аналітик. Стаж керівної роботи — 2 роки. Найменування підприємства та попередня посада: начальник відділу обліку господарських операцій
ПАТ «Київгаз». Загальний трудовий стаж — 15 років. Захарченко Г.М. займає
посаду заступника головного бухгалтера ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Захарченко Г.М. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
Член Ревізійної комісії — Борисов Дмитро Васильович, 1983 року народження. Освіта: вища, Національний транспортний інститут, юрист. Стаж
керівної роботи — 3 роки. Борисов Д.В. згоди на оприлюднення паспортних
даних не надав.
Член Ревізійної комісії — Суслова Світлана Олегівна; 1969 року народження. Освіта: вища, Національний технічний університет «КПІ», інженер — системотехнік. Стажу керівної роботи немає. Найменування підприємства та попередня посада: заступник начальника планово-договірного
відділу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Суслова С.О. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
4. Інформація про цінні папери емітента.
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Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 28.08.2007 року, номер свідоцтва про реєстрацію
випуску — 72/10/1/2007, орган, що зареєстрував випуск — ДКЦПФР, код цінного папера — UA1005971007, тип цінного папера — акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску- бездокументарні
іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 32488176 штук, загальною
номінальною вартістю 8122044 грн., що складає 100% у статутному капіталі.
На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здійснювалась.
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах відсутня. В 2012 році проводилась додаткова емiсiя акцій.
Мета проведеної емісії — спрямування отриманих коштів на вдосконалення
виробництва та технічну реконструкцію Товариства. Спосіб розміщення —
приватне розміщення серед акціонерів Товариства. Станом на 31.12.2014р.
отримано тимчасовий глобальний сертифікат на 8 122 044 грн.00 коп.
(32 488 176 акцій). Випуск підлягає реєстрації.
Процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації Товариство не випускало.
5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів — чергові.
Дата проведення — 04.04.2014.
Кворум зборів — 99,47%. Перелік питань, що розглядалися на загальних
зборах:
1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення щорічних (чергових) загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії щорічних (чергових) загальних зборів.
3. Обрання Голови та Секретаря щорічних (чергових) загальних зборів
акціонерів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році.
5. Звіт Правління Товариства про роботу у 2013 році та перспективу розвитку у 2014 р.
6. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2013 році.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році.
8. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2013 рік.
9. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
11. Про розподіл прибутку за 2013 рік, план розподілу прибутку на 2014 рік.
12. Про виплату дивідендів за 2013 рік.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах.
15. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та
членами Наглядової ради.
Пропозиції до порядку денного були подані Наглядовою Радою Товариства.
Результати розгляду порядку денного:
Головою зборів обрано Левандовського А.С., лічильну комісію обрано в
складі : Коробка В.М. (Голова), Усенко О.В., Трофіменко Л.С., секретарем
зборів обрано Обіход Л.М. Регламент та порядок денний затверджено.Розглянуто Звіти Наглядової Ради, Правління , Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії затверджено. Висновки аудитора затверджено. Звіти Правління, Наглядової Ради та ревізійної комісії за 2013 рік затверджено. Річний
звіт та баланс за 2013 рік затверджено. План розподілу прибутку на 2014 рік
затверджено в наступній пропорції: 5% — до резервного фонду; 95%-на
фонд розвитку підприємства. Збори підтвердили відсутність підстав для виплати дивідендів за 2013 рік. Зборами припинено повноваження Голови та
членів Наглядової ради. Шляхом кумулятивного голосування обрано наступних членів Наглядової Ради: Компанія «Вільхельміна Холдінг Лімітед»,
Компанія «ДЖЕМСТАР КАПІТАЛ ИНК.», Компанія «ЦІНК КОМ ИНК.» Зборами було затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради. Зборами надані повноваження Голові правління підписати цивільно-правові договори з членами
Наглядової Ради.
По п.12 прийнято рішення дивіденди не нараховувати. Всі інші рішення
прийняті більшістю голосів.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення про виплату дивідендів не приймалося у зв’язку з відсутністю підстав для їх нарахування.
7. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних
паперів, або звіту про результати розміщення акцій, станом на 31 грудня
2014 року
Реєстраційний №02-15/882/977
20 лютого 2015 року м. Київ
Адресат: Акціонери та керівництво ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторсько-консалтингова
група «ЕКСПЕРТ» (далі — Аудитор), яка здійснює аудиторську діяльність на
підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності
№3187, видане за рішенням Аудиторської палати України від 18.04.03р.
№122, чинне до 31.01.18р.), згідно з договором від 05.01.2015р. № 882 проведено аудит фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (далі — Товариство), що включають Баланс (Звіт про
фінансовий стан) станом на 31.12.2014р., Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за 2014 рік, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ), а також опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.
1.Основні відомості про емітента
Повна назва: Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
Код за ЄДРПОУ — 21489100.
Місцезнаходження Товариства: 04655, м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б.
Дата реєстрації — 25.01.1995р., орган, що здійснив державну реєстрацію — Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація.
Товариство здійснює діяльність на підставі Статуту, викладеного у новій
редакції, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол
№28 від 15.04.2013р.) і зареєстрованого 23.04.2013р. під номером
10741050033001894 Шевченківською районною у м. Києвi державною адміністрацією.
Основні види діяльності за КВЕД:
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
43.13 Розвідувальне буріння;
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних
систем;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах;
71.20 Технічні випробування та дослідження.
Товариством здійснювалась діяльність відповідно до отриманих ліцензій:
1.АВ № 587571 від 15.06.2011 р. Господарська діяльність, пов`язана із
створенням об`єктів архітектури
2.АГ № 595271 від 17.06.2011 р Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об`єктів
Відповідальними в Товаристві за фінансово — господарську діяльність в
періоді, що перевірявся, були:
•Голова правління — Левандовський Анатолій Станіславович — з
24.09.2012р. по теперішній час (протокол Загальних зборів акціонерів №26
від 21.09.2012р., наказ №205к від 24.09.2012р.);
•Головний бухгалтер — Андреєва Тетяна Петрівна — з 17.07.2012р. по
теперішній час (наказ №122к від 16.07.2012р.).
Середня кількість працівників в Товаристві в 2014 році — 650.
2. Опис аудиторської перевірки
Ми виконали аудит фінансової звітності Товариства, яка складається з
балансу станом на 31 грудня 2014 року та звітів про фінансові результати,
рух грошових коштів та власний капітал за 2014 рік, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток. Ця фінансова звітність складена згідно з МСФЗ.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного
аудитора», 710 «Порівняльна інформація — відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», інших міжнародних стандартів та практики аудиту в Україні, а також
у відповідності до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів
для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних
паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 08.10.2013 № 2187, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 29.10.2013р. за №1827/24359 (далі — Вимоги
до аудиторського висновку).
Ці стандарти зобов’язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові
звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах.
Аудиторська перевірка включала оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським
персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
Фінансова звітність Товариства формувалася з дотриманням таких
принципів: автономності, обачності, безперервності діяльності, періодич-

ності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, єдиного грошового вимірника.
Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити
під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінені судження управлінського персоналу щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує невизначеність, що стосується подій або
умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під сумнів здатність
Товариства безперервно продовжувати діяльність.
Відповідно до Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» основні принципи, методи і
процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені в наказі про
облікову політику №105 від 29.12.2013р. Облікова політика Товариства була
незмінною протягом періоду, що перевірявся.
З метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського обліку та звітності перед складанням річної фінансової звітності Товариством згідно з
наказом від 31.10.2014р. №81-а проведена інвентаризація активів і
зобов’язань.
3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів
Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових
звітів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності несе
управлінський персонал Товариства.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем обліку i внутрішнього контролю, які забезпечують підготовку та достовірне представлення фінансових звітів, відсутність в них суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір
та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок
для відповідних обставин.
4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової
звітності.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку. Ці стандарти та Вимоги до аудиторського висновку вимагають від
нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.
Оцінюючи ризики, Аудитор розглядає тi аспекти внутрішнього контролю,
що стосуються складання Товариством фінансової звітності для розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Також
аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази
для висловлення нашої думки.
5. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо
організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних оборотних та необоротних активів та зобов'язань, тому не мали змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо цих статей, отже з
урахуванням такого обмеження висловлення думки базувалось виключно
на підставі первинної документації.
6. Умовно-позитивна думка відповідно до МСА 705 «Модифікація думки
у звіті незалежного аудитора»
На думку Аудитора, за винятком впливу факторів, про які йдеться у попередньому параграфі, фінансові звіти Товариства справедливо i достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31 грудня 2014 року, а також результат його діяльності, рух грошових коштів та
зміни у власному капіталі за 2014 рік відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Ми підтверджуємо, що принципи облікової політики Товариства застосовувалися при веденні бухгалтерського обліку та не змінювалися протягом
періоду, що перевірявся. Класифікація та оцінка активів Товариства, що відображені у звітності, відповідає вимогам МСФЗ. Розмір зобов’язань у фінансовій звітності відповідає реальності. Структура та призначення власного капіталу визначені Товариством об’єктивно та адекватно. Облік правдиво
і неупереджено відображає стан справ щодо розміру фінансового результату діяльності Товариства у періоді з 01.01.14р. по 31.12.14р. Дані окремих
форм фінансової звітності Товариства відповідають одні одним, даним бухгалтерського обліку після відповідних коригувань в зв’язку із трансформаці-
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єю за МСФЗ. Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування.
7. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Згідно з Вимогами до аудиторського висновку надаємо наступну інформацію.
7.1.Статутний капітал
Наводимо iнформацiю про випуски акцiй Товариства (щодо кожного випуску) iз зазначенням реквiзитiв свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй,
органiв, що видали вiдповiднi свiдоцтва, номiнальної вартостi, кiлькостi кожного типу розмiщених Товариством акцiй, у тому числi кiлькостi кожного класу привiлейованих акцiй (у разi розмiщення привiлейованих акцiй), загальної суми випуску, форми випуску акцiй, форми iснування.
Перша емiсiя акцiй Товариства була проведена в процесi корпоратизації
Товариства шляхом випуску 71’246 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 25000 карбованців на загальну суму 1 781 150 000 (один мільярд
сімсот вісімдесят один мільйон сто п’ятдесят тисяч) карбованців та зареєстрована Київським міським фінансовим управлінням (свiдоцтво про
реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 30.01.1995р., реєстрацiйний №
23/1/95 — втратило чиннiсть).
Друга емiсiя акцiй Товариства була проведена шляхом додаткового випуску 1’282’428 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. у
бездокументарнiй формi на загальну суму 320’607 гривень та зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (свiдоцтво про
реєстрацiю випуску 1’353’674 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю
0,25грн. на загальну номiнальну вартiсть 338’418,50 гривень вiд 07.06.2000р.,
реєстрацiйний №270/1/00 — втратило чиннiсть).
Третя емiсiя акцiй Товариства була проведена шляхом додаткового випуску 12’183’066 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. у
бездокументарнiй формi на загальну суму 3’045’766,50 гривень та зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
(свiдоцтво про реєстрацiю випуску 13’536’740 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 0,25грн. на загальну номiнальну вартiсть 3’384’185
гривень вiд 08.05.2003р., реєстрацiйний №211/1/03 — втратило чиннiсть).
Третій випуск акцій було розпочато 04.02.2003р. і закінчено 21.02.2003р.
Кількість акцій, на яку було здійснено підписку: перший етап –7 292 091 шт.
на суму 1 823 022,70 грн. по 7 договорам, другий етап — 4 890 975 шт. на
суму 1 222 743,75 грн. по 2 договорам. Компанія «Вільхельміна Холдинг Лімітед» внесла в статутний капітал грошові кошти на розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними дорученнями 29.07.2003 р. на суму
533 180,00 грн., 14.08.2003 на суму 1 333 614,82 грн., 13.02.2003 р. на суму
800 054,93 грн., загальна сума — 2 666 849,75 грн., загальна кількість акцій — 10 667 399 шт. ТОВ «Хіммашпроект» внесло в статутний капітал грошові кошти на розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними дорученнями 20.02.2003 р. на суму 111 288,68 грн., 13.01.2004 р. на суму
140 000,00 грн., 12.03.2004 р. на суму 119 673,57 грн., загальна сума —
370 962,25 грн., загальна кількість акцій — 1 483 849 шт.
Четверта емiсiя акцiй Товариства була проведена шляхом додаткового
випуску 13’536’740 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. у
бездокументарнiй формi на загальну суму 3’384’185 гривень та зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (свiдоцтво
про реєстрацiю випуску 27’073’480 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 0,25грн. на загальну номiнальну вартiсть 6’768’370 гривень вiд
30.10.2006р., реєстрацiйний №198/10/1/06 — втратило чиннiсть). Акції було
повністю розміщено серед акціонерів та сплачені за номінальною вартістю.
Компанія «Вільхельміна Холдинг Лімітед» внесла в статутний капітал грошові кошти на розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними дорученнями 18.09.2006р. на суму 3 383 910,75 грн., загальна кількість акцій —
13 535 643 шт. Фізичні особи акціонери внесли в статутний капітал грошові
кошти через касу підприємства з 04.07.2006 р. по 18.09.2006 р. загальну
суму — 274,25 грн., загальна кількість акцій — 1 097 шт.
П’ята емiсiя акцiй Товариства була проведена шляхом випуску 5’415’016
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. у бездокументарнiй
формi на загальну суму 1’353’674 гривень шляхом закритого (приватного)
розмiщення та зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 32’488’176 простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. на загальну номiнальну вартiсть
8’122’044 гривень вiд 24.04.2007р., реєстрацiйний №72/10/1/07 — втратило
чиннiсть). Звіт про розміщення акцій зареєстровано 28.08.2007р.
Протоколом позачергових загальних зборiв Товариства № 30 вiд
21.09.2012р. було прийнято рiшення про намiр збiльшити розмiр Статутного
капiталу на суму 8’122’044 (вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок
чотири) гривні за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових 32’488’176 (тридцять два мільйони чотириста
вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 гривень (двадцять п’ять копійок) кожна.
Також затверджено перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
Шоста емiсiя акцiй Товариства була проведена шляхом додаткового випуску 32’488’176 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. у
бездокументарнiй формi на загальну суму 8’122’044 (вісім мільйонів сто
двадцять дві тисячі сорок чотири) гривень шляхом закритого (приватного)
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розмiщення та зареєстрована Національною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку (тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих
iменних акцiй вiд 20.11.2012р., реєстрацiйний №221/1/2012-Т).
Компанія «Вільхельміна Холдинг Лімітед» внесла в статутний капітал
грошові кошти на розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними дорученнями від 11.10.2012 р., 14.11.2012 р., 17.12.2012 р. на суму
8 117 644,00 грн., загальна кількість акцій — 32 470 576 шт. Фізичні особи
акціонери внесли в статутний фонд грошовими коштами на розрахунковий
рахунок підприємства з 23.10.2012 р. по 16.11.2012 р. загальну суму —
4 400,00 грн., загальна кількість акцій — 17 600 шт.
Таким чином, Статутний капітал Товариства відповідно до нової редакції
Статуту станом на 31.12.14р. складав 16 244 088 грн.(шістнадцять мільйонів двісті сорок чотири тисячі вісімдесят вісім грн. 00коп.), який розподілено
на 64 976 352 (шістдесят чотири мільйони дев’ятсот сімдесят шість триста
п’ятдесят дві) частки, корпоративні права за якими посвідчуються простими
іменними акціями номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Власниками іменних простих акцій Товариства станом на 31.12.14р.
були:
Компанія «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр), Код за ЄДРПОУ учасника 0000106779, Місцезнаходження 03030 Кіпр 80000 д/н Лімасол Arch.
Makariou III, 195 Neocleous House Частка у статутному капіталі 99,3591%;
Компанія «ДЖЕМСТАР КАПИТАЛ ИНК.» (Віргінські о-ви), Код за ЄДРПОУ
учасника 0000479376, Місцезнаходження 00001 Віргінські о-ви 80000 Шевченківський Роад Таун Джипфа Білдінг, 3-й поверх,О.Тортола, Частка у статутному капіталі 0,03225%;
Компанія «ЦІНК.КОМ ИНК.» (Віргінські о-ви) Код за ЄДРПОУ учасника
0000587264, Місцезнаходження 00001 Віргінські о-ви д/н Роад Таун Джипфа
Білдінг,3-й поверх, О.Тортола, Частка у статутному капіталі 0,03225 %;
ВАТ «Базис-Інвестмент» (Україна) Код за ЄДРПОУ зберігача 30251739,
Місцезнаходження 02090 80000 Дніпровський м.Київ Празька 5 оф 438
Частка у статутному капіталі 0,3916%;
Фізичні особи (частка у статутному капіталі менше 10%) — 41 особи;
Частка у статутному капіталі 0,1848%.
У звітному році змін статутного капіталу не було, інформація про засновників та\або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток)
не змінювалась. Ведення обліку коштів статутного капіталу відповідало вимогам чинного законодавства. Станом на 31.12.14р. статутний капітал Товариства сплачено повністю.
8. Інші елементи
8.1. Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування відповідно до установчих документів:
ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ».
Код ЄДРПОУ — 32346015.
Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 5, оф. 202.
Фактичне місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 8Б, оф.2.
Реєстраційні дані: зареєстровано Деснянською районною в м. Києві державною адміністрацією 24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701.
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності
№3187, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.03р.
№122, чинне до 31.01.18р.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серії П №000057, видане згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013р.за №57, чинне до
31.01.18р.
Керівник: Олексієнко Дмитро Володимирович, сертифікат аудитора серії
«А» №005322, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від
27.06.02р. за №111, термін дії — до 27.06.17р.
Телефон/факс: (044) 272 5321.
8.2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Договір від 05.01.2015р. № 882.
Місце проведення аудиту: 04655, м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б.
Дата початку перевірки — 16 лютого 2015 року, дата закінчення перевірки — 20 лютого 2015 року.
Генеральний директор ТОВ АКГ «ЕКСПЕРТ»(сертифікат аудитора серії
А №005322)
Д.В. Олексієнко 20 лютого 2015 року
8. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого
оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015 р.
Річна інформація розміщена на сторінці www.unxp.com.ua/2014.pdf
28.04.2015 р.
9. Підпис
9.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
9.2. Голова Правління __________ Левандовський А.С.
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
м.п. 27.04.2015
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТАМАР»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПрАТ «АТАМАР»
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
«АТАМАР», 23383392, Гусовського, 12/7,
місцезнаходження, міжміський к.43, Київ, 01011, Україна, 044 2544235
код та телефон емітента

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

27.04.2015

aoatamar.com.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»
Код за ЄДРПОУ: 00951770
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1; Міжміський код, телефон та факс: (04574) 4-20-42;
Електронна поштова адреса: l.ruban@mhp.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://00951770.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗВКК» (Протокол
№1 від 24.04.2015р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Припинено повноваження. Голова правління — Жукотанський Олександр
Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Володіє
часткою в статутному капіталі емітента — 0,0040%. Пакет акцій емітента,
який належить цій особі: 6411 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2012р. по 24.04.2015р.
Припинено повноваження. Член правління — Чепелюк Сергій Іванович
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,013%. Пакет акцій емітента, який
належить цій особі: 20849 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2012р. по
24.04.2015р.
Припинено повноваження. Член правління — Нікіфорова Марія Антонівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,013%. Пакет акцій емітента, який
належить цій особі: 20849 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 26.04.2012р. по
24.04.2015р.
Припинено повноваження. Член правління — Шаповалова Тамара Олексіївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,0127%. Пакет акцій емітента, який
належить цій особі: 20349 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 26.04.2012р. по 24.04.2015р.
Припинено повноваження. Член правління — Лавроненко Василь Йосипович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,0128%. Пакет акцій емітента, який
належить цій особі: 20549 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2012р. по 24.04.2015р.
Припинено повноваження. Член правління — Івченко Таїсія Михайлівна
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення за-

гальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Не володіє часткою
в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 17.10.2013р. по 24.04.2015р.
Припинено повноваження. Член правління — Товстоноженко Наталія
Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не
надано) з 24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.).
Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з
26.04.2012р. по 24.04.2015р.
Обрано. Голова правління — Жукотанський Олександр Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2015р.
у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних
зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Строк, на який призначено
особу — 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,0040%.
Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 6411 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПАТ «МЗВКК».
Обрано. Член правління — Чепелюк Сергій Іванович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2015р. у зв’язку
із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Строк, на який призначено особу
— 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,013%. Пакет
акцій емітента, який належить цій особі: 20849 шт. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член правління — ПАТ «МЗВКК».
Обрано. Член правління — Шаповалова Тамара Олексіївна (згоду на
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2015р. у
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Строк, на який призначено
особу — 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,0127%.
Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 20349 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: Член правління ПАТ «МЗВКК».
Обрано. Член правління — Івченко Таїсія Михайлівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2015р. у зв’язку із
організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Строк, на який призначено особу —
5 років. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член правління ПАТ «МЗВКК».
Обрано. Член правління — Товстоноженко Наталія Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Строк, на який
призначено особу — 5 років. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член
правління ПАТ «МЗВКК».
У зв’язку із внесенням змін до Статуту Товариства та Положення про
Правління, згідно з якими кількісний склад Правління становить 5 осіб.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління Жукотанський Олександр Васильович, 24.04.2015р.
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№81, 29 квітня 2015 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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОемітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО «УНІВЕРСИТЕТ
місцезнаходження, міжмісьМИСТЕЦТВ»,
кий код та телефон емітента ВІЙСЬКОВИХ
01004905, пр.Карла Маркса, б.60, кім.514,
м. Дніпропетровськ, 49000, (056) 744-13-37
2. Дата розкриття повного
29.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://01004905.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство
«УФIЮК»

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 акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «УФIЮК», 32492063, 01103 м. Київ
ня, міжміський код та телефон
Залiзничне шосе, 47, 044-233-62-13
емітента
2. Дата розкриття повного тексту 27.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://32492063.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД» (далі — Банк)
2. Код за ЄДРПОУ: 38690683
3. Місцезнаходження: 04116, м. Київ, Шолуденка, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 502-23-02; (044) 502-23-03
5. Електронна поштова адреса: info@avangardbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.avangardbank.com.ua/probank/informatsiya-pro-emitenta
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення:
Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 5 від
24.04.2015 р.) ліквідовано Ревізійну комісію Банку та припинено повноваження Голови та членів Ревізійної комісії, а саме:
- Кільмухаметова Руслана Ілдаровича, Голови Ревізійної комісії Банку.
Перебував на посаді з 05.12.2014 р. по 24.04.2015 р. Згоди на розкриття
паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку не
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- Вальчишена Олександра Васильовича, члена Ревізійної комісії. Перебував на посаді з 05.12.2014 р. по 24.04.2015 р. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку не
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- Ведринської Інни Володимирівни, члена Ревізійної комісії. Перебувала
на посаді з 05.12.2014 р. по 24.04.2015 р. Згоди на розкриття паспортних
даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Нового Голову та членів Ревізійної комісії не призначено (не обрано) у
зв’язку із ліквідацією Ревізійної комісії.
Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 5 від
24.04.2015 р.) змінено найменування Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та достроково припинено повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку,
а саме:
- Стеценка Костянтина Вікторовича, Голови Спостережної ради Банку.
Перебував на посаді з 05.12.2014 р. по 24.04.2015 р. Згоди на розкриття
паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку не
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- Пасенюка Макара Юрійовича, члена Спостережної ради Банку. Перебував на посаді з 05.12.2014 р. по 24.04.2015 р. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку не
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- Саприкіна Артема Олександровича, члена Спостережної ради Банку.
Перебував на посаді з 05.12.2014 р. по 24.04.2015 р. Згоди на розкриття
паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку не
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 5 від
24.04.2015 р.) обрано членами Наглядової ради Банку наступних осіб:
- Стеценка Костянтина Вікторовича на строк згідно Закону України «Про
акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 24.03.2008 р. по 19.03.2014 р. — Директор ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» та з 20.03.2014р. по теперішній час — Керуючий

94

директор ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код за ЄДРПОУ 35649564;
місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21).
- Пасенюка Макара Юрійовича на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала
наступні посади: з 06.07.2009 р. по теперішній час — Керуючий директор
ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код за ЄДРПОУ 35649564; місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21).
- Саприкіна Артема Олександровича на строк згідно Закону України «Про
акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 10.01.2010 р. по теперішній час — Керівник департаменту міжнародного права ТОВ «ЮК «Саприкін і Одинець» (код за ЄДРПОУ 36472454; місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 48/28-А, офіс 2).
- Стеценка Миколу Володимировича, як незалежного члена Наглядової
ради, на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від
17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не
було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом
останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з
09.07.2009 р. по теперішній час — Генеральний директор ТОВ «АВЕЛЛУМ
ПАРТНЕРС» (код за ЄДРПОУ 36531116; місцезнаходження: 01030, м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21/літера «А»/, офіс №41).
- Піонтковського Сергія Володимировича, як незалежного члена Наглядової ради, на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від
17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не
було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом
останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з
11.12.2008 р. по 17.04.2011 р. головний юрист з питань нерухомості Представництва компанії «Бейкер і Макензі — Сі Ай Ес Лімітед»; з 18.04.2011 р.
по 28.12.2012 р. переведений на посаду Голови Представництва компанії
«Бейкер і Макензі — Сі Ай Ес Лімітед»; з 01.01.2015 р. по теперішній час —
Головний юрист з питань нерухомості — Керуючий Партнер Представництва компанії «Бейкер і Макензі — Сі Ай Ес Лімітед» (код за ЄДРПОУ
26080054; місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 24).
У відповідності до Статуту Банку, затвердженого в новій редакції відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 5 від
24.04.2015 р.) та на підставі Рішення Наглядової ради Банку (Протокол
№ 1 від 27.04.2015 р.) Головою Наглядової ради Банку обрано Стеценка
Костянтина Вікторовича на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 24.03.2008 р. по 19.03.2014 р. — Директор ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» та з 20.03.2014 р. по теперішній час — Керуючий директор
ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код за ЄДРПОУ 35649564; місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21).
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління Корчинська С.А.,
27.04.2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ» (код за
ЄДРПОУ 00191052, 84205, Донецька область, м. Дружкiвка вул. Ленiна,
буд.3, (06267) 4-34-50).
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: dmf.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛОТ» (код за ЄДРПОУ 23602457).
5. Інформація про загальні збори
Черговi Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 04.04.2014 року.
Пропозицiї до перелiку порядку подавала Наглядова рада. Акціонер — власник більше ніж 5% акцій до затвердження Наглядовою Радою остаточного порядку денного надав пропозицiю включити до порядку денного питання №8 «Затвердження порядку розподiлу прибутку
Товариства. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв». Пропозицiї та
змiни до перелiку порядку денного iншими особами не вносились. Порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв від 04.04.2014р.:
1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв, затвердження її
кiлькiсного та персонального складу.
2.Звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3.Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2013 роцi.
4.Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту
Наглядової Ради, звiту i висновку Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
7.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства.
8.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
9.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi акцiонерного Товариства на 2014 рiк.
10.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв,
що будуть укладатися протягом року, а саме визначення характеру значних правочинiв та розмiру їх граничної вартостi. Про надання повноважень, щодо затвердження iстотних умов правочинiв, та пiдписання
документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв.
11.Прийняття рiшення про дострокове вiдкликання Наглядової Ради
Товариства.
12.Затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Наглядової
Ради.
13.Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної
комiсiї.
14.Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «ДРЗМВ».
15.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДРЗМВ».
По питанням порядку денного Загальних зборiв акцiонерами
вирiшено:
По першому питанню: обрати лiчильну комiсiю зборiв у кiлькостi 7 осiб.
По другому, третьому, четвертому, п'ятому, шостому питаннях:
1.Затвердити звiт Генерального директора ПАТ «ДРЗМВ» щодо
пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
2. Затвердити звiт Наглядової Ради за 2013 роцi.
3. Затвердити звiт i висновок Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
4. Затвердити рiчний звiт за 2013 рiк.
По сьомому питанню:
1. Затвердити суму чистого прибутку за 2013 рiк у розмiрi 29 835 383
грн. та розподiлити його наступним чином: — 12 000 т.грн. спрямувати
на реiнвестування, для технiчного переозброєння; — 17 835 353 грн.
залишити без розподiлу.
2. Дивiденди за пiдсумками роботи у 2013 роцi не нараховувати та не
сплачувати.
По восьмому питанню наведене далi рiшення не прийнято:
1. Затвердити суму чистого прибутку за 2013 рiк у розмiрi 29 835 383
грн i розподiлити його наступним чином: — 12 000 т.грн. спрямувати на
реiнвестування, для технiчного переозброєння; — прибуток в сумi 5 000
т.грн. спрямувати на виплату дивiдендiв за 2013 рік; — 12 835 383 грн.
залишити без розподiлу.

2. Наглядовiй Радi визначити дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв, порядок i строк виплати дивiдендiв,
у вiдповiдностi з законодавством України та Статутом Товариства.
По дев'ятому питанню: 1. Затвердити основнi напрямки дiяльностi
Товариства на 2014 рiк.
По десятому питанню: 1. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, що будуть укладенi з 05.04.2014 по 04.04.2015,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
2. Визначити, що гранична сукупна вартiсть правочинiв, щодо яких
прийняте рiшення про попереднє схвалення не повинна перевищувати
десятикратну вартiсть активiв за даними фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
3. Надати повноваження Наглядовiй Радi щодо затвердження
iстотних умов значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за
2013 рiк.
4. Надати Генеральному директору повноваження щодо пiдписання
всiх документiв, пов'язаних iз укладенням значних правочинiв, згiдно з
рiшенням Наглядової Ради.
По одинадцятому питанню: 1. Прийняти рiшення про дострокове
вiдкликання всього складу Наглядової Ради Товариства.
По дванадцятому питанню: 1. Затвердити умови договорiв, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради. 2. Призначити Генерального директора особою, уповноваженою на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради.
По тринадцятому питанню: 1. Затвердити умови договорiв, що будуть укладатися з членами Ревiзiйної комiсiї. 2. Призначити Генерального директора особою, уповноваженою на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
По чотирнадцятому питанню: Обрати до складу Наглядової Ради
термiном на 3 роки: Попкова С.В., Малiкова В.О., Малiкова Д.В., Марченко В.В., Корнiєнко I.М. Наглядова Рада сформована у повному
складi.
По п'ятнадцятому питанню: Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї
термiном на 3 роки: Курєєву I.Й., Лiсовську О.В., Чигiрьову Я.М. Ревiзiйна
комiсiя сформована у повному складi.
З питаннь порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства
виступали:
- Голова загальних зборiв, Генеральний директор ПАТ «ДРЗМВ», Голова Наглядової ради, Голова Ревiзiйної комiсiї, Директор аудиторської
фiрми ТОВ «Аудит ТОН», Начальник юридичної служби ПАТ «ДРЗМВ»,
голова Лічильної комiсiї.
6. Інформація про дивіденди. 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
421620
436002
Основні засоби (за залишковою
220665
234239
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
130964
137926
Сумарна дебіторська заборгованість
42514
27387
Грошові кошти та їх еквіваленти
21385
26078
Власний капітал
308586
325139
Статутний капітал
3323
3323
Нерозподілений прибуток (непокритий
304433
320986
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпе61711
51530
чення
Поточні зобов’язання і забеспечення
51323
59333
Чистий прибуток (збиток) на одну просту -0.24886400
0.44895730
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток)
-0.24886400
0.44895730
на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій
66453976
66453976
(шт.)
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп цінних паперів власних випусків
протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Хлібозавод «Залізничник»

Річна інформація
емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Хлібозавод «Залізничник», 23050348, перевулок Гаївський, 2б, м. Тростянець, Тростянецький, Сумська, 42600, (05458) 6-91-01.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: zaliznuchnuk.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: АФ ТОВ «Професіонал СВ», 31311751.
5. Інформація про загальні збори 30.04.2014, чергові. Порядок денний:
1. Припинення роботи лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» обраної 30.04.2013 року.
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками його розгляду.
8. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
9. Затвердження річного звіту ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» за
2013 рік.
10. Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
11. Визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» у 2013 році.
12. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014 році.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов
договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Результати розгляду питань порядку денного:
1. По першому питанню порядку денного Постановили: Припинити
роботу лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хлібозавод
«Залізничник» обраної 30.04.2013 року.
2. По другому питанню порядку денногоПостановили: 1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»:
Голова комісії: Рєзнік Лідія Сергіївна.
Секретар комісії: Калашник Любов Валентинівна.
Члени комісії: Зубаха Людмила Іванівна.
3. По третьому питанню порядку денного Постановили: Обрати: —
головуючим загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» Рєзнік Івана Степановича; — секретарем загальних зборів Віленську Ольгу Вікторівну.
4. По четвертому питанню порядку денного Постановили: Затвердити
порядок ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
- для доповіді по п. № 5 — до 10 хвилин;
- для виступу по іншим питанням — до 3 хвилин;
- для обговорення по всіх питаннях — до 1 хвилини;
- провести збори за 2 години без перерви.
5. По п’ятому питанню порядку денного Постановили: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства
у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду (додається) затвердити.
6. По шостому питанню порядку денного Постановили: Звіт голови
наглядової ради про роботу за 2013 рік (додається) затвердити.
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7. По сьомому питанню порядку денного Постановили: Звіт ревізійної
комісії (додається) прийняти до відома.
8. По восьмому питанню порядку денного Постановили: Висновки ревізійної комісії за 2013 рік затвердити (додається).
9. По дев’ятому питанню порядку денного Постановили: Річний звіт
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» за 2013 рік затвердити (додається).
10. По десятому питанню порядку денного Постановили: Визначити
як основні напрямки діяльності на 2014 рік:
- збільшення об’єму виробництва і реалізації;
- поліпшення конкурентоспроможності продукції;
- збільшення об’єму випуску продукції і реалізації хлібобулочних, кондитерських виробів, макаронних виробів, виробництво печива та здоби.
11. По одинадцятому питанню порядку денного Постановили: Здійснити покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у
2013 році, за рахунок реалізації основних фондів, що не використовуються в виробничому процесі після проведення експертної оцінки їх та у відповідності до вимог Статуту підприємства.
12. По дванадцятому питанню порядку денного Постановили: Спрямувати, за підсумками роботи ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» у
2014 році чистий прибуток:
12.2. 1. до фонду виплати дивідендів у розмірі та у строки, визначені
чинним законодавством;
12.2.2. направити до резервного капіталу 5% чистого прибутку;
12.2.3. до фонду розвитку виробництва — залишок чистого прибутку.
12.2.4. надати доручення Голові Правління після виплати дивідендів
на державну частку надіслати копію платіжного доручення до Фонду державного майна України.
13. По тринадцятому питанню порядку денного Постановили: Припинити повноваження Голови та членів діючої Наглядової ради товариства
в повному складі.
14. По чотирнадцятому питанню порядку денного Постановили: Обрати членів Наглядової ради товариства:
1. Громадянин України Мельник Сергій Миколайович:
2. Громадянка України Віленська Ольга Вікторівна:
3. Фонд державного майна України, місцезнаходження вул. Кутузова,
18/9, м. Київ 133, 01601, Код ЄДРПОУ 00032945; Пропозиція внесена
ФДМУ; ФДМУ належить 6162080 простих іменних акцій; ФДМУ не є афілійованою особою Товариства; Акціонерів Товариства, які є афілійованими
особами ФДМУ немає. Запропоновано затвердити умови договорів
(цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Постановили: Рішення не прийнято.
Запропоновано Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради: директор ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» Рєзнік І.С. Постановили: Рішення не прийнято.
15. По п’ятнадцятому питанню порядку денного Постановили: Припинити повноваження Голови та членів діючої Ревізійної комісії товариства в повному складі.
16. По шістнадцятому питанню порядку денного Постановили: Обрати членів Ревізійної комісії товариства:
1. Громадянин України Рєзнік Роман Павлович.
2. Громадянка України Панченко Віра Павлівна.
3. Фонд державного майна України, місцезнаходження вул. Кутузова,
18/9, м. Київ 133, 01601, Код ЄДРПОУ 00032945; Пропозиція внесена
ФДМУ; ФДМУ належить 6162080
простих іменних акцій; ФДМУ не є афілійованою особою Товариства;
Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами ФДМУ немає.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб’єкта малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1653,1
1300
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1192
1277
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
393,1
14
Сумарна дебіторська заборгованість
63
9
Грошові кошти та їх еквіваленти
5
0
Власний капітал
-105,4
217
Статутний капітал
3208
3208
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3313,4
-2991
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
1758,5
1083
Чистий прибуток (збиток)
-322,4
-161
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація за 2014 рік ПАТ «Червона зірка»
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публiчне акцiонерне
товариство «по виробництву сiльськогоспо
дарської технiки «Червона зiрка»; код за ЄДРПОУ
міжміський код та телефон емітента:

05784437; 25006, м. Кiровоград, вул. Медведєва, 1; (0522) 39-54-72.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://www.chervonazirka.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудитфінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська фiрма «Аналiтик-Аудит»; код за ЄДРПОУ 31008476.
5. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення 17.04.2014р. Кворум
зборів — 95.2059% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт
правлiння про результати фiнансово — господарської дiяльностi товариства
за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 3.
Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2013 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї, висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного
звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на
2014 рiк. 6. Припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради. 7.
Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, iз
зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, надання наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про
визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на
яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких
правочинiв. 8. Про внесення i затвердження змiн та доповнень до статуту
ПАТ «Червона зiрка» шляхом затвердження статуту товариства в новiй
редакцiї. Порядок денний запропонований правлiнням та затверджений наглядовою радою. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд
акцiонерiв не надходили. Всi питання порядку денного були розглянутi, по
всiх питаннях порядку денного було прийнято рiшення. Голосування з усiх
питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенiв для голо-

сування. За результатами розгляду питань порядку денного загальних зборiв
акцiонерiв були прийнятi такi рiшення: по першому питанню обрали робочi
органи зборiв та затвердили запропонований порядок проведення зборiв;
друге, третє та четверте — затвердити; по п'ятому питанню — затвердили
рiчний фiнансовий звiт товариства, баланс, порядок розподiлу прибутку за
2013 рiк, плановi показники прибутку на 2014 рiк. Було прийнято рiшення не
розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та
придбання основних фондiв, дивiденди не нараховувати та не виплачувати;
по шостому питанню вирiшили вiдкликати членiв Наглядової ради ПАТ «Червона зiрка» у повному складi. Обрали наглядову раду в наступному складi:
Приватне акцiонерне товариство «Пiрамiс»; Штутман Павло Леонiдович; Попов Михайло Iванович; Стонога Валентин Михайлович; Приватне акцiонерне
товариство «Ельвортi Груп»; по сьомому питанню схвалили та надали попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть
бути укладенi Товариством у ходi його звичайної поточної господарської
дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, за
умови обовязкового погодження з наглядовою радою Товариства; по восьмому питанню схвалили внесення змiн та доповнень до статуту ПАТ «Червона зiрка». Позачергові збори не скликались.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного періоду та періоду,
що передував звітному, дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
542903
453436
Основні засоби (за залишковою вартістю)
330224
227579
Довгострокові фінансові інвестиції
2930
911
Запаси
111761
118440
Сумарна дебіторська заборгованість
63657
75596
Грошові кошти та їх еквіваленти
2698
596
Власний капітал
338661
270806
Статутний капітал
9500
9500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
316527
248672
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
65254
88517
Поточні зобов’язання і забезпечення
138988
94113
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.19009
0.13062
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.19009
0.13062
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
190000000 190000000
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом періоду
Голова правління — генеральний директор ПАТ «Червона зірка»
С.Г. Калапа

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СМАРТБАНК»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
І. Загальні відомості
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТБАНК», код за
ЄДРПОУ 37176171, місцезнаходження 04107, м.Київ, вул.Лук'янiвська,
буд.1, Лiтера «А», тел./факс (044)237-03-45 (044) 237-03-45, e-mail:
oyaremenko@ smartbank.kiev.ua, веб-сайт http://smartbank.kiev.ua/news
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК»
(Протокол № 1 вiд 24.04.2015р.) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу ПУАТ «СМАРТБАНК» на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу. Рiшення про розмiщення: Приватне розмiщення 100 000
(Сто тисяч) штук простих iменних акцiй ПУАТ «СМАРТБАНК», номiнальна
вартiсть однiєї штуки 1 000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп), загальна
номiнальна вартiсть 100 000 000,00 грн. (Сто мiльйонiв грн. 00 коп).
Статутний капiтал збiльшується на 100 000 000,00 грн. (Сто
мiльйонiв грн.00 коп.) шляхом додаткового випуску акцiй. Номiнальна
вартiсть акцiй — 1000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп). Цiна розмiщення —
1000,00 грн. (Одна тисяча грн.00 коп) — визначена незалежним оцiнювачем
згiдно законодавства України та затверджена Протоколом Спостережної
ради № 7 вiд 17.03.2015р. Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв
(крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної
суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) Банку, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття цього

рiшення складає 133,33%.
Простi iменнi акцiї надають їх власникам право на отримання частини
прибутку Банку у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi Банком, на
отримання частини майна Банку або вартостi частини майна Банку у разi
його лiквiдацiї, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Банку та
iншi права, передбаченi дiючим законодавством, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.
Спосiб оплати цiнних паперiв — оплата акцiй здiйснюється виключно
грошовими коштами шляхом перерахування коштiв на рахунок
ПУАТ «СМАРТБАНК».
100% вiд загального обсягу залучених ресурсiв вiд розмiщення акцiй
буде направлено на забезпечення фiнансової стiйкостi та здiйснення поточної дiяльностi Банку.
Рiшення про збiльшення статутного капiталу банку прийняте акцiонерами
Банку. Розмiщення акцiй банку буде проводитись виключно серед акцiонерiв
банку, зазначених в Реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв ПУАТ «СМАРТБАНК», складеному станом на 20.04.2015. Iнформацiя щодо акцiонерiв, якi
планують придбати акцiї, що розмiщуються, та щодо кiлькостi цiнних
паперiв, яка планується ними придбати, вiдсутня.
Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї — Банк бере на
себе зобов’язання не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення
акцiй, для покриття своїх збиткiв вiд господарської дiяльностi.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
В.о. Голови Правлiння Терент’єв Д.Р.,
27.04.2015р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акцiонерне товариство
«Будiвельне управлiння № 1»
Річна інформація емітента
1. Публічне акцiонерне товариство «Будiвельне управлiння № 1»;
01241177; 27500, Кiровоградська обл. м. Свiтловодськ вул. Заводська 1, (05236) 23941.
2. Дата розкриття: 30.04.2015; 3. Адреса веб-сторінки:
https://sites.google.com/site/buduprav. 4. Аудиторська фірма: ТОВ «Полтавське бюро судово-економiчної експертизи та аудиту», 23561178;
5. Інформація про загальні збори: чергові збори проведені 28.04.2014р.
Порядок денний: 1) обрання голови, секретаря, членів лічильної комісії. Затвердження регламенту; 2) звіт Директора про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками звіту. 3) звіт
ревізійної комісії за 2013р. та прийняття рішень за наслідками звіту. 4)
звіт наглядової ради за 2013р. та прийняття рішень за наслідками звіту. 5) затвердження річного звіту та балансу Товариства та його дочірніх підприємств за 2013р. 6) розподіл прибутку (покриття збитків) за
2013 рік та плановий розподіл прибутку на 2014 рік. 7) про внесення
змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень Товариства та
його дочірніх підприємств. 8)обрання членів наглядової ради, ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, контрактів, що укладатимуться з ними та особи, уповноваженої на їх підписан-

ня. 9) Затвердження договорів, контрактів, значних право чинів, які
можуть вчинятися Товариством. 10)прийняття рішення щодо можливості ліквідації дочірніх підприємств Товариства. Пропозицій до переліку питань не надходило. Всі питання розглянуті у ухвалені. 6. Рішення про виплату дивідендів не приймалось
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента — суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника
Усього активів
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
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)

Директор

період
звітний попередній
2848,2
2990,1
727,5
730,3
---489,6
484,9
1631,1
1774,8
1,9
0,1
2551,1
2676,1
344,4
344,4
- 125,0
4,9
---297,1
314,0
- 125,0
4,9

Потеряйко Микола Миколайович

Приватне акцiонерне товариство «Сумська обласна друкарня»
корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя»

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерно товариство
«Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укр
видавполiграфiя»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 40030, м. Суми, вул. Кiрова, 215
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02468606
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0542) 663540
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01
№ 184649
1.7. Дата державної реєстрації: 06.12.2001
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.sod.sumy.ua
1.9. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Український корпоративний аудит», 33620564.
1.10. Інформація про загальні збори. Протокол загальних зборів № 28
від 15 квітня 2014 року.
1.11. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне
товариство «Фінансова Компанія «СУПУТНИК», 35895153, Дегтярівська,б.9, н\п69, м. Київ, 04050, 044 2277280.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: sputtnik-in.kiev.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності: ПП «Аудиторська фірма «Аудит-Оптім», 21613474.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 25.04.2014 року. Кворум зборів: 73,0448% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. 2. Звіт Наглядової ради товариства. 3. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік. 4. Визначення
порядку розподілу прибутку за результатами діяльності товариства у 2013
році. 5. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік. 6.
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, із
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 7. Про
припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства. 8. Про
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2. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
2670
2739
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2036
2178
Довгострокові фінансові інвестиції
6
6
Запаси
222
206
Сумарна дебіторська заборгованість
108
116
Грошові кошти та їх еквіваленти
107
43
Власний капітал
590
653
Статутний капітал
4896
4896
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-4306
-4243
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
2080
2086
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,01
-0,04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0,01
-0,04
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
4896081
4896081
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду

обрання Ревізійної комісії. 9. Про зміну місцезнаходження товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: Рішення з усіх питань порядку денного прийнято одноголосно.
6. Інформація про дивіденди
Рішення про виплату дивідентів не приймалося та дивіденди не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
368805
397076
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
9303
1670
Грошові кошти та їх еквіваленти
39
5
Власний капітал
138797
269793
Статутний капітал
9800
9800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
128997
259993
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
230008
127283
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
0
0
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Кременчуцьке спеціалізоване
управління № 17»

1.2. Місцезнаходження емітента: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, пр-д Галузевий, 22
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01413891
1.4. Міжміський код та телефон: (05366) 4-22-41
1.5. Електронна почтова адреса: ksu-17@link-kremen.net
1.6. Сторінки в мережі Інтернет: ksu-17.prat.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну у складі посадових
осіб емітента
2. Текст повідомлення
2.1. Зміни відбулись в зв'язку з поданою заявою про звільнення за власним
бажанням (пенсія) ст. 38 приказ №17-К від 23.04.2015р. з посади головного
бухгалтера. Зміни відбулись на засіданні Наглядової ради від 24.04.2015р. протокол № 5 про припинення повноважень члена правління в зв'язку з виходом
на пенсію. Звільнено: Головний бухгалтер — член правління Гончаренко Ольга
Борисівна (фіз.особа не надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка у стат.
капіталі — 1,435750%. На посаді — з 06.01.1999р. по 24.04.2015р.
2.2. Зміни відбулись в зв'язку з поданою заявою про звільнення за
власним бажанням (пенсія) Гончаренко О.Б. ст. 38 наказ №17-К від
23.04.2015р. Призначено згідно наказу №19-к 27.04.2015р. Зміни відбулись на засіданні Наглядової ради від 24.04.2015р. протокол №5 про обрання членом правління ПрАТ КСУ-17.
Призначено: Головний бухгалтер — член правління Совайло Тетяна
Володимирівна (фіз.особа не надала згоди на розкриття пасп.даних).
Частка у стат. капіталі — 0%. Обіймала посади: бухгалтер, заступник головного бухгалтера ПрАТ КСУ-17. На посаду обрана терміном з
27.04.2015р. по 21.04.2016р.
Вищезазначені особи непогашеної судимості за корисливі і посадові
злочини не мають.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Голова правління
Давидов В.Л.

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
акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство
«Будiвель
ня, міжміський код та телефон
но-монтажне управлiн
емітента
ня № 33», 01269589,
Київська, Києво-Святошинський, 08150,
Боярка, Шевченка, 193, /045-98/ 35-944
2. Дата розкриття повного тексту 29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
bmu33.pat.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 емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство Вiнницьке
ня, міжміський код та телефон
Виробничо Ремонтне
емітента
Пiдприємство, 32899265,
Вінницька, Замостянський, 21100,
Вінниця, Кiрова, 1, (0432) 27 49 87
2. Дата розкриття повного тексту річ- 29.06.2015
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
vvrp.biz
3. Адреса сторінки в мережі
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 «Українська енермісцезнаходження,
сервісна
міжміський код та телефон гозберігаюча
емітента
компанія», 20077482, вулиця Гонти,
будинок 1, м. Київ, 04112, 498-14-91, -92
2. Дата розкриття повного
27.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.ukresco.com/news
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 акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство страхова
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента компанiя «Галицька»,
22186790, Івано-Франківська, IваноФранкiвський, 76018, мiсто IваноФранкiвськ, Василiянок, 22, (0342)551909
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.halytska.if.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 акцiонерне товари
емітента, код за ЄДРПОУ,
ство «Український науковомісцезнаходження,
практичний центр народної
міжміський код та
телефон емітента
та нетрадицiйної медицини»,
13549437, 10005 Житомирська область, м.Житомир, вул.Черняховського, 147-В, 0412-24-19-94,
24-45-41
2. Дата розкриття повного 27.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі unpcnnm.besaba.com
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
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Фармамісцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ція-2000», 30636477, Фрунзе, 63-Д,
м.Київ, 04080, (044) 239-19-00
2. Дата розкриття повного
20.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://farmaceya2000.pat.ua/emitents/
Інтернет, на якій розміщено
reports/year/2014
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Банк «Клiринговий Дiм»
Річна інформація емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«Банк «Клiринговий Дiм»
за 2014 рік
І. Основні відомості
про емітента

1. Повне найменування емітента,
Публiчне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Банк «Клiринговий Дiм»,
міжміський код та телефон емітента код ЄДРПОУ 21665382,
04070, м.Київ, Борисоглiбська,
будинок 5 А,
тел. 044 593 10 30
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.clhs.kiev.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 — під- фiрма «Аналітик-Партнери», код
приємця), якою проведений аудит
ЄДРПОУ 30555084
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент — акціонерне
товариство)
Вид
чергові
позачергові
загальних
X
зборів
Дата
24.04.2014
проведення
Кворум
76,72%
зборів
Опис
Черговi Загальнi збори були скликанi Наглядовою радою
Банку.
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань проведення чергових
Загальних зборiв акцiонерiв АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
2. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ»
3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Правлiння.
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту та затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду зiту Наглядової ради.
6. Затвердження звiту та висновку зовнiшього аудитора та
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської
фiрми.
7. Затвердження рiчного звiту АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за
2013 рiк та розподiл прибутку/збиткiв за 2013 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї, Наглядової
ради, Правлiння та рiчнi результати дiяльностi банку (у
виглядi аудиторського звiту). Затверджено рiчний звiт АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2013 рiк та порядок розподiлу прибутку за результатами дiяльностi за 2013 рiк, а саме прибуток
у розмiрi 31 874 802,23 грн. вирiшено направити до резервного фонду Банку.
Вид
загальних
зборів
Дата
проведення
Кворум
зборів**

100

чергові
X

позачергові

23.04.2015

69.22

Опис

Черговi рiчнi Загальнi збори були скликанi Наглядовою радою Банку.
Порядок денний загальних зборiв
1. Затвердження процедурних питань проведення чергових
Загальних зборiв акцiонерiв АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
2. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Правлiння.
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту та затвердження висновку ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Затвердження звiту та висновку зовнiшнього аудитора та
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської
фiрми;
7. Затвердження рiчного звiту АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за
2014 рiк та розподiл прибутку/збиткiв за 2014 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
9. Про внесення змiн до Статуту.
10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
11. Про обрання членiв Наглядової ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ», затвердження умов цивiльно-правових або трудових
договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
12. Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду.
13. Про внесення змiн до Положення про Правлiння.
За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї, Наглядової
ради, Правлiння та рiчнi результати дiяльностi банку (у
виглядi аудиторського звiту). Затверджено рiчний звiт АБ
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2014 рiк та порядок покриття збитку
за результатами дiяльностi за 2014 рiк, а саме: збиток у
розмiрi 90 190 134,47 грн. вирiшено покрити за рахунок резервного фонду фонду Банку.
Також Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про
припинення повноважень Наглядової ради банку у складi Голови Наглiдової ради Воробйова В.В. та членiв Наглядової
ради Лєбєдєва А.Є., Гориславець Н.Ю.
Обрано Наглядову раду у складi: Голова Наглядової ради
Воробйов В.В., члени Наглядової ради: Гориславець Н.Ю.,
Дирдiна I.В., Колєда I.П., Тiтов В.I.
Затверджено Статут Банку в новiй редакцiї.

6. Інформація про дивіденди
Виплата дивідендів за звітний період Емітентом не здійснювалась
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис.
грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
4 922 124
3 859 236
Грошові кошти та їх еквіваленти
2 187 665
849 829
Кошти в інших банках
0
0
Кредити та заборгованість клієнтів
1 981 498
2 728 826
Усього зобов’язань
0
3 254 641
Кошти банків
230 930
119 074
Кошти клієнтів
3 900 392
3 043 202
Усього власного капіталу та частка меншості
517 880
604 595
Статутний капітал
439 692
439 692
Чистий прибуток/(збиток)
- 92 258
27 612
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
- 2 223,08
665,35
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
- 2 223,08
665,35
одну просту акцію (грн.)
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правління 	Андреєвська Вікторія Олександрівна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Вiдкрите акцiонерне товариство «Запорiжжяобленерго»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Вiдкрите акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Запорiжжяобленерго»,
міжміський код та телефон
код за ЄДРПОУ 00130926
емітента
Запорізька, Орджонiкiдзевський,
69035, Запорiжжя, Сталеварiв, 14
061 286-33-86
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.zoe.com.ua/shareholders/
Інтернет, на якій розміщено
annualreports
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВ Аудиторська фiрма «Капiтал»,
аудиторської фірми (П. І. Б. аудито- код за ЄДРПОУ 20503140
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Iнформацiю не заповнено, оскiльки
(розділ заповнюється у випадку,
загальних зборiв акцiонерiв ВАТ
якщо емітент — акціонерне
«Запорiжжяобленерго» у 2014 роцi
товариство)
не було скликано.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами періоду, що
звітнього періоду
передував звітньому
за про- за привілеза простими
за привілейостими
йованими
акціями
ваними
акціями
акціями
акціями
Сума
0
0
4 553 186,30
0
нарахованих
дивідендів,
грн.
0
0
0.0421357229203836
0
Нарахувані
дивіденди на
одну акцію,
грн.
Сума
0
0
4 553 186,30
0
виплачених
дивідендів,
грн.
Дата
складання
переліку осіб,
які мають
право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
08.09.2014
дивідендів
Опис
Рiчних
загальних
зборах
акцiонерiв
ВАТ "Запорiжжяобленерго" за пiдсумками роботи у
2014 роцi станом на дату розкриття рiчної iнформацiї
емiтента не проводилось, тому рiшення щодо виплати
дивiдендiв за 2014 рiк не приймалось.
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.01.2014 №33
«Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки
прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi
права держави» встановлено для господарських товариства
електроенергетичної галузi, щодо яких здiйснюється регулювання цiн i тарифiв, базовий норматив у розмiрi 30 вiдсоткiв.
Згiдно з абз.8 ч.5 ст. 11 Закону України «Про управлiння державними корпоративними правами» встановлено, що
«Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є
корпоративнi права держави, та господарськi товариства, 50 i
бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави яких
становить 100 вiдсоткiв, якi не прийняли рiшення про нарахування дивiдендiв до 1 травня року, що настає за звiтним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у
розмiрi, визначеному за базовими нормативами вiдрахування
частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв,
встановлених на вiдповiдний рiк, але не менше 30 вiдсоткiв,
до 1 липня року, що настає за звiтним. На суму таких коштiв
органами доходiв i зборiв нараховується пеня у порядку,

визначеному абзацом шостим цiєї частини, яка сплачується
до загального фонду Державного бюджету України». Чистий
прибуток
за
результатами
фiнансово-господарської
дiяльностi ВАТ «Запорiжжяобленерго» у 2013 роцi складає
25 191 544,21 гривень. У зв’язку з тим, що загальнi збори ВАТ
«Запорiжжяобленерго» у 2014 роцi не скликались i не проводились до 01.05.2014 року, та не були скликанi для проведення у строк до 01.07.2014, рiшення про розподiл прибутку, отриманого ВАТ «Запорiжжяобленерго» у 2013 роцi,
та про виплату дивiдендiв за результатами господарської
дiяльностi товариства у 2013 роцi Загальними зборами та
Наглядовою радою ВАТ «Запорiжжяобленерго» у не були
прийнятi у строк до 01 травня 2014 року. З метою виконання
вимог законодавства 24.06.2014 Дирекцiєю ВАТ «Запорiжжя
обленерго» було прийнято рiшення «Спрямувати частину
чистого прибутку, отриманого ВАТ «Запорiжжяобленерго» за
пiдсумками роботи у 2013 роцi, на виплату дивiдендiв на
державну частку у статутному капiталi Товариства у розмiрi
базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на сплату дивiдендiв, пропорцiйно розмiру державної частки, та нарахувати дивiденди на акцiї ВАТ
«Запорiжжяобленерго», належнi державi Україна, в особi
Фонду державного майна України, що пiдлягають сплатi до
державного бюджету за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi ВАТ «Запорiжжяобленерго» у 2013
роцi, у розмiрi 4 553 186,30 гривень». 08.09.2014 року проведено взаєморозрахунок вiдповiдно до Постанови КМУ вiд
29.01.2014р. № 30 згiдно з договором вiд 10.07.2014р. № 10
щодо погашення заборгованостi (без урахування пенi)
ВАТ «Запорiжжяобленерго» iз сплати дивiдендiв за результатами фiнансово – господарської дiяльностi у 2013 роцi в
сумi 4 553 186,00 грн., якi нарахованi на акцiї
ВАТ «Запорiжжяобленерго» пропорцiйно розмiру державної
частки у статутному капiталi ВАТ «Запорiжжяобленерго».
09.09.2014 було сплачено залишок дивiдендiв за результатами фiнансово – господарської дiяльностi у 2013 роцi в
розмiрi 0,30 грн. Оскiльки дивiденди нарахованi та виплаченi
лише на акцiї ВАТ «Запорiжжяобленерго», належнi державi
Україна, в особi Фонду державного майна України,в таблицi
наведена лише iнформацiя про суму та дату виплати
дивiдендiв на державну частку у статутному капiталi
ВАТ «Запорiжжяобленерго», iншi вiдомостi не розкриваються через вiдсутнiсть вiдповiдних рiшень Наглядової ради
ВАТ «Запорiжжяобленерго». В описi до таблицi не зазначаються дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, дата
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, дата, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв,
через вiдсутнiсть вiдповiдних рiшень Наглядової ради
ВАТ «Запорiжжяобленерго».
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1 736 049 1 486 635
Основні засоби (за залишковою вартістю)
772 720
790 255
Довгострокові фінансові інвестиції
353
353
Запаси
40 615
51 484
Сумарна дебіторська заборгованість
690 046
442 683
Грошові кошти та їх еквіваленти
16 897
37 140
Власний капітал
370 905
342 856
Статутний капітал
44 840
44 840
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
294 306
292 360
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
686 509
866 471
Поточні зобов’язання і забезпечення
678 635
277 308
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0.04
0.14
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.04
0.14
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
179 360 000 179 360 000
Цінні папери власних ви- загальна номінальна
0.00
0.00
пусків, викуплені протя- вартість
у відсотках від статут0.00
0.00
гом звітного періоду
ного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0.00
0.00
цінних паперів власних випусків протягом періоду
Заступник Генерального директора
ВАТ «Запоріжжяобленерго»
Г.В.Проценко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
“Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк”

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
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора —
фізичної особи — підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний
комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк",
ЄДРПОУ 00039002, Київська обл., 01001, м.
Київ, провулок Шевченка, 12, т.(044)364-67-77
28.04.2015

www.pib.ua

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги»,
33306921
Генеральний директор
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги»
Свiстiч О.М.

Партнер
Студинська Ю.С.
5. Інформація про загальні Протягом 2014 року було проведено засідання
збори (розділ заповнюєть- чергових та позачергових Загальних зборів акся у випадку, якщо
ціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
емітент — акціонерне
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв
товариство)
25.04.2014 р. розглядалися питання та приймались рiшення вiдповiдно до затвердженого порядку денного зборiв:
- Звiт Наглядової Ради Публiчного акцiонерного
товариства
«Акцiонерний
комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк» (далi —
Банк) за 2013 рiк;
- Звiт Правлiння Банку за 2013 рiк;
- Звiт Ревiзiйної комiсiї Банку за 2013 рiк;
- Розгляд висновку зовнiшнього аудитора про
перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Банку за
2013 рiк;
- Затвердження рiчної фiнансової звiтностi
Банку за 2013 рiк;
- Розподiл прибутку (збиткiв) за 2013 рiк;
- Про внесення змiн до внутрiшнiх положень
Банку;
- Про дострокове припинення повноважень
членiв Наглядової Ради Банку;
- Про обрання членiв Наглядової Ради Банку;
- Затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради Банку.
На позачергових загальних зборах акцiонерiв
27.11.2014 р., якi були ініційовані Наглядовою
Радою Банку, розглядались питання та приймались рiшення вiдповiдно до затвердженого порядку денного зборiв:
- Про збiльшення статутного капiталу
ПАТ «Промiнвестбанк» шляхом приватного
розмiщення
додаткових
акцiй
iснуючої
номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв.
- Про затвердження Рiшення про приватне
розмiщення акцiй ПАТ «Промiнвестбанк» та
визначення перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення.
- Про визначення уповноваженого органу
ПАТ «Промiнвестбанк», якому надаються повноваження щодо:залучення до розмiщення
андеррайтера; внесення змiн до проспекту
емiсiї акцiй;прийняття рiшення про дострокове
закiнчення укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй
укладено договори з першими власниками та
акцiї повнiстю оплачено);
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затвердження результатiв укладення договорiв
з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй; затвердження результатiв
приватного розмiщення акцiй; затвердження
звiту про результати приватного розмiщення
акцiй;прийняття рiшення про вiдмову вiд
розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у
встановленi
законодавством
строки
результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
письмового повiдомлення кожного акцiонера,
який має переважне право на придбання
розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй,
про можливiсть реалiзацiї такого права та
опублiкування повiдомлення про це в
офiцiйному друкованому органi.
- Про визначення уповноважених осiб ПАТ
«Промiнвестбанк», яким надаються повноваження : проводити дiї щодо забезпечення
реалiзацiї акцiонерами свого переважного
права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї
щодо забезпечення укладення договорiв з
першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй; проводити дiї щодо
здiйснення обов’язкового викупу акцiй у
акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати
здiйснення викупу акцiонерним товариством
належних їм акцiй.
6. Інформація про дивіденди.

Сума нарахованих
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.
Сума виплачених
дивідендів, грн.
Дата складання переліку осіб, які мають
право на отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис

За результатами
За результатами періоду,
звітнього періоду
що передував звітньому
за про- за привілейо- за про- за привілейостими
ваними
стими
ваними
акціями
акціями
акціями
акціями
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

Дивiденди в звiтному роцi не виплачувались

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
50527422 39381237
Грошові кошти та їх еквіваленти
5946995
3656452
Кошти в інших банках
666328
51632
Кредити та заборгованість клієнтів
36401765 28054619
Усього зобов'язань
42579840 34373710
Кошти банків
22244336 16382805
Кошти клієнтів
14356717 14513017
Усього власного капіталу та частка меншості
7947582
5007527
Статутний капітал
8217093
9149882
Чистий прибуток/(збиток)
-5796512
-40628
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн.)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“IМЕКСБАНК”
Річна інформація емітента
цінних паперів
I. Основні відомості
про емітента
1. Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності

5. Інформація
про загальні
збори

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IМЕКСБАНК", код
за ЄДРПОУ 20971504,
65039, м. Одеса, проспект
Гагарiна, 12-А, (0482) 39-29-39
28.04.2015 р.

www.imexbank.com.ua

Аудит річної фінансової звітності
за 2014 рік не проводився.
Кошторисом витрат, що
затверджений виконавчою
дирекцiєю ФГВФО, витрати на
проведення аудиту рiчної
фiнансової звiтностi за 2014 рiк
не передбаченi.
14.03.2014 відбулись позачергові загальні збори.
Питання, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв та порядок проведення загальних зборiв.
2. Про затвердження результатiв укладення договорiв з
першими власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй АТ «IМЕКСБАНК».
3. Про затвердження результатiв приватного розмiщення
акцiй та звiту про результати приватного розмiщення
акцiй АТ «IМЕКСБАНК» двадцять третьої емiсiї.
4. Про затвердження змiн до статуту, пов’язаних зi
збiльшенням статутного капiталу АТ «IМЕКСБАНК», з
урахуванням результатiв розмiщення акцiй.
5. Про затвердження нових редакцiй внутрiшнiх положень банку.
Результати розгляду питань:
1.1) Обрати лiчильну комiсiю.
1.2) Затвердити порядок проведення загальних зборiв.
2) Затвердити результати укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй
АТ »IМЕКСБАНК».
3) Затвердити результати приватного розмiщення акцiй
та звiту про результати приватного розмiщення акцiй
АТ «IМЕКСБАНК» двадцять третьої емiсiї.
4) Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IМЕКСБАНК».
5) Затвердити у новiй редакцiї внутрiшнє положення
про Наглядову Раду АТ «IМЕКСБАНК».
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Iнiцiювала проведення загальних зборiв Наглядова
Рада банку.
23.04.2014 відбулись чергові загальні збори. Питання, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв та порядок проведення загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки роботи за 2013 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради про пiдсумки роботи за 2013 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки роботи за 2013 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження звiту зовнiшнього аудиту про
фiнансово-господарську дiяльнiсть банку за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi банку за
2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв банку за 2013 рiк.
8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi банку.
Результати розгляду питань:
1.1) Обрати лiчильну комiсiю.
1.2) затвердити порядок проведення загальних зборiв.
2) Затвердити звiт Правлiння банку за результатами
дiяльностi у 2013 роцi.

3) Затвердити звiт Наглядової Ради за результатами
дiяльностi у 2013 роцi.
4) Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновок за
рiчним балансом та рiчною фiнансовою звiтнiстю банку
за 2013 рiк.
5) Затвердити звiт (висновок) зовнiшнього аудитора про
результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за
2013 рiк.
6) Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за пiдсумками
дiяльностi АТ «IМЕКСБАНК» за 2013 рiк.
7) Здiйснити розподiл прибутку за 2013 рiк у розмiрi
20
354 тис. грн. шляхом спрямування його на
збiльшення резервного фонду АТ «IМЕКСБАНК».
8) Затвердити основнi напрямки дiяльностi банку у
2014 роцi.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
14.11.2014 відбулись позачергові загальні збори.
Питання, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв та порядок проведення загальних зборiв.
2. Про збiльшення статутного капiталу банку шляхом
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
3. Про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням
перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
4. Про затвердження проспекту емiсiї акцiй банку.
5. Про визначення уповноваженого органу банку на вчинення дiй, пов’язаних з приватним розмiщенням акцiй
банку.
6. Про змiни у складi Ревiзiйної комiсiї.
Результати розгляду питань:
1.1) Обрати лiчильну комiсiю.
1.2) Затвердити порядок проведення зборiв.
2) Збiльшити статутний капiтал АТ «IМЕКСБАНК» на
суму 150 000 000,00 грн. шляхом проведення в термiн з
09 лютого 2015 року по 10 березня 2015 року приватного розмiщення акцiй банку 24-ї емiсiї.
3) Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй
банку двадцять четвертої емiсiї (iз зазначенням перелiку
осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
4) Затвердити проспект 24 — ї емiсiї акцiй банку.
5) Визначити уповноважений орган банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рiшень, пов’язаних
з приватним розмiщенням акцiй банку.
6) Обрати новий склад Ревiзiйної комiсiї.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Iнiцiювала проведення загальних зборiв Наглядова
Рада банку.
6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку
(тис. грн)
Найменування показника

Період
звітний
попередній
Усього активів
11378951
11027606
Грошові кошти та їх еквіваленти
598115
812703
Кошти в інших банках
2882
408215
Кредити та заборгованість клієнтів
10296995
9314808
Усього зобов'язань
10012947
9625110
Кошти банків
3437364
3103360
Кошти клієнтів
6307437
6348818
Усього власного капіталу та частка меншості
1366004
1402496
Статутний капітал
1440000
1290000
Чистий прибуток/(збиток)
-186269
26553
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
-13.6
1.66
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
-13.6
1.66
одну просту акцію (грн.)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Житомирське вiдкрите акцiонерне товариство «Крок»
Річна інформація
емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Житомирське вiдкрите акцiонерне товариство «Крок», 04594746, 10006 Житомирська область м.Житомир,
вул.Героїв Пожежних, 122, (0412) 24-18-94.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: krok.besaba.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство аудиторська фірма
«Аудит-Ольга», 20425581.
5. Інформація про загальні збори
Загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликались по причині
проведення процедури ліквідації товариства. Проведення загальних зборів
для затвердження ліквідаційного балансу планується після завершення
процедури ліквідації товариства.
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 показника

період
звітний
попередній
Усього активів
6554
7848
Основні засоби (за залишковою вартістю)
--Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
6547
7486
Грошові кошти та їх еквіваленти
7
362
Власний капітал
6486
7836
Статутний капітал
2555
2555
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3793
-1905
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
68
12
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-2.77412460 -0.98841030
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-2.77412460 -0.98841030
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
486640
486640
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова лiквiдацiйної комiсiї ___________ Грищенко Нiла Антонiвна
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2-ГЕ ІМ.ПЕТРОВСЬКОГО
АБ «РАДАБАНК»
АБ «РАДАБАНК»
АВІАКОМПАНІЯ «БУКОВИНА»
АВІСТО КОМПАНІ
АВТО
АВТОП
АВТОПОРТ
АВТОСЕРВІС-АТП 16327
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА»
АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН»
АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
АГРОПРОДУКТ
АГРОПРОМ ТЕХНІКА
АГРОПРОМПОСТАЧ
АГРОПРОМТЕХНІКА
АГРОПРОМТЕХНІКА
АГРОРЕМТРАНССЕРВІС
АГРО-СОЮЗ
АГРО-СПЕКТР
АГРОФІРМА «ГЮНІВСЬКА»
АГРОФІРМА ЯТРАНЬ
АҐРУС
АДОРІЯ
АЗОВЗАГАЛЬМАШ
АЗОВМАШ
АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
АЙ ДІ ЕМ
АЙРЕС
АКБ «АРКАДА»
АКБ «ЛЬВІВ»
АКБ ПІВДЕННИЙ
АКЗ
АКТЕОН-Ф
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»
АКЦІОНЕРНО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»
АЛТЕРРА
АЛЬТАНА КАПІТАЛ
АЛЬЦЕСТ
АЛЬЯНС-БУД
АНТАЛ-ЕКСПЕРТ
АПЕКС-БАНК
АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ
АРИОН-С
АРКСІ
АРМА-КЛАПАН
АРТЕМ-КОНТАКТ
АТАМАР
АТЛЕТИКА ВІВА
АТП – 16351
АТП 11210

66
57
61
78
52
272
86
78
230
16
77
165
292
180
183
238
239
79
78
244
269
80
11
138
52
51
134
151
162
2
127
148
259
162
79
83
162
130
114
240
181
158
241
162
38
277
15
93
319
229
229
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
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.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ЗАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ВАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ВАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ЗАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

131.
132.

ПАТ
ПРАТ

АТП АВТОБУДМОНТАЖ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПЕРСПЕКТИВА-К»
БАНГ І БОНСОМЕР
БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
БАНК «ПОРТАЛ»
БАНК АВАНГАРД
БАНК БОГУСЛАВ
БАРВАПРОМТАРА
БАХЧОВИК
БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД
БЕАРС
БЕРДИЧІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ
БЕРДЯНСЬКБУД
БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
БЕРЕЖАНИГАЗ
БЕРЕЗАНСЬКИЙ
БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО
БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЯ
БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ»
БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ»
БІЛГОРОД ІНВЕСТ
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ХЛАДОКОМБІНАТ
БІЛОЦЕРКІВЕЛЕКТРОРЕМОНТ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ
БІОФАРМА
БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП
БМ БАНК
БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД (БЕКЗ)
БОРТНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВІС»
БТА БАНК
БУДДЕТАЛЬ
БУДДЕТАЛЬ 1
БУДЖИТЛОСТАНДАРТ
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1
БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 33
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 53
БУДІВЕЛЬНО–ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»
БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2
БУДМАТЕРІАЛИ
БУДСЕРВІС
БУДСЕРВІС-ЦЕНТР
БУРОВА КОМПАНІЯ ГОЛДЕН ДЕРРІК
ВАДЕС
ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ
ВАП-АСИСТАНС
ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ
ВАСІЩЕВО
ВГП
ВГП
ВЕЛИКА КРУЧА
ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД
ВЕПР
ВЕПР
ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК
ВИДУБИЧІ
ВИНОГРАДАР
ВИРОБНИЧЕ ДОГОВІРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АСОЦІАЦІЯ «ПІВДЕННА»
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ»
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ХЕРСОНВИНПРОМ»
ВИШНЕВЕ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ВІДЕОТЕХНІКА
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВІНТЕР
ВІТЯЗЬ
ВКВ
ВОДАН
ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД
ВОТУМ
ВСЕСВІТ
ГЕОПОЛІС
ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»
ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАВОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ПРОДОВОЛЬЧОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ГОСПТОВАРИ

233
122
122
9
301
146
94
25
315
39
133
287
172
232
134
262
29
258
314
211
164
226
18
42
313
199
122
286
23
160
178
149
319
175
88
163
211
98
138
99
126
26
17
67
259
273
39
162
162
260
317
163
117
197
138
250
151
153
16
19
273
41
66
81
53
320
314
150
99
255
247
233
247
68
304
229
133
310
131
65
319
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133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
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.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.

106

ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ЗАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ВАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ВАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ

ГОТЕЛЬ «МИР»
ГОТЕЛЬ ЖОВТНЕВИЙ
ГОТЕЛЬ НА РЕВОЛЮЦІЙНІЙ
ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ
ГРАНІТИ УКРАЇНИ
ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ГРУПА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ
ДЕКО
ДЕКОРАТИВНІ - КУЛЬТУРИ
ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ
ДЗВІНКОВЕ
ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ПРОМІНЬ»
ДІАРА
ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ДНІПРО
ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»
ДНІПРОВУД
ДНІПРОЕЛЕКТРОМАШ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11255
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ВЕСНА»
ДОІРЕА
ДОНЕЦЬКИЙ БУДПРОЕКТ
ДОРІС
ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД
ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ДРОГОБИЦЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС»
ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
ДУБНОБУДМАТЕРІАЛИ
ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ
ЕЛЕКТРОКЕРАМІКА
ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
ЕЛЕКТРОПРИЛАД
ЕЛІТА
ЕМАЛЬХІМПРОМ
ЕНВІЖН-АКТИВИ
ЕНВІЖН-УКРАЇНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ
ЕНЕРГІЯ
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
ЕНЕРГОРЕСУРСИ
ЕРЛАН
ЕСКО-РІВНЕ
ЕСУ
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
ЄВРОШПОН-СМИГА
ЖИТИЧІ
ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО
ЖИТОМИРЦУКОР
ЖИТОМИРЦУКОР
ЖЛК-УКРАЇНА
ЗАВОД «АРТЕММАШ»
ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»
ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»
ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ»
ЗАВОД «ТОЧМАШ»
ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
ЗАВОД ПРОМИСЛОВОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ
ЗАВОД СПЕЦБЕТОН
ЗАЛІЩИКИГАЗ
ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ
ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО
ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ
ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТБУД
ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР
ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД

253
29
293
318
324
320
291
118
321
318
147
21
164
129
166
307
270
17
93
53
181
55
251
230
254
58
84
85
113
64
182
168
243
281
190
95
169
43
186
257
37
186
324
151
151
160
295
293
312
295
46
318
294
144
318
246
172
154
154
12
15
308
196
82
136
316
306
316
168
30
25
13
260
232
205
321
252
227
228
36
184
4
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215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.

ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ВАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТДВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ТОВ
ТОВ
ПАТ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3
ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5
ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1
ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА
ЗАСІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЗБАРАЗЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ
ЗБОРІВГАЗ
ЗБОРІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 10
ЗВ’ЯЗОКПРОМ
ЗЕВС КЕРАМІКА
ЗЛАТОБАНК
ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ»
ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ
ЗОЛОТИЙ КОЛОС
ІВАНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД
ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ»
ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ
ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА
ІМЕКСБАНК
ІМПУЛЬС
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС»
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИМОР’Є- ІНВЕСТ»
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИМОР’Є- ІНВЕСТ»
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РЕГІОН-КАПІТАЛ»
ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК
ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР «ТРАНСЗВУК»
ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»
ІНСТИТУТ «СУМИПРОЕКТ»
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІНСТИТУТ КРАСИ
ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК
ІНЮРПОЛІС
ІСКРА –ЛАНІО
КАБЕЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА СИСТЕМА
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
КАНІВРИБА
КАНІВРИБА
КАРБОН
КАРЛІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА
КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ
КАРТЕЛЬ
КАТП-1028
КВАЗАР
КВАНТОР
КИЇВВОДОКАНАЛ
КИЇВМАШПОСТАЧЗБУТ
КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ
КИЇВОБЛЕНЕРГО
КИЇВПРОЕКТ
КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ
КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА
КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»
КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМТВО 13054
КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ
КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ
КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»
КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД»
КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД
КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД
КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД
КИЇВЦЕМЕНТ
КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МАШТЕХКОМПЛЕКС
КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ»
КОБОС
КОЖУХІВСЬКЕ
КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
КОЛІБРІ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА»
КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА»
КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ»
КОМПАНІЯ 2С
КОМПАНІЯ ЕНЗИМ
КОМПАНІЯ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ
КОМПАНІЯ ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (LІFAZA LІMІTED) /ПАТ»ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА»
КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ
КОМФОРТ-СЕРВІС-ГРУП
КОНОТОПМ’ЯСО

263
264
265
271
250
226
31
238
230
325
192
145
53
55
232
38
43
42
239
50
164
181
302
302
162
208
203
177
295
145
325
56
302
53
232
294
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225
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122
17
210
226
22
22
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200
207
17
298
302
46
276
277
6
169
324
230
260
27
141
155
268
56
30
313
233
252
81
20
20
49
295
130
286
240
25
292
285
126
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КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД
КОРІС УКРАЇНА
КОРОСТЕНСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА
КОРОСТИШІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР
КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ
КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11409
КОТОВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА
КП «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»
КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД «КОНДИЦІОНЕР»
КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД
КРЕДЕРІ ГРУП
КРЕМЕНЕЦЬГАЗ
КРЕМЕНЧУКНАФТОХІМРЕМБУД
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17
КРИВОРІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
КРИМБУДІНВЕСТ
КРОК
КРУЇЗ ДЕЛЮКС
КТ «ЖЕЛЄВ С.С. І КОМПАНІЯ» КОМИШ-ЗОРЯНСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА»
КТ «ЖЕЛЄВ С.С. І КОМПАНІЯ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА»
ЛАКТІС
ЛАН
ЛАНОВЕЦЬКЕ СПЕЦАТП-1904
ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ»
ЛІЗИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЛІЗИНГ ІТ-СПВ
ЛІКТРАВИ
ЛІСОХІМІК
ЛІСОХІМІК
ЛОГІСТИК-АГРО
ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО
ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ
ЛЬВІВСЬКА ПЕРО-ПУХОВА ФАБРИКА
МАГАЗИН 1715 ГОСПТОВАРИ
МАГІСТРАЛЬ 2002
МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР»
МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
МЕГА-РЕСУРС
МЕЛІОРАТОР
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №4
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР
МЕНА ПАК
МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ
МЕТАЛІСТ-БУДМЕТАЛКОНСТРУКЦІЯ
МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ
МЕТЛАЙФ
МЕТЛАЙФ
МЕТРОБУД
МИКОЛАЇВБУДТРАНС
МИКОЛАЇВМОЛПРОМ
МИКОЛАЇВОБЛАГРОТЕХ
МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДНОКОМПЛЕКТ»
МИРГОРОДКУРОРТ
МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ
МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ
М-ІНВЕСТ
МІРАДЕМ ГРУП
МЛИБОР
МЛИБОР
МОБІЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БМУ №87 «АНТИСЕПТИК»
МОДА-СЕРВІС
МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
МОНОМАХ
МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ-3
МОТОР СІЧ
МОТОР-БАНК
МОТОР-БАНК
М-СЕРВІС
М-СЕРВІС
НАДЄЖДА
НАДЗБРУЧАНСЬКЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО РАДІЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СКЛОПЛАСТИКІВ І ВОЛОКНА
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
НАФТОПОЛ УКРАЇНА
НВО «АГРОКОМПЛЕКС»

44
114
300
170
174
325
325
256
173
171
288
320
304
34
325
99
68
234
104
292
233
233
252
88
86
296
206
213
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65
77
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295
181
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234
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32
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136
269
235
31
232
319
73
25
35
21
258
250
240
259
46
93
18
241
304
139
153
180
12
72
5
136
7
262
268
152
202
174
72
180
61
204
23
171
137
180
114
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НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
НИВА
НІЖИНБУДМЕХАНІЗАЦІЯ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД
НОВОВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ
НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР
НОВОСІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
НПО ДНІПРОПРЕС
ОTАВА
ОБ’ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ
ОБЛПРОДКОНТРАКТ
ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО
ОБЛШЛЯХРЕМБУД
ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ
ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ОДЕСАВИНПРОМ
ОДЕСАГРОШЛЯХБУД
ОДЕСАЕЛЕКТРОМАШ
ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ
ОДЕСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА
ОДЕСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ
ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ
ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ
ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ
ОЛВІСС СВ
ОЛЕКСІЇВСЬКЕ
ОМЕГА
ОМІКРОН
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
ПАВЛОГРАДХІММАШ
ПАВЛОГРАДХЛІБ
ПАС І КО
ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ
ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ
ПІВНІЧНО-СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ»
ПІДСТЕПНЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ПІОНТЕКС
ПІРО-ШОУ
ПЛАСКЕ
ПЛАСТМОДЕРН
ПЛЕМЗАВОД ВАСИЛІВКА
ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ»
ПЛОДОРОЗСАДНИК «СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ»
ПЛУТОН
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «БУЧАЧГАЗ»
ПОБУТОВИК
ПОБУТПОСЛУГИ
ПОЛІССЯХЛІБ
ПОЛІССЯХЛІБ
ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ
ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС
ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ
ПОЛТАВАРИБГОСП
ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП
ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА
ПРІОКОМ
ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»
ПРОЕКТНО - ВИШУКУВАЛЬНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОЕКТБУДІНДУСТРІЯ»
ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ»
ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦБУРБУД»
ПРОМІНВЕСТБАНК
ПРОМІНЬ-1
ПРОСЯНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»
РАЙАГРОБУД
РАЙКОМУНГОСП
РБД № 4
РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА
РЕВЕНЬ
РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ
РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА
РЕМБУД
РЕМДЕТАЛЬ
РЕМДЕТАЛЬ

177
157
240
67
285
272
18
19
239
68
83
62
74
113
279
244
244
17
38
203
138
198
16
159
187
198
39
177
66
241
271
53
266
242
73
137
261
281
300
199
63
129
77
139
17
278
81
161
121
88
256
191
316
245
56
69
287
154
14
41
183
290
53
142
76
241
243
297
28
46
74
277
225
173
198
315
72
290
170
80
55
78
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461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.

ПРАТ
ВАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ТОВ
ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
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РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ «ТЕРНОПІЛЬРЕМБУД»
РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС
РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС
РЕНІЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ
РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ»
РІВЕНЬ ЛТД
РІВНЕАВТОШЛЯХБУД
РІВНЕ-БОРОШНО
РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД
РІВНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА
РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА
РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
РОСИЧІ
РОССАВА
РТЦ «БОРИСПІЛЬ»
САНАТОРІЙ «БОРИСФЕН»
САРНЕНСЬКА ПМК-81
САРНЕНСЬКА ПМК-81
САРНИФАРМАЦІЯ
САТП-1404
СВІТ
СВІТЛОФОР
СЕНЧАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
СЕРВІСНАФТОГАЗ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ «ОРГХІМ»
СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД
СІЛЬБУД
СІЛЬГОСПТЕХНІКА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДМИТРІВКА»
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯ - ПЛЕМРЕСУРСИ»
СІРІУС
СІТІ-МАРКЕТ
СКІФ-АВТО
СКІФ-АВТО
СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР»
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІЗОЛЯТОРІВ
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
СМАРТБАНК
СМАРТБАНК
СМАРТ-ХОЛДИНГ
СМІЛА-АГРОПРОМСЕРВІС
СОЛОМЕНКА
СОФІЯ
СОФІЯ-ГРАНІТ
СОФОС
СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 1
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 564
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «ТУНЕЛЬБУД»
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 «МОНОЛІТБУД»
СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНАРЕСТАВРАЦІЯ»
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «В.В.ІМПЕКС»
СТАВИЩЕНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
СТАРИЙ ХРЕЩАТИК
СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГУТА-УКРАЇНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРО»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗЛАГОДА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОМИСЛОВА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ»
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»
СТРОЙ ІНТЕРН
СТРОЙАВТОСЕРВИС
СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»
СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»
СУМИ-АВТО
СУМИГАЗ
СУМИСОРТНАСІННЄОВОЧ
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ»

244
238
181
294
273
117
169
169
169
86
69
254
318
304
191
49
52
69
84
70
249
267
75
41
267
303
64
183
318
267
246
17
68
259
315
227
135
289
299
97
179
24
164
114
143
180
304
225
84
233
240
225
163
181
146
304
88
73
99
197
17
72
48
60
180
320
228
8
182
134
56
228
60
314
47
48
40
87
209
98
280
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542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.

ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ВАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ВАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ВАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
СГПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ

584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.

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

СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
ТАРА
ТД АЛІАНС-МЄДІА
ТЕРНОПІЛЬАВТОГОСП
ТЕРНОПІЛЬКНИГА
ТЕРНОПІЛЬПЛЕМСЕРВІС
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТЕКСТЕРНО»
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС»
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ «ТОРГТЕХНІКА»
ТЕХНОЛОГІЧНА АГРАРНА КОМПАНІЯ ОБ‘ЄДНАНА
ТЕХНОЛОГІЯ
ТІЗ-ТОПАЗ
ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР
ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ЮЖНИЙ»
ТОРГОВИЙ ДІМ «ЦУМ»
ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ»
ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН
ТОРІН
ТРАНС-ОБОЛОНЬ
ТРАНС-ОБОЛОНЬ
ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА «ОДЕСТРАНСБУД»
ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ
ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6
ТРОСТЯНЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15946
ТУРБОАТОМ
УЖГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12107
УКРАВТОМАТИКА
УКРАГРО
УКРАЇНА
УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ
УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АВІАПОСТАЧ»
УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ
УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ
УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА
УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА
УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН
УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК
УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК
УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З МЕЛІОРАТИВНОГО І
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕБЛІВ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ»
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОМИСЛОВОМУ ТА САНІТАРНОМУ ОЧИЩЕННЮ ГАЗІВ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК
УКРБАКАЛІЯ
УКРВТОРЧОРМЕТ
УКРЕКСКАВАЦІЯ
УКРЕНЕРГОТРАНС
УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС
УКРЗАХІДВУГЛЕБУД
УКРІНПРО
УКРНАФТОХІМПРОЕКТ
УКРНАФТОХІМПРОЕКТ
УКРПЛАСТИК
УКРПРОМ-СЕРВІС
УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ
УКРСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ
УКРСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ
УКРСПЕЦРЕЗЕРВ
УКРТРАНСГАЗ
УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА
УНАВСЬКЕ
УНДІ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА»
УНІВЕРСАМ № 16
УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ
УНІКОМБАНК
УНІКОМБАНК
УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА «УКРВОДБУД»
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ - «СЕРВІС»
УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»
УФІЮК
ФАБРИКА МРІЯ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
ФАРМАЦІЯ-2000
ФАРУС

303
325
51
235
74
246
284
269
145
226
197
169
151
282
233
181
38
70
321
36
41
39
42
81
237
45
20
179
245
181
248
37
10
140
99
297
117
129
21
305
311
166
313
5
323
182
230
62
99
128
249
167
147
68
286
54
130
89
213
115
325
152
60
75
130
307
128
143
44
319
94
123
124
178
325
256
94
170
241
99
304
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623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.

ПУАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
АТЗТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ВАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ТДВ
ПРАТ
ВАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

ФІДОБАНК
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУПУТНИК»
ФІНБАНК
ФІНБАНК
ФІНІНВЕСТГРУП
ФІРМА «ХОЗІМПЕКС»
ФК СОКРАТ
ФОРМУЛА 2000
ФУРШЕТ
ХАННЕР ІНВЕСТ
ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ
ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16355
ХАРКІВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ХІМІК»
ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
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