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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

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ
ЗАВОД».

2. Код за ЄДРПОУ – 00374385.
3. Місцезнаходження - 49000 Дніпропетровська , Кiровський район,
м. Днiпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 46.
4. Міжміський код, телефон та факс - 0562-38-72-10, 0562-38-72-42.
5. Електронна поштова адреса - natalya.deinega@bunge.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://00374385.smida.gov.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття рішення про виплату дивідендів.
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення
про виплату дивідендів: 25.04.2018 року; Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів: 30.01.2018 року; Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (грн.): 68 450 грн.; Строк виплати дивідендів: початок 15.05.2018
року - кінець 28.06.2018 року; Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам; Порядок виплати дивідендів: виплата грошовими коштами всієї
суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів, які є власниками привілейованих іменних акцій Товариства станом на 30.01.2018 року.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правлiння 		
Малапура Андрiй Вiкторович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
26.04.2018
		
(дата)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Приватного акціонерного товариства
«Авторадіатор»

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емі- Приватне акціонерне товариство «Авторадіатента, код за ЄДРПОУ, місце- тор» 00232093
знаходження, міжміський код 87515, Україна, Донецька обл., місто Маріута телефон емітента
поль, вул. А.Куїнджі, буд.43 тел. (0629)34-43-66

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента. Публiчне акцiонерне то-

вариство «Будiвельно-монтажне управлiння
«Львiвгазифiкацiя», 03331298Львівська , Шевченкiвський, 79039,

м.Львiв, Єрошенка, 22 (032) 241 71 94,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії. 28.04.2017
3. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії vatbmulg.ucoz.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності. В звязку з відсутністю обігових коштів аудиторська перевірка не
проводилась.
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство). У 2017 р. загальні збори не скликались
6. Інформація про дивіденди Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
631,5
634,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)
317,0
317,0
Довгострокові фінансові інвестиції
276,8
276,8
Виробничі запаси
0,8
0,8
Сумарна дебіторська заборгованість
34,4
34,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
2,1
5,1
Власний капітал
416,2
481,8
Статутний капітал
362,8
362,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-386,1
-320,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
215,3
152,6
Чистий прибуток (збиток)
-65,6
-44,2
Директор

Ільчишин Тарас Ярославович

2. Дата розкриття повного 25.04.2018р
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі smida.gov.ua 00232093
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Директор ПрАТ «Авторадіатор»

Прохоров П.В.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнахотовариство "Компанія
дження, міжміський код та
Інтерлогос", 23712217, 09102,
телефон емітента
Київська, д/н, м. Біла Церква, вул.
Храпачанська, 70 б, (044) 286-60-65
2. Дата розкриття повного тексту 25.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://stockmarket.gov.ua
нет, на якій розміщено регулярну http://interlogos.kiev.ua/zvit.html
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, місцезнаходження,
товариство
міжміський код та телефон
"Райкомунгосп", 05436794,
емітента
10031 Житомирська область, м.
Житомир, пров.Парниковий, 8,
тел.0412-25-54-25
2. Дата розкриття повного тексту
23.04.2108
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- raicomungosp.constanta.dp.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію
Директор ПрАТ «Райкомунгосп» Ворошило Василь Олександрович

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, місцезнахотовариство
"Укрпром
дження, міжміський код та телемашсервiс", 02133194, 13420
фон емітента
Житомирська область, Андрушiвський
район, село Iвниця, провулок Садовий, 2, (04136)2-20-84
2. Дата розкриття повного тексту 24.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Ін- ukrprommashservis.constanta.dp.ua
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
Директор ПрАТ «Укрпроммашсервіс» Мацюк Володимир Васильович
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ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
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ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɚɦ¶ɹɧɫɶɤɟɜɭɥɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLYDVKLQD#GYPDVKEL]
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZGYPDVKEL]
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɬɢɩɭɚɤɰɿɨɧɟɪ
ɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪɨɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉȺɌ

©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦLɧɭ ɬɢɩɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ
ɩɭɛɥLɱɧɨɝɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨ ɬɚ ɡɦLɧɭ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨ ɡɦLɧɢ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩLɫɥɹ ɡɦLɧɢ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
Ⱦɚɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰLʀ ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯ ɡɦLɧ ɞɨ ɜLɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɸɪɢ
ɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɳɨ ɦLɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ȯɞɢɧɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪL ɸɪɢɞɢɱ
ɧɢɯ ɨɫLɛ ɮLɡɢɱɧɢɯ ɨɫLɛ  ɩLɞɩɪɢɽɦɰLɜ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ
ɪɨɤɭ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
ɈɘɄɨɪɧɟɰɶɤɢɣ
ɪɨɤɭ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
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ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȾɂɌəɑɂɃɈɁȾɈɊɈȼɑɂɃɐȿɇɌɊ©ɋɈɋɈɇɄȺª
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɑɨɪɧɨɛɚʀɜɫɶɤɢɣɪɧɫɆɟɥɶɧɢɤɢ
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸVRVRQNDEVLQIR

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ⱦɢɬɹɱɢɣ ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɬɚɛLɪ ©ɈɥLɦɩLɹª   ɑɟɪ
ɤɚɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɒɩɨɥɹɧɫɶɤɢɣɄɪɢɦɤɢ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸROLPSLDEVLQIR

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɑȿɊɇȱȼȿɐɖɄɂɃɈɅȱɃɇɈɀɂɊɈȼɂɃɄɈɆȻȱɇȺɌª

ɪɟɞɚɤɰɿʀɉɪɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɉɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ ɨɥɿɣɧɨɠɢɪɨɜɢɣ ɤɨɦ
ɛɿɧɚɬªɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ ɨɥɿɣɧɨɠɢɪɨɜɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬªɉɪɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ ɨɥɿɣɧɨɠɢɪɨɜɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬªɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟ
ɧɿɜ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ
ɨɥɿɣɧɨɠɢɪɨɜɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬªɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚ
ɱɥɟɧɚɦɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ
ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɱɥɟɧɚɦɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢ
ɧɿɜ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɩɪɚɜɨɱɢɧɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɨɪɭɤɨɸɤɪɟɞɢɬɨɦɝɚɪɚɧɬɿɽɸɡɚ
ɫɬɚɜɨɸ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ  ɳɨ ɫɬɚ
ɧɨɜɥɹɬɶ ɛɿɥɶɲɟ  ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ  ɿ
ɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɧɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚ
ɜɨɱɢɧɿɜȼɫL ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬL ɤɨɩLɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɞɢɜ ɧɚ
ɫɚɣɬL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
ɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉɪȺɌ
ɬɢɫɝɪɧ ɡɚɆɋɎɁ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɫɬɚɬɬɿ
ɪ
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ȼɚɪɬɿɫɬɶɱɢɫɬɢɯɚɤɬɢɜɿɜ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɦɭɩɟɪɿɨɞɿɜɿɞɫɭɬɧɿȼɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɭɪɪɧɟɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɠ
ɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɑɟɪɧLɜɟɰɶɤɢɣ ɨɥLɣɧɨɠɢɪɨɜɢɣ ɤɨɦɛLɧɚɬª  ɦɑɟɪɧLɜɰL ɜɭɥ
əɆɭɞɪɨɝɨ  Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ Ʉɨɦɿɫɿʀ
 ɪ  Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ KWWSFKP]KNYLRLOFRP  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɈȼ©ɌɈɌȺɅȺɍȾɂɌªɤɨɞȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ  ɪ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɤɜɨɪɭ
ɦɨɦ ɬɚɧɚɫɬɭɩɧɢɦɩɨɪɹɞɤɨɦ ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹ Ʌɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀɁɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜȽɨɥɨɜɢɬɚɋɟɤɪɟɬɚɪɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɪɨɛɨɬɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɛɸɥɟɬɟɧɹ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨ Ɂɜɿɬ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬ
ɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɁɜɿɬ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚ
ɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɨɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɬɚ ɪɿɱɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨɝɨɡɜɿɬɭ Ȼɚɥɚɧɫɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɬɚɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɨɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɦɿɧɭɬɢɩɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɉȺɌɧɚɉɪȺɌɉɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɦɿɧɢ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɉɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
©ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ ɨɥɿɣɧɨɠɢɪɨɜɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬª ɧɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨ©ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣɨɥɿɣɧɨɠɢɪɨɜɢɣɤɨɦɛɿɧɚɬªɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨ
ɋɬɚɬɭɬɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɿɡɦɿɧɨɸɬɢɩɭɬɚɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɡɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɑɟɪ
ɧɿɜɟɰɶɤɢɣ ɨɥɿɣɧɨɠɢɪɨɜɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬªɉɪɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ
ɨɫɿɛɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭɉɪɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟ
ɧɢɯɨɫɿɛɞɥɹɜɱɢɧɟɧɧɹɜɫɿɯɞɿɣɳɨɞɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɡɦɿɧɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ
ɡɿɡɦɿɧɨɸɬɢɩɭɬɚɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭ
ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɉɨɥɨɠɟɧɶ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ
ɡɦɿɧɨɸɬɢɩɭɬɚɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹʀɯɭɧɨɜɿɣ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɡɚɪɿɤɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃȼɌɈɊɆȿɌª

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɸɪɢɞɢɱ
ɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɿ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼ
ɋɖɄɂɃȼɌɈɊɆȿɌªɍɤɪɚʀɧɚȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɋɚɦɚɪɫɶɤɢɣ
ɪɚɣɨɧɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɅɢɩɨɜɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZGQHSUYWRUPHWLQWHUSLSHEL]
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɭɞɢ
ɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘ
ȼ,ȾɉɈȼ,ȾȺɅɖɇ,ɋɌɘ©ɆȺȽȺɍȾɂɌª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɪɩɪɨɜɟɞɟɧɨɪɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɊLɱɧLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɤɥɢɤɚɧLɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ʀɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬL
ɡɚɪLɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦLɜɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰL
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜLɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɚɪLɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜLɪɨɤ ɮLɧɚɧɫɨɜɨ ± ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜ ɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰL
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭLɡɛɢɬɤLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤLɜ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪLɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶ
ɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦLɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨ
ɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɧɢɦɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɚɪLɤɥLɦLɬLɜɧɚɞɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɮLɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɚɛɨɦɚɣɧɨɜɢɯɩɨɪɭɤɩɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɬɪɟɬLɯɨɫLɛ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
ɋɯɜɚɥɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɭɳɨɞɨɜɱɢɧɟɧɧɹɹɤɨɝɨɽɡɚLɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧLɫɬɶ
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ
ɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹ
ɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢ
ɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɊɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹ
ɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɞɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ɉɪɨɩɨɡɢɰLɣɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
,ɁɩɟɪɲɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 Ɉɛɪɚɬɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɨɫLɛ Ʉɥɸɱɧɢɤ Ʌɚɪɢɫɭ
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɭɒɟɣɤɚȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ,ɝɨɪɨɜɢɱɚɒɬɚɧɶɤɨɈɥɟɧɭȼɚɥɟɪLʀɜɧɭ
 ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɩLɫɥɹ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹ
ɪɨɛɨɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɩɟɪɲɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞ
ɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨ
ɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸ
ɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨ
ɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ əɄ, ɇȿ ȻɊȺɅɂ ɍɑȺɋɌ,
ɍ ȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª ±  ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ

ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,,ɁɞɪɭɝɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɩɢɬɚɧɶɜɢɧɟɫɟɧɢɯɧɚɪɨɡɝɥɹɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɬɚɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɚɞɚɜɚɬɢɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɦɞɨɯɜɢɥɢɧ
ȽɨɥɨɜLɡɛɨɪLɜɜɢɧɨɫɢɬɢɧɚɪɨɡɝɥɹɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɬɚɧɚɞɚɜɚɬɢɫɥɨɜɨɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɦɊɨɡɝɥɹɞɤɨɠɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢLɡɡɚɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹɞɨɩɨɜLɞLɚɛɨɜɢɫɬɭɩɭɡɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧ
ɧɹ ɩLɫɥɹ ɱɨɝɨ ɞɨɩɨɜLɞɚɱɭ ɚɛɨ ɝɨɥɨɜL ɡɛɨɪLɜ ɨɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɪLɲɟɧɧɹ
ɩɨɬLɦɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɉɢɬɚɧɧɹɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹɞɨɩɨɜLɞɚɱɚɦɜɩɢɫɶɦɨɜLɣɮɨɪɦLɲɥɹɯɨɦɩɨɞɚɧ
ɧɹ ɡɚɩɢɫɨɤ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɡɛɨɪLɜ Lɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɪLɡɜɢɳɚ
Lɦ¶ɹ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜL ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ  ɉɢɬɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧLɤɨɪɨɬɤɨɬɚɱLɬɤɨ
 Ƚɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɛɸɥɟɬɟɧLɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɡɛɨɪLɜɩɪɢɪɟɽɫɬɪɚɰLʀ
ȼɩɪɨɰɟɫLɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹLɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɦɨɠɥɢɜLɬɟɯɧLɱɧLɩɟɪɟɪɜɢɞɨ
ɯɜɢɥɢɧ
ɉLɫɥɹɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɬɚɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹɡɤɨɠɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɝɨɥɨɜLɡɛɨɪLɜ
ɨɝɨɥɨɫɢɬɢɩɪɨʀɯɡɚɤɪɢɬɬɹ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɞɪɭɝɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞ
ɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨ
ɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸ
ɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨ
ɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ əɄ, ɇȿ ȻɊȺɅɂ ɍɑȺɋɌ,
ɍ ȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª ±  ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,,,ɁɬɪɟɬɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɡɚ
ɪLɤ
ɊɨɛɨɬɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰLɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸɬɚɬɚ
ɤɨɸɳɨɜLɞɩɨɜLɞɚɽɦɟɬLɬɚɧɚɩɪɹɦɚɦɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚLɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ
ɣɨɝɨɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ
ɈɫɧɨɜɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰLɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɡɛLɥɶɲɟɧɧɹɨɛɫɹɝLɜɡɚɝɨɬLɜɥLɬɚɩɟɪɟɪɨɛɤɢɦɟɬɚɥɨɛɪɭɯɬɭ
ɪɨɡɜɢɬɨɤɥɨɦɨɡɚɝɨɬLɜɟɥɶɧɢɯɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɢɬɪɚɬɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɬɚɦɚɤɫɢɦLɡɚɰLɹɩɪɢɛɭɬɤɭɜLɞɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬL
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚ
ɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂ
ɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,9 Ɂ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋ,ɒȿɇɇə ɉɊɂɃɇəɌȿ ɁȺ
ȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɚɪLɤ
ɊɨɛɨɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰLɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ
ɬɚɬɚɤɨɸɳɨɜLɞɩɨɜLɞɚɽɦɟɬLɬɚɧɚɩɪɹɦɚɦɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚLɩɨɥɨɠɟɧ
ɧɹɦɣɨɝɨɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
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ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫ
ɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª   ɝɨɥɨɫ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ 
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ
ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚ
ɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ əɄ, ɇȿ ȻɊȺɅɂ ɍɑȺɋɌ, ɍ ȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª ±  ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9Ɂɩ¶ɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɚɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɟɜLɪɨɤɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɊɨɛɨɬɭɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰLɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɩ¶ɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫ
ɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª   ɝɨɥɨɫ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ 
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ
ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚ
ɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ əɄ, ɇȿ ȻɊȺɅɂ ɍɑȺɋɌ, ɍ ȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª ±  ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9,ɁɲɨɫɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɪLɱɧɢɣ ɡɜLɬ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥL ɪLɱɧɭ ɮLɧɚɧɫɨɜɭ
ɡɜLɬɧLɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɭɪɨɰL
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɲɨɫɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫ
ɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫɢɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ
ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚ
ɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ əɄ, ɇȿ ȻɊȺɅɂ ɍɑȺɋɌ, ɍ ȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª ±  ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9,,ɁɫɶɨɦɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɬɪɢɦɚ
ɧɨɝɨɭɪɨɰL
 ɡɞLɣɫɧɢɬɢ ɜLɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ Ɋɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɤɚɩLɬɚɥɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜ ɪɨɡɦLɪL
ɝɪɧ
ɪɟɲɬɭɩɪɢɛɭɬɤɭɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɭɪɨɰLɧɟɪɨɡɩɨɞLɥɹɬɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɫɶɨɦɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚ
ɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂ
ɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
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ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9,,, Ɂ ɜɨɫɶɦɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋ,ɒȿɇɇə ɉɊɂɃɇəɌȿ ɁȺ
ȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɨɫɧɨɜɧLɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪLɤ
ɨɛɫɹɝɪɟɚɥLɡɚɰLʀɝɨɬɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰLʀɬɢɫɬɨɧɧ
ɱɢɫɬɢɣɞɨɯLɞɜLɞɪɟɚɥLɡɚɰLʀɩɪɨɞɭɤɰLʀɦɥɪɞɝɪɧ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɚɦɟɬɚɥɨɛɪɭɯɬɭ±ɬɢɫɬɨɧɧ
ɤɚɩLɬɚɥɶɧLɪɟɦɨɧɬɢ±ɦɥɧɝɪɧ
LɧɜɟɫɬɢɰLʀɬɚɦɨɞɟɪɧLɡɚɰLɹɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ±ɦɥɧɝɪɧ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɜɨɫɶɦɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚ
ɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂª±ɝɨɥɨɫɢɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂ
ɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,; Ɂ ɞɟɜ¶ɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋ,ɒȿɇɇə ɉɊɂɃɇəɌȿ ɁȺ
ȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɨɡɟɧɛɟɪɝɚɈɥɟɝɚ,ɝɨɪɨɜɢɱɚ
ɅɢɯɨɦɚɧɨɜɚȺɧɞɪLɹȺɧɚɬɨɥLɣɨɜɢɱɚ
ȽɨɪɨɞɟɰɶɤɨɝɨȯɜɝɟɧLɹ
ɆɚɲɤɚɪɢɄɚɬɟɪɢɧɢȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɢ
ɉɚɥLɹɆɚɤɫɢɦɚɈɪɟɫɬɨɜɢɱɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɞɟɜ¶ɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫ
ɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ 
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,
ɇȿȻɊȺɅɂɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ ɁȺ ȻɘɅȿɌȿ
ɇəɆɂ ȼɂɁɇȺɇɂɆɂ ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏɁɞɟɫɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɧɢɦɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɽ
ɆɚɲɤɚɪɚɄɚɬɟɪɢɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɚ
ɅɢɯɨɦɚɧɨɜȺɧɞɪLɣȺɧɚɬɨɥLɣɨɜɢɱ
ȻɪLɞɧɹȽɥLɛ,ɝɨɪɨɜɢɱ
ɌɟɪɟɳɟɧɤɨȺɥɥɚɉɟɬɪLɜɧɚ
 ɏɪɚɣɛɟ ɎɚɞL Ɂɟɣɧɨɜɢɱ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ
Ʌ,Ɇ,ɌȿȾª ,17(53,3ȿ/,0,7(' 
ɉLɞɫɭɦɤɢ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ
ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ
ɞɟɫɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚ
ɬɨɦ ɏɪɚɣɛɟ ɎɚɞL Ɂɟɣɧɨɜɢɱɟɦ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ
Ʌ,Ɇ,ɌȿȾª ,17(53,3ȿ /,0,7('    ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɨɬɪɢɦɚ
ɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ Ʌɢɯɨɦɚɧɨɜɢɦ ȺɧɞɪLɽɦ ȺɧɚɬɨɥLɣɨɜɢɱɟɦ  
ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ȻɪLɞɧɟɸ ȽɥLɛɨɦ ,ɝɨɪɨɜɢɱɟɦ 
ɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɨɬɪɢɦɚɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦɆɚɲɤɚɪɨɸɄɚɬɟɪɢɧɨɸ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɨɸɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɨɬɪɢɦɚɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦɌɟ
ɪɟɳɟɧɤɨȺɥɥɨɸɉɟɬɪLɜɧɨɸ
ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL±
ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢ±
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ɏ,ɁɨɞɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺ
ȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɭɦɨɜɢɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡ
ɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɳɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɧɚɛɟɡɨɩɥɚɬɧLɣɨɫɧɨɜL
 ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ Ƚɨɥɨɜɭ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩLɞɩɢɫɚɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ
ɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɨɞɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ
ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ əɄ,
ɇȿȻɊȺɅɂɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ ɁȺ ȻɘɅȿɌȿ
ɇəɆɂ ȼɂɁɇȺɇɂɆɂ ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏ,, Ɂ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋ,ɒȿɇɇə ɉɊɂɃɇəɌȿ
ɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚ  ɪLɤ ɥLɦLɬ ɧɚɞɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɨɪɭɤ ɩɨ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɬɪɟɬLɯɨɫLɛɭɪɨɡɦLɪLɳɨɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽɝɪɢɜɟɧɶ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɳɨɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɜɢɳɟɥLɦLɬɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɞɨɩɨɪɭɤɹɤL
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɭɪɨɰLɉɨɪɭɤɢɧɚɞɚɧLɞɨɫLɱɧɹɪɨɤɭ
ɬɚɹɤLɞLɸɬɶɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɧɟɩɨɜɢɧɧLɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶɩɪɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɥLɦLɬɭɩɨɪɭɤɭɪɨɰL
 ɉɨɪɭɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɥLɦLɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧL ɭ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧLɣ ɉȺɌ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ ɇɌɁª ɉȺɌ
©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɇɆɌɁªɌɈȼ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɇ,ɄɈɌɖɘȻªɌɈȼ©ȼȺɉɇəɇȺɎȺ
ȻɊɂɄȺªɌɈȼ©ɇɈȼɈɆɈɋɄɈȼɋɖɄɂɃɉɈɋɍȾªɌɈȼ©ɄɅȼɉɊɈȾȺɄɒɇªɌɈȼ
©ɆɁ©Ⱦɇ,ɉɊɈɋɌȺɅɖªɌɈȼ©Ⱦɇ,ɉɊɈɋɌȺɅɖȿɇȿɊȽɈªɌɈȼ©ɅɍȽȺɇɋɖɄɂɃ
ɄɈɆȻ,ɇȺɌ ȼɌɈɊɆȿɌª ɌɈȼ ©ɆȿɌȺª ɌɈȼ ©ɌɊȺɇɋɄɈɆ ± Ⱦɇ,ɉɊɈª ɌɈȼ
ɇȼɐ©əɄ,ɋɌɖªɉɪȺɌ©ɇɊɁªɉɪȺɌ©ɌȿɉɅɈȽȿɇȿɊȺɐ,əªɌɈȼ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ
ɍɄɊȺȲɇȺª ɌɈȼ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌª ,ɧɬɟɪɩɚɣɩ ɅLɦLɬɟɞ ,QWHUSLSH
/LPLWHG  ɋɬLɥɍɚɧ ɅLɦLɬɟɞ 6WHHO2QH /LPLWHG  ɋɚɥɟɤɫ ,ɧɜɟɫɬɦɟɧɬɫ ɅLɦLɬɟɞ
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɞɜɚɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ
ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ
 ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖª   ɝɨ
ɥɨɫɢ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ
ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ əɄ, ɇȿ ȻɊȺɅɂ ɍɑȺɋɌ, ɍ ȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª ± 
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏ,,, Ɂ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋ,ɒȿɇɇə ɉɊɂɃɇəɌȿ
ɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨɧɚɞɚɬɢɡɝɨɞɭɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶ
ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɭ ɩɟɪLɨɞ ɡ  ɪ ɞɨ  ɪ ɪɢɧɤɨ
ɜɚɜɚɪɬLɫɬɶɦɚɣɧɚɪɨɛLɬɚɛɨɩɨɫɥɭɝɡɚɤɨɠɧɢɦɬɢɩɨɦɹɤɢɯɫɬɚɧɨɜɢɬɶL
ɛLɥɶɲɟɜLɞɫɨɬɤLɜɚɥɟɦɟɧɲɚɧLɠɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰLʀ ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ
ɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɡ ɡɚɤɭɩLɜɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɦɚɬɟɪLɚɥLɜ ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜɚɪɬLɫɬɶ
ɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬLɜɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢ
ɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢLɡɡɚɫɬɚɜɢɬɚɚɛɨLɩɨɬɟɤɢɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛLɜɬɚLɧɲɢɯɚɤɬɢɜLɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɬɚɚɛɨ

ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭ
ɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨ
ɧɚɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɚɚɛɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɞɨɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯɝɚɪɚɧɬLɣɬɚɚɛɨɚɤɪɟɞɢɬɢɜLɜ
ɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɞɨɧɚɞɚɧɧɹɬɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɞɨɩɨ
ɦɨɝɢɬɚɚɛɨɩɨɡɢɱɨɤɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
ɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɬɚ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɤɪɟɞɢɬɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜɩɪɨɜLɞɤɪɢɬɬɹɤɪɟɞɢɬɧɨʀɥLɧLʀ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɨɳɨ  ɜɚɪɬLɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨ
ɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɬɚ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɚɫɬɚɜɢɬɚɚɛɨLɩɨɬɟɤɢɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɬɚ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɞɨɝɨɜɨɪLɜɩɨɪɭɤɢɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟ
ɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨɩɨ
ɜɧɟɧɶɞɨɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɞɨɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯɝɚɪɚɧɬLɣɬɚɚɛɨɚɤɪɟɞɢɬɢɜLɜ
ɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɫɭɤɭɩɧɚ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɧɟ
ɦɨɠɟɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɩɨɩɟɪɲLɣɱɚɫɬɢɧLɩɪɨɟɤɬɭ
ɪLɲɟɧɧɹɡɬɪɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖª
ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ
ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ əɄ, ɇȿ ȻɊȺɅɂ ɍɑȺɋɌ, ɍ ȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª ± 
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨɧɚɞɚɬɢɡɝɨɞɭɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶ
ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɭ ɩɟɪLɨɞ ɡ  ɪ ɞɨ  ɪ ɪɢɧɤɨ
ɜɚɜɚɪɬLɫɬɶɦɚɣɧɚɪɨɛLɬɚɛɨɩɨɫɥɭɝɡɚɤɨɠɧɢɦɬɢɩɨɦɹɤɢɯɫɬɚɧɨɜɢɬɶL
ɛLɥɶɲɟɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰLʀ ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ
ɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɡ ɡɚɤɭɩLɜɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɦɚɬɟɪLɚɥLɜ ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜɚɪɬLɫɬɶ
ɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬLɜɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢ
ɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢLɡɡɚɫɬɚɜɢɬɚɚɛɨLɩɨɬɟɤɢɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛLɜɬɚLɧɲɢɯɚɤɬɢɜLɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɬɚɚɛɨ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭ
ɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨ
ɧɚɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɚɚɛɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɞɨɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯɝɚɪɚɧɬLɣɬɚɚɛɨɚɤɪɟɞɢɬɢɜLɜ
ɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɞɨɧɚɞɚɧɧɹɬɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɞɨɩɨ
ɦɨɝɢɬɚɚɛɨɩɨɡɢɱɨɤɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
ɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɬɚ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɤɪɟɞɢɬɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜɩɪɨɜLɞɤɪɢɬɬɹɤɪɟɞɢɬɧɨʀɥLɧLʀ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɨɳɨ  ɜɚɪɬLɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨ
ɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɬɚ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɚɫɬɚɜɢɬɚɚɛɨLɩɨɬɟɤɢɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɬɚ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɞɨɝɨɜɨɪLɜɩɨɪɭɤɢɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟ
ɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɬɚ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨɞɨ ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯ ɝɚɪɚɧɬLɣ ɬɚ  ɚɛɨ
ɚɤɪɟɞɢɬɢɜLɜɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
ɬɢɫɝɪɧ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɫɭɤɭɩɧɚ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɧɟ
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ɦɨɠɟɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɪɭɝLɣɱɚɫɬɢɧLɩɪɨ
ɟɤɬɭɪLɲɟɧɧɹɡɬɪɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺª±
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL
©ɉɊɈɌɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤLɥɶɤɨɫɬL ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,
ɇȿȻɊȺɅɂɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺ
ȻɘɅȿɌȿɇəɆɂ ȼɂɁɇȺɇɂɆɂ ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL
ɏ,9ɁɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿ
ɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮLɤɚɰLʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ʋɞ ɜLɞ
ɪɭɤɥɚɞɟɧLɦLɠɉȺɌ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉȾɇ,ɉɊɈȼɌɈɊɆȿɌªɜɹɤɨɫɬL
ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɬɚ ɌɈȼ ©ɆɁ ©Ⱦɇ,ɉɊɈɋɌȺɅɖª ɜ ɹɤɨɫɬL ɉɨɤɭɩɰɹ ɩɪɟɞ
ɦɟɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɛɪɭɯɬɭ ɱɨɪɧɢɯ ɦɟɬɚɥLɜ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɚ
ɩɟɪLɨɞɡɫLɱɧɹɪɨɤɭɩɨɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭɜɤɥɸɱɧɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɪɢɜɟɧɶɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚ
ɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂ
ɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɩɪɨɫɬɨɸ ɛLɥɶɲLɫɬɸ ɝɨɥɨɫLɜ ɧɟɡɚLɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɹɤɢɦɧɚ
ɥɟɠɚɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱLɡɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLʀ
 ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮLɤɚɰLʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ʋɞ ɜLɞ
ɪɭɤɥɚɞɟɧLɦLɠɉȺɌ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉȾɇ,ɉɊɈȼɌɈɊɆȿɌªɜɹɤɨɫɬL
ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɬɚ ɌɈȼ ©ɆɁ ©Ⱦɇ,ɉɊɈɋɌȺɅɖª ɜ ɹɤɨɫɬL ɉɨɤɭɩɰɹ ɩɪɟɞ
ɦɟɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɛɪɭɯɬɭ ɱɨɪɧɢɯ ɦɟɬɚɥLɜ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɚ
ɩɟɪLɨɞɡɫLɱɧɹɪɨɤɭɩɨɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭɜɤɥɸɱɧɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɪɢɜɟɧɶɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ©ɁȺª ±  ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤLɥɶɤɨɫɬL ©ɉɊɈɌɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ
 ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤLɥɶɤɨɫɬL ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖª  
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ
ȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤLɥɶɤɨɫɬL ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ
ȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL
ɏ9 Ɂ ɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋ,ɒȿɇɇə ɉɊɂɃɇəɌȿ
ɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣ
ɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
ȾɨɪɭɱɢɬɢɝɨɥɨɜLɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ ɒɟɣɤɭ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɭ ,ɝɨɪɨɜɢɱɭ ɡɞLɣɫɧɢɬɢ ɭɫL ɧɟɨɛɯLɞɧL ɡɚɯɨɞɢ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧLɡɞɟɪɠɚɜɧɨɸɪɟɽɫɬɪɚɰLɽɸɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰLʀɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɩɨɪɹɞ
ɤɭɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹɱɨɝɨȽɨɥɨɜLɉɪɚɜɥLɧɧɹ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɛɨɬɢɦɱɚɫɨɜɨɜɢɤɨɧɭɸɱɨɦɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɜɢɞɚɬɢɒɟɣɤɭȼɥɚɞɢɫɥɚɜɭ,ɝɨɪɨɜɢɱɭɜLɞɩɨɜLɞɧɭɞɨɜLɪɟɧLɫɬɶ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ
ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ əɄ,
ɇȿȻɊȺɅɂɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ ɁȺ ȻɘɅȿɌȿ
ɇəɆɂ ȼɂɁɇȺɇɂɆɂ ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
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ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɛLɥɶɲɹɤɬɪɶɨɦɚɱɜɟɪɬɹɦɢɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɡɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏ9,ɁɲLɫɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿ
ɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
ȾɨɪɭɱɢɬɢɝɨɥɨɜLɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɲLɫɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ
ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ əɄ,
ɇȿȻɊȺɅɂɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ ɁȺ ȻɘɅȿɌȿ
ɇəɆɂ ȼɂɁɇȺɇɂɆɂ ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏ9,, Ɂ ɫLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋ,ɒȿɇɇə ɉɊɂɃɇəɌȿ
ɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
ȾɨɪɭɱɢɬɢɝɨɥɨɜLɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɫLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚ
ɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂ
ɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣª
ɏ9,,ɁɜLɫLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿ
ɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 ȼɧɟɫɬɢ ɡɦLɧɢ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢ
ɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
ȾɨɪɭɱɢɬɢɝɨɥɨɜLɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɜLɫLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ
ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ əɄ,
ɇȿȻɊȺɅɂɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼ ɁȺ ȻɘɅȿɌȿ
ɇəɆɂ ȼɂɁɇȺɇɂɆɂ ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏ,;Ɂɞɟɜ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿ
ɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɊɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
ȾɨɪɭɱɢɬɢɝɨɥɨɜLɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩLɞɩɢɫɚɬɢ
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ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɊɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɞɟɜ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚ
ɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂ
ɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏ;ɁɞɜɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺ
ȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɄɨɞɟɤɫɭɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹ
ɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
ȾɨɪɭɱɢɬɢɝɨɥɨɜLɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɄɨɞɟɤɫɭɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɞɜɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚ
ɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂ
ɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɪɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɤɥɢɤɚɧLɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ʀɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ
ɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦLɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨ
ɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɧɢɦɢ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ɉɪɨɩɨɡɢɰLɣɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
,ɁɩɟɪɲɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 Ɉɛɪɚɬɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɨɫLɛ Ʉɥɸɱɧɢɤ Ʌɚɪɢɫɭ
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɭɒɟɣɤɚȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ,ɝɨɪɨɜɢɱɚɒɬɚɧɶɤɨɈɥɟɧɭȼɚɥɟɪLʀɜɧɭ
 ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɩLɫɥɹ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹ
ɪɨɛɨɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɩɟɪɲɨ
ɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂ
ɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨ
ɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂ
ɁɇȺɇɂɆɂɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨ
ɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ

ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,,ɁɞɪɭɝɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɩɢɬɚɧɶɜɢɧɟɫɟɧɢɯɧɚɪɨɡɝɥɹɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɬɚɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɚɞɚɜɚɬɢɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɦɞɨɯɜɢɥɢɧ
ȽɨɥɨɜLɡɛɨɪLɜɜɢɧɨɫɢɬɢɧɚɪɨɡɝɥɹɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɬɚɧɚɞɚɜɚɬɢɫɥɨɜɨɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɦɊɨɡɝɥɹɞɤɨɠɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢLɡɡɚɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹɞɨɩɨɜLɞLɚɛɨɜɢɫɬɭɩɭɡɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧ
ɧɹ ɩLɫɥɹ ɱɨɝɨ ɞɨɩɨɜLɞɚɱɭ ɚɛɨ ɝɨɥɨɜL ɡɛɨɪLɜ ɨɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɪLɲɟɧɧɹ
ɩɨɬLɦɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɉɢɬɚɧɧɹɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹɞɨɩɨɜLɞɚɱɚɦɜɩɢɫɶɦɨɜLɣɮɨɪɦLɲɥɹɯɨɦɩɨɞɚɧ
ɧɹ ɡɚɩɢɫɨɤ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɡɛɨɪLɜ Lɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɪLɡɜɢɳɚ
Lɦ¶ɹ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜL ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ  ɉɢɬɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧLɤɨɪɨɬɤɨɬɚɱLɬɤɨ
 Ƚɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɛɸɥɟɬɟɧLɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɡɛɨɪLɜɩɪɢɪɟɽɫɬɪɚɰLʀ
ȼɩɪɨɰɟɫLɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹLɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɦɨɠɥɢɜLɬɟɯɧLɱɧLɩɟɪɟɪɜɢɞɨ
ɯɜɢɥɢɧ
ɉLɫɥɹɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɬɚɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹɡɤɨɠɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɝɨɥɨɜLɡɛɨɪLɜ
ɨɝɨɥɨɫɢɬɢɩɪɨʀɯɡɚɤɪɢɬɬɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɞɪɭɝɨ
ɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ©ɁȺª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ 
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂ
ɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,,,ɁɬɪɟɬɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɏɪɚɣɛɟ ɎɚɞL Ɂɟɣɧɨɜɢɱɚ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ
Ʌ,Ɇ,ɌȿȾª ,17(53,3ȿ/,0,7(' 
ɅɢɯɨɦɚɧɨɜɚȺɧɞɪLɹȺɧɚɬɨɥLɣɨɜɢɱɚ
ɆɚɲɤɚɪɢɄɚɬɟɪɢɧɢȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɢ
ȻɪLɞɧLȽɥLɛɚ,ɝɨɪɨɜɢɱɚ
ɌɟɪɟɳɟɧɤɨȺɥɥɢɉɟɬɪLɜɧɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɬɪɟɬɶɨ
ɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ©ɁȺª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ 
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂ
ɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,9 Ɂ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋ,ɒȿɇɇə ɉɊɂɃɇəɌȿ ɁȺ
ȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɧɢɦɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɽ
 ɏɪɚɣɛɟ ɎɚɞL Ɂɟɣɧɨɜɢɱ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ
Ʌ,Ɇ,ɌȿȾª ,17(53,3ȿ/,0,7(' 
ɅɢɯɨɦɚɧɨɜȺɧɞɪLɣȺɧɚɬɨɥLɣɨɜɢɱ
ȻɪLɞɧɹȽɥLɛ,ɝɨɪɨɜɢɱ
ɅɟɛLɞɶɉɚɜɥɨɘɪLɣɨɜɢɱ±ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɀɟɥɨɆɢɯɚɣɥɨȼLɤɬɨɪɨɜɢɱ±ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɉLɞɫɭɦɤɢ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ
ɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜ
ɡɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɨɬɪɢɦɚɧɢɯɤɚɧɞɢ
ɞɚɬɨɦɏɪɚɣɛɟɎɚɞLɁɟɣɧɨɜɢɱɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ
Ʌ,Ɇ,ɌȿȾª ,17(53,3ȿ/,0,7(' ɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦɅɢɯɨɦɚɧɨɜɢɦȺɧɞɪLɽɦȺɧɚɬɨɥLɣɨɜɢɱɟɦɤLɥɶɤLɫɬɶ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɝɨɥɨɫLɜ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ȻɪLɞɧɟɸ ȽɥLɛɨɦ ,ɝɨɪɨɜɢɱɟɦ  
ɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɨɬɪɢɦɚɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦɅɟɛLɞɶɉɚɜɥɨɦɘɪLɣɨɜɢɱɟɦɧɟɡɚ
ɥɟɠɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɨɬɪɢɦɚɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ
ɀɟɥɨɆɢɯɚɣɥɨɦȼLɤɬɨɪɨɜɢɱɟɦ±ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ
ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL±
ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢ±
9Ɂɩ¶ɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɭɦɨɜɢɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡ
ɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɳɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɧɚɛɟɡɨɩɥɚɬɧLɣɨɫɧɨɜL
 ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ Ƚɨɥɨɜɭ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɢɤɨɧɭɸɱɨɝɨ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩLɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜɨɪɢɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɩ¶ɹɬɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ©ɁȺª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ 
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂ
ɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȿɌȺɅɍɊȽɌɊȺɇɋɊȿɆɈɇɌª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɈɰɭɩɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚEDUDQFRYD#PHWWDQVUHPGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɊLɲɟɧɧɹɦɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ɩɪɢ
ɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɆLɧɱɭɤɚȼɹɱɟɫɥɚɜɚɉɟɬɪɨɜɢɱɚɡɚ
ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɜLɧ ɜɨɥɨɞLɽ  ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇɚɡɚɡɧɚɱɟɧLɣɩɨɫɚɞLɜLɧɩɪɚɰɸɜɚɜɡɥɸɬɨɝɨɪɨɤɭɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢ
ɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊLɲɟɧɧɹɦ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪɤɭ  ɨɛ
ɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɩɪɚɜɥLɧɧɹɋɟɞɭɧɨɜɭɈɥɟɧɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭɞɨɪɨɤɭ
ȼɨɧɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɈɫɬɚɧɧL 
ɪɨɤLɜ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦ Lɧɠɟɧɟɪɨɦ ȼɉ ©ɉɪɨɦɚɝɪɟɝɚɬª ɉȺɌ ©Ɇɟɬɚ
ɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª L ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɨɥLɫɧɢɯ ɩɚɪ ɉȺɌ ©Ɇɟɬɚ
ɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɋɦɨɥɟɧɫɶɤɨʀ ɊLɦɢ ɅɶɜLɜɧɢ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ
ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɨɧɚ ɜɨɥɨɞLɽ   ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɇɚ ɩɨɫɚɞL Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɡ
ɪɨɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɟɪɡɨɧɚ Ʌɶɜɚ ɒɥɶɨɦɨɜɢɱɚ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜLɧ ɜɨɥɨɞLɽ   ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡ
ɪɨɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢɇɟɝɨɜɨɪɢ Ɇɢɯɚɣɥɚ ɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɚ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜLɧ ɜɨɥɨɞLɽ   ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡ
ɪɨɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢɒɟɜɱɭɤ ȺɧɠɟɥLɤɢ ɘɪLʀɜɧɢ ɋ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ
ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɨɧɚ ɜɨɥɨɞLɽ   ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
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ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9,ɁɲɨɫɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
ȾɨɪɭɱɢɬɢɝɨɥɨɜLɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɲɨɫɬɨ
ɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ©ɁȺª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ 
ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢ
ɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼəɄ,ɇȿȻɊȺɅɂ
ɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ª±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȺɄɐ,ɈɇȿɊ,ȼɁȺȻɘɅȿɌȿɇəɆɂȼɂɁɇȺɇɂɆɂ
ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨɜɢɤɨɧɭɸɱɢɣɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ȽɅɒɟɜɱɟɧɤɨ
ɪ
ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɡ
ɪɨɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ʉɭɥɟɧɤɨɜɨɣ ɋɜLɬɥɚɧɢ ɋɟɪɝLʀɜɧɢ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ
ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɨɧɚ ɜɨɥɨɞLɽ   ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɡ
ɪɨɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ ɧɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɦɨɥɟɧɫɶɤɭɊLɦɭɅɶɜLɜɧɭɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɞɨ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɊLɲɟɧɧɹɦ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɨɛɪɚɧɨ Lʀ
Ƚɨɥɨɜɨɸɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢʋɜLɞ
ɪɨɤɭ ȼɨɧɚɽɚɤɰLɨɧɟɪɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚLɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥL
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɥɚȽɨɥɨɜɨɸɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©Ɇɟɬɚ
ɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ ɧɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɟɪɡɨɧɚ Ʌɟɜ ɒɥɶɨɦɨɜɢɱɚɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɧɨ ɨɫɨɛɭ
 ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ȼLɧ ɽ ɚɤɰLɨɧɟɪɨɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ L
ɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫ
ɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɜ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦɡɟɤɨɧɨɦLɱɧɢɯLɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɩɢɬɚɧɶɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫ
ɪɟɦɨɧɬª
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɨɤɭɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɧɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɆLɧɱɭɤɚ ȼɹɱɟɫɥɚɜɚ ɉɟɬɪɨɜɢɱɚɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɧɨ
ɨɫɨɛɭ  ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ȼLɧ ɽ ɚɤɰLɨɧɟɪɨɦ ɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚLɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɈɫɬɚɧɧL  ɪɨɤLɜ
ɩɪɚɰɸɜɚɜ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ L ɝɨɥɨɜɧɢɦ Lɧɠɟɧɟɪɨɦ ɉȺɌ ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝ
ɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɨɤɭɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɧɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀɪɚɞɢɒɟɜɱɭɤȺɧɠɟɥLɤɭɘɪLʀɜɧɭɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɞɨɧɚ
ɫɬɭɩɧɢɯɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜȼɨɧɚɽɚɤɰLɨɧɟɪɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚLɜɨɥɨɞLɽ
  ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɈɫɬɚɧɧL  ɪɨɤLɜ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɝɨɥɨ
ɜɧɢɦɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ ɧɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɄɭɥɟɧɤɨɜɭɋɜLɬɥɚɧɭɋɟɪɝLʀɜɧɭɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭ
 ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ȼɨɧɚ ɽ ɚɤɰLɨɧɟɪɨɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ L
ɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫ
ɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɜɬɨ
ɜɚɪɨɡɧɚɜɰɟɦɧɚȼɉȾɁɊɌ©ɉɪɨɦɬɟɩɥɨɜɨɡªɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɄɪɭɬLɣɘɪLɣ,ɜɚɧɨɜɢɱ
ɪ

№80, 26 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɡɚɪɿɤɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɇɂɀɇɖɈȾɇ,ɉɊɈȼɋɖɄɂɃɌɊɍȻɈɉɊɈɄȺɌɇɂɃɁȺȼɈȾª
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɿɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɇɂɀɇɖɈȾɇ,ɉɊɈȼɋɖɄɂɃɌɊɍȻɈ
ɉɊɈɄȺɌɇɂɃɁȺȼɈȾªɍɤɪɚʀɧɚȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥ,ɧɞɭɫɬɪLɚɥɶɧɢɣ
ɪɧɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɋɬɨɥɽɬɨɜɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZQWUSLQWHUSLSHEL]
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɭɞɢ
ɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘ
ȼ,ȾɉɈȼ,ȾȺɅɖɇ,ɋɌɘ©ɆȺȽȺɍȾɂɌª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɪɩɪɨɜɟɞɟɧɨɪɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɊLɱɧLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɤɥɢɤɚɧLɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ʀɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬL
ɡɚɪLɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦLɜɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰL
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜLɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɚɪLɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɟɜLɪɨɤɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜ ɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰL
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭLɡɛɢɬɤLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤLɜ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪLɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶ
ɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦLɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨ
ɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɧɢɦɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɚɪLɤɥLɦLɬLɜɧɚɞɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɮLɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɚɛɨɦɚɣɧɨɜɢɯɩɨɪɭɤɩɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɬɪɟɬLɯɨɫLɛ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
ɋɯɜɚɥɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɳɨɞɨɜɱɢɧɟɧɧɹɹɤɢɯɽɡɚLɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧLɫɬɶ
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ
ɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢ
ɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɊɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɄɨɞɟɤɫɭɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹ
ɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ɉɪɨɩɨɡɢɰLɣɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
,Ɂɩɟɪɲɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɈɛɪɚɬɢɱɥɟɧɚɦɢɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɧɚɫɬɭɩɧɢɯɨɫLɛȼɨɥɤɨɜɭɅLɧɭȼLɤɬɨɪLɜɧɭ
ȼɚɫɢɥɶɽɜɭ ɘɥLɸ ɅɟɨɧLɞLɜɧɭ Ʉɥɸɱɧɢɤ Ʌɚɪɢɫɭ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɭ Ʉɥɸɱɧɢɤɚ ȺɧɞɪLɹ
,ɝɨɪɨɜɢɱɚɆɚɱɭɥLɧɭ,ɪɢɧɭȼLɤɬɨɪLɜɧɭɉɟɬɶɤɨɇɚɬɚɥɸɘɪLʀɜɧɭɋɚɩɭɧɨɜɭ,ɪɢɧɭ
ɉɚɜɥLɜɧɭɋɤɪɢɩɧɢɤȽɚɧɧɭɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɭɒɬɚɧɶɤɨȺɧɧɭȼɚɥɟɪLʀɜɧɭ
ɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧLɜɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩLɫɥɹɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɪɨɛɨ
ɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɁȺª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟ
ɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª

ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹ ɭɱɚɫɬLɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,,Ɂɞɪɭɝɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɩɢɬɚɧɶɜɢɧɟɫɟɧɢɯɧɚɪɨɡɝɥɹɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɬɚɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɚɞɚɜɚɬɢɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɦɞɨɯɜɢɥɢɧ
 ȽɨɥɨɜL ɡɛɨɪLɜ ɜɢɧɨɫɢɬɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɥɨɜɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɦ Ɋɨɡɝɥɹɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢLɡɡɚɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹɞɨɩɨɜLɞLɚɛɨɜɢɫɬɭɩɭɡɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩLɫɥɹɱɨɝɨɞɨɩɨɜLɞɚɱɭɚɛɨɝɨɥɨɜLɡɛɨɪLɜɨɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢɩɪɨɟɤɬɪLɲɟɧɧɹɩɨɬLɦɩɟ
ɪɟɯɨɞɢɬɢɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
 ɉɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨɩɨɜLɞɚɱɚɦ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜLɣ ɮɨɪɦL ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɚɧɧɹ
ɡɚɩɢɫɨɤɫɟɤɪɟɬɚɪɸɡɛɨɪLɜLɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɱɢɩɪLɡɜɢɳɚLɦ¶ɹɩɨ
ɛɚɬɶɤɨɜLɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɣɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɉɢɬɚɧɧɹɦɚɸɬɶɛɭɬɢɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧL
ɤɨɪɨɬɤɨɬɚɱLɬɤɨ
 Ƚɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɛɸɥɟɬɟɧLɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɡɛɨɪLɜɩɪɢɪɟɽɫɬɪɚɰLʀ
ȼɩɪɨɰɟɫLɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹLɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɦɨɠɥɢɜLɬɟɯɧLɱɧLɩɟɪɟɪɜɢɞɨ
ɯɜɢɥɢɧ
 ɉLɫɥɹ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɡɤɨɠɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɝɨɥɨɜLɡɛɨɪLɜɨɝɨɥɨ
ɫɢɬɢɩɪɨʀɯɡɚɤɪɢɬɬɹ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɞɪɭɝɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɁȺª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟ
ɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹ ɭɱɚɫɬLɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,,,Ɂɬɪɟɬɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɡɚ
ɪLɤ
ɊɨɛɨɬɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰLɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸɬɚɬɚɤɨɸ
ɳɨɜLɞɩɨɜLɞɚɽɦɟɬLɬɚɧɚɩɪɹɦɚɦɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚLɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɣɨɝɨɭɫɬɚ
ɧɨɜɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ
ɈɫɧɨɜɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰLɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɭɜɢɬɪɚɬɧɚɪLɤ
 ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬLɩɪɚɰLɧɚɩɨɪLɜɧɹɧɨɡɮɚɤɬɨɦ
ɪɨɤɭ
 ɡɧɢɠɟɧɧɹɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨɪLɜɧɹɡɚɥɢɲɤLɜɌɆɐɧɚɩɨɪLɜɧɹɧɨɡɮɚɤɬɨɦ
ɪɨɤɭ
  ɩLɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬL ɫɩɨɠɢɜɚɱLɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩLɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬL
ɩɪɨɞɭɤɰLʀɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝLɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫLɜ
ɡɧɢɠɟɧɧɹɪLɜɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɜLɞɛɪɚɤɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɪLɜɧɹɧɨɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɦɢɪɨɛɨɬɢɡɚɪLɤ
ɡɧɢɠɟɧɧɹɪLɜɧɹɪɟɤɥɚɦɚɰLɣɧɚɩɨɪLɜɧɹɧɨɡɮɚɤɬɨɦɪɨɤɭ
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɧɨɝɨ ɤɨɟɮLɰLɽɧɬɭ ɦɟɬɚɥɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧLɠ ɧɚ  ɤɝɬ ɭ
ɩɨɪLɜɧɹɧɧLɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɛɨɬɢɡɚɪLɤ
 ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɋɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɹɤLɫɬɸ
ɪɨɡɪɨɛɤɚLɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɯɨɞLɜɳɨɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɢɦɨɝɫɬɚɧ
ɞɚɪɬɭ,$7)ɩɪɢɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜLɬɪɭɛɞɥɹɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɢɦɨɝɫɬɚɧɞɚɪɬɭ$$5Ɇ  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɫɬL ɋɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɹɤLɫɬɸ ɜɢɦɨɝɚɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬLɜ,62ȾɋɌɍ,62$3,6SHF4,5,65,6$6$$50
 ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɝɨɪɹɞɭɬɚɪɢɧɤLɜɡɛɭɬɭ
ɨɫɜɨɽɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɤɨɥLɫɧɢɯɩɚɪ
ɨɫɜɨɽɧɧɹɧɟɦɟɧɲɟɧɨɜɢɯɜɢɞLɜɬɪɭɛɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰLʀ
ɨɫɜɨɽɧɧɹɧɟɦɟɧɲɟɧɨɜɢɯɜɢɞLɜɡɚɥLɡɧɢɱɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰLʀ
 ɡɞLɣɫɧɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟɯɧLɱɧɨʀɦɨɞɟɪɧLɡɚɰLʀ
ɪɟɚɥLɡɚɰLɹɩɪɨɟɤɬɭɩɨɦɨɞɟɪɧLɡɚɰLʀɝLɞɪɨɩɪɟɫɭɜɌɉɐʋ
 ɪɟɚɥLɡɚɰLɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧLɡɚɰLʀ ɩɟɪɲɨʀ ɥLɧLʀ ɬɟɪɦLɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜ
Ɍɉɐʋ
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ɪɟɚɥLɡɚɰLɹɩɪɨɟɤɬɭɩɨɤɨɥɟɫɨɩɪɨɤɚɬɧɨɦɭɰɟɯɭ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɁȺª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂª
  ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺ
ɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ
ɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,9Ɂɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬL
ɡɚɪLɤ
ɊɨɛɨɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰLɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸɬɚ
ɬɚɤɨɸɳɨɜLɞɩɨɜLɞɚɽɦɟɬLɬɚɧɚɩɪɹɦɚɦɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚLɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ
ɣɨɝɨɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɁȺª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂª
  ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺ
ɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ
ɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9Ɂɩ¶ɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜLɪɨɤ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ
ɪLɤ
ɊɨɛɨɬɭɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰLɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɩ¶ɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɁȺª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂª
  ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺ
ɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ
ɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9,Ɂɲɨɫɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɬɨɦɭɱɢɫɥLɪLɱɧɭɮLɧɚɧɫɨɜɭɡɜLɬɧLɫɬɶ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭɪɨɰL
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɲɨɫɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɁȺª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
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ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺ
ɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ
ɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9,,Ɂɫɶɨɦɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɇɟɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɳɨɡɚɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰLɨɬɪɢ
ɦɚɧɨɡɛɢɬɨɤɭɪɨɡɦLɪLɬɢɫɝɪɧ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜ
ɡɛɢɬɤɢɪɨɤɭɭɪɨɡɦLɪLɬɢɫɝɪɧɩɨɤɪɢɬɢɭɜLɞɩɨɜLɞɧɨɫɬLɞɨ
ɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɫɶɨɦɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸ
ɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɡɚ ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9,,,Ɂɜɨɫɶɦɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɨɫɧɨɜɧLɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɧɚɪLɤ
ɨɛɫɹɝɪɟɚɥLɡɚɰLʀɩɪɨɞɭɤɰLʀɬɢɫɬɨɧɧ
ɱɢɫɬɢɣɞɨɯLɞɜLɞɪɟɚɥLɡɚɰLʀɩɪɨɞɭɤɰLʀɦɥɪɞɝɪɧ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɜɨɫɶɦɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɁȺª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺ
ɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ
ɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,ɏɁɞɟɜ¶ɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɨɡɟɧɛɟɪɝɚɈɥɟɝɚ,ɝɨɪɨɜɢɱɚ
ɆɨɪɨɡɨɜɚȾɟɧɢɫɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ
ɉɚɥLɹɆɚɤɫɢɦɚɈɪɟɫɬɨɜɢɱɚ
ȯɫɚɭɥɨɜɚȽɟɧɧɚɞLɹɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ
ɌɤɚɱɟɧɤɨɇɚɬɚɥLʀɆɢɤɨɥɚʀɜɧɢ
ɅɨɧɝɨɛɚɪɞɨɆɚɭɪɨ
ɉɨɱɟɤɚɣɆɚɪɢɧɢȼLɬɚɥLʀɜɧɢ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɞɟɜ¶ɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɁȺª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺ
ɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
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ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ
ɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏɁɞɟɫɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɨɛɪɚɧɢɦɢɞɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɽ
ɉɨɱɟɤɚɣɆɚɪɢɧɚȼLɬɚɥLʀɜɧɚ
ȯɫɚɭɥɨɜȽɟɧɧɚɞLɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɆɨɪɨɡɨɜȾɟɧɢɫȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɌɤɚɱɟɧɤɨɇɚɬɚɥLɹɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ
ȻɪLɞɧɹȽɥLɛ,ɝɨɪɨɜɢɱ
ɏɪɚɣɛɟɎɚɞLɁɟɣɧɨɜɢɱɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰLɨɧɟɪɚ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɅ,Ɇ,ɌȿȾª
,17(53,3ȿ/,0,7(' 
ɅɨɧɝɨɛɚɪɞɨɆɚɭɪɨ
ɉLɞɫɭɦɤɢɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɞɟɫɹɬɨɝɨ ɩɢ
ɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɚɧɢɯɁȺɤɚɧɞɢɞɚɬɚɏɪɚɣɛɟɎɚɞL
Ɂɟɣɧɨɜɢɱɚ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ Ʌ,Ɇ,ɌȿȾª ,17(53,3ȿ
/,0,7(' ɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɚɧɢɯɁȺɤɚɧɞɢɞɚɬɚɆɨɪɨɡɨɜɚȾɟ
ɧɢɫɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɚɧɢɯɁȺɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ȻɪLɞɧɸȽɥLɛɚ,ɝɨɪɨɜɢɱɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɚɧɢɯɁȺɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɉɨɱɟɤɚɣɆɚɪɢɧɭȼLɬɚɥLʀɜɧɭɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɚɧɢɯɁȺɤɚɧ
ɞɢɞɚɬɚ ȯɫɚɭɥɨɜɚ ȽɟɧɧɚɞLɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ     ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ
ɩɨɞɚɧɢɯɁȺɤɚɧɞɢɞɚɬɚɌɤɚɱɟɧɤɨɇɚɬɚɥLɸɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭɤLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜ ɩɨɞɚɧɢɯ ɁȺ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ Ʌɨɧɝɨɛɚɪɞɨ Ɇɚɭɪɨ     ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢ
ɏ,Ɂɨɞɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ
ɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɳɨɞɨɝɨɜɨɪɢɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɤɥɚ
ɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɧɚɛɟɡɨɩɥɚɬɧLɣɨɫɧɨɜL
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢȽɨɥɨɜɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩLɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜɨɪɢɡɱɥɟ
ɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɨɞɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª    ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɧɟ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬL ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLª   ɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɡɚ ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏ,,Ɂɞɜɚɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɪLɤɥLɦLɬɧɚɞɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɨɪɭɤɩɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦ
ɬɪɟɬLɯɨɫLɛɭɪɨɡɦLɪLɳɨɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽɝɪɢɜɟɧɶ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɳɨɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɜɢɳɟɥLɦLɬɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɞɨɩɨɪɭɤɹɤLɧɚ
ɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɭɪɨɰLɉɨɪɭɤɢɧɚɞɚɧLɞɨɫLɱɧɹɪɨɤɭɬɚɹɤL
ɞLɸɬɶɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɧɟɩɨɜɢɧɧLɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶɩɪɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɚɧɧɹɥLɦLɬɭɩɨɪɭɤɭɪɨɰL
 ɉɨɪɭɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɥLɦLɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧL ɭ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧLɣ ɌɈȼ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ ɍɄɊȺȲɇȺª
ɌɈȼ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌª ɌɈȼ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ ɇ,ɄɈ ɌɖɘȻª ɉȺɌ
©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ ɇɆɌɁª ɉɪȺɌ ©ɇɊɁª  ɉɪȺɌ ©ɌȿɉɅɈȽȿɇȿɊȺɐ,əª ɌɈȼ
©ȼȺɉɇəɇȺɎȺȻɊɂɄȺªɌɈȼ©ɇɈȼɈɆɈɋɄɈȼɋɖɄɂɃɉɈɋɍȾªɌɈȼ©ɌɊȺɇ
ɋɄɈɆ  Ⱦɇ,ɉɊɈª ɌɈȼ ɇȼɐ ©əɄ,ɋɌɖª ɌɈȼ ©ɆɁ ©Ⱦɇ,ɉɊɈɋɌȺɅɖª ɌɈȼ
©Ⱦɇ,ɉɊɈɋɌȺɅɖȿɇȿɊȽɈªɉȺɌ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉȾɇ,ɉɊɈȼɌɈɊɆȿɌªɌɈȼ©Ʌɍ
ȽȺɇɋɖɄɂɃ ɄɈɆȻ,ɇȺɌ ȼɌɈɊɆȿɌª ɌɈȼ ©ɆȿɌȺª ɌɈȼ ©ɄɅȼ ɉɊɈȾȺɄɒɇª
,ɧɬɟɪɩɚɣɩɅLɦLɬɟɞ ,QWHUSLSH/LPLWHG ɋɬLɥɍɚɧɅLɦLɬɟɞ 6WHHO2QH/LPLWHG ɋɚ
ɥɟɤɫ ,ɧɜɟɫɬɦɟɧɬɫ ɅLɦLɬɟɞ 6DOHNV ,QYHVWPHQWV /LPLWHG  ,ɧɬɟɪɩɚɣɩ ɘɪɨɩ ɋȺ
,QWHUSLSH(XURSH6$ ɄɅȼȼLɥɤɨɋȺ ./::KHHOFR6$ ɇȺ,ɧɬɟɪɩɚɣɩ,ɧɤ 1$
,QWHUSLSH ,QF  ,ɇɌȿɊɉȺɃɉ ɋȿɇɌɊȺɅ ɌɊȿɃȾ Ƚɦɛɏ ,17(53,3( &(175$/

75$'(*PE+ ,ɧɬɟɪɩɚɣɩɆ,ɎɁ, ,QWHUSLSH0()=( ɌɈȼ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɄȺ
ɁȺɏɋɌȺɇªɌɈȼ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɆª
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɞɜɚɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɧɟ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬL ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLª   ɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɡɚ ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏ,,,Ɂɬɪɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨɧɚɞɚɬɢɡɝɨɞɭɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤL ɦɨɠɭɬɶ
ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɭ ɩɟɪLɨɞ ɡ  ɪ ɞɨ  ɪ ɪɢɧɤɨɜɚ
ɜɚɪɬLɫɬɶɦɚɣɧɚɪɨɛLɬɚɛɨɩɨɫɥɭɝɡɚɤɨɠɧɢɦɬɢɩɨɦɹɤɢɯɫɬɚɧɨɜɢɬɶLɛLɥɶɲɟ
ɜLɞɫɨɬɤLɜɚɥɟɦɟɧɲɚɧLɠɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢ
ɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɡɩɪɨɞɚɠɭɩɪɨɞɭɤɰLʀɳɨɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɜɚɪɬLɫɬɶ
ɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɡɡɚɤɭɩLɜɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɦɚɬɟɪLɚɥLɜɬɚɫɢɪɨɜɢɧɢɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠ
ɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬLɜɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ Lɡ ɡɚɫɬɚɜɢ ɬɚɚɛɨ Lɩɨɬɟɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛLɜ ɬɚ Lɧɲɢɯ ɚɤɬɢɜLɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɬɚɚɛɨ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
ɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧ
ɧɹɜɥɚɫɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɚɚɛɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨ
ɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɞɨɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯɝɚɪɚɧɬLɣɬɚɚɛɨɚɤɪɟɞɢɬɢɜLɜ
ɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨ
ɦɨɝɢɬɚɚɛɨɩɨɡɢɱɨɤɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
ɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨ
ɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɩɪɨ ɜLɞɤɪɢɬɬɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɥLɧLʀ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯɩɨɫɥɭɝɬɨɳɨ ɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨ
ɩɨɜɧɟɧɶɞɨɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɚɫɬɚɜɢɬɚɚɛɨLɩɨɬɟɤɢɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟ
ɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨ
ɩɨɜɧɟɧɶɞɨɞɨɝɨɜɨɪLɜɩɨɪɭɤɢɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢ
ɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨɩɨ
ɜɧɟɧɶɞɨɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɞɨɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯɝɚɪɚɧɬLɣɬɚɚɛɨɚɤɪɟɞɢɬɢɜLɜ
ɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɝɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɡɬɚɤɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɧɟɦɨɠɟ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɩɨɩɟɪɲLɣɱɚɫɬɢɧLɩɪɨɟɤɬɭ
ɪLɲɟɧɧɹɡɬɪɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚ
ɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚ
ɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟ
ɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹ ɭɱɚɫɬLɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨɧɚɞɚɬɢɡɝɨɞɭɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶ
ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɭ ɩɟɪLɨɞ ɡ  ɪ ɞɨ  ɪ ɪɢɧɤɨɜɚ
ɜɚɪɬLɫɬɶɦɚɣɧɚɪɨɛLɬɚɛɨɩɨɫɥɭɝɡɚɤɨɠɧɢɦɬɢɩɨɦɹɤɢɯɫɬɚɧɨɜɢɬɶLɛLɥɶɲɟ
ɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɡɩɪɨɞɚɠɭɩɪɨɞɭɤɰLʀɳɨɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɜɚɪɬLɫɬɶ
ɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɡɡɚɤɭɩLɜɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɦɚɬɟɪLɚɥLɜɬɚɫɢɪɨɜɢɧɢɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠ
ɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬLɜɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ Lɡ ɡɚɫɬɚɜɢ ɬɚɚɛɨ Lɩɨɬɟɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛLɜ ɬɚ Lɧɲɢɯ ɚɤɬɢɜLɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɬɚɚɛɨ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
ɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧ
ɧɹɜɥɚɫɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɚɚɛɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨ
ɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɞɨɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯɝɚɪɚɧɬLɣɬɚɚɛɨɚɤɪɟɞɢɬɢɜLɜ
ɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
 ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨ
ɦɨɝɢɬɚɚɛɨɩɨɡɢɱɨɤɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
ɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨ
ɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɩɪɨ ɜLɞɤɪɢɬɬɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɥLɧLʀ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯɩɨɫɥɭɝɬɨɳɨ ɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨ
ɩɨɜɧɟɧɶɞɨɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɚɫɬɚɜɢɬɚɚɛɨLɩɨɬɟɤɢɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟ
ɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨ
ɩɨɜɧɟɧɶɞɨɞɨɝɨɜɨɪLɜɩɨɪɭɤɢɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢ
ɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɦɟɬɨɸɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨɩɨ
ɜɧɟɧɶɞɨɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɞɨɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯɝɚɪɚɧɬLɣɬɚɚɛɨɚɤɪɟɞɢɬɢɜLɜ
ɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɝɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɡɬɚɤɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɧɟɦɨɠɟ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɪɭɝLɣɱɚɫɬɢɧLɩɪɨɟɤɬɭ
ɪLɲɟɧɧɹɡɬɪɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚ
ɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL©ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
 ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤLɥɶɤɨɫɬL ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɡɚ ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬL
ɏ,9Ɂɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜL ɭɝɨɞɢ ɞɨɞɚɬɤɢ ɫɩɟɰɢɮLɤɚɰLʀ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɦLɫLʀ
ʋɜLɞɪɭɤɥɚɞɟɧLɦLɠɉȺɌ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɇɌɁªɜɹɤɨɫɬL
ɄɨɦLɬɟɧɬɚɬɚɌɈȼ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɍɄɊȺȲɇȺªɜɹɤɨɫɬLɄɨɦLɫLɨɧɟɪɚɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɹɤɢɯ ɽ ɪɟɚɥLɡɚɰLɹ ɩɪɨɞɭɤɰLʀ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɚ ɩɟɪLɨɞ ɡ  ɫLɱɧɹ 
ɪɨɤɭɩɨɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭɜɤɥɸɱɧɨɫɤɥɚɞɚɽɝɪɢɜɟɧɶɳɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜL ɭɝɨɞɢ ɞɨɞɚɬɤɢ ɫɩɟɰɢɮLɤɚɰLʀ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɦLɫLʀ
ʋɜLɞɪɭɤɥɚɞɟɧLɦLɠɉȺɌ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɇɌɁªɜɹɤɨɫɬL
ɄɨɦLɬɟɧɬɚɬɚɌɈȼ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɍɄɊȺȲɇȺªɜɹɤɨɫɬLɄɨɦLɫLɨɧɟɪɚɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɹɤɢɯ ɽ ɪɟɚɥLɡɚɰLɹ ɩɪɨɞɭɤɰLʀ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɚ ɩɟɪLɨɞ ɡ  ɫLɱɧɹ 
ɪɨɤɭɩɨɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭɜɤɥɸɱɧɨɫɤɥɚɞɚɽɝɪɢɜɟɧɶɳɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜL ɭɝɨɞɢ ɞɨɞɚɬɤɢ ɫɩɟɰɢɮLɤɚɰLʀ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ʋɜLɞɪɭɤɥɚɞɟɧLɦLɠɉȺɌ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɇɌɁªɜɹɤɨɫɬL
ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɬɚ ɌɈȼ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ ɍɄɊȺȲɇȺª ɜ ɹɤɨɫɬL ɉɨɤɭɩɰɹ ɩɪɟɞɦɟ
ɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɪɭɛɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰLʀ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɚ ɩɟɪLɨɞ ɡ
ɫLɱɧɹɪɨɤɭɩɨɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭɜɤɥɸɱɧɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɪɢɜɟɧɶɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜL ɭɝɨɞɢ ɞɨɞɚɬɤɢ ɫɩɟɰɢɮLɤɚɰLʀ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ʋɜLɞɪɭɤɥɚɞɟɧLɦLɠɉȺɌ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɇɌɁª
ɜɹɤɨɫɬLɉɨɤɭɩɰɹɬɚɌɈȼ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɍɄɊȺȲɇȺªɜɹɤɨɫɬLɉɪɨɞɚɜɰɹɩɪɟɞ
ɦɟɬɨɦɹɤɢɯɽɤɭɩLɜɥɹɩɪɨɞɚɠɦɟɬɚɥɨɩɪɨɞɭɤɰLʀɡɚɝɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɹɤɢɯɡɚɩɟɪLɨɞ
ɡɫLɱɧɹɪɨɤɭɩɨɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭɜɤɥɸɱɧɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɪɢɜɟɧɶɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
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ɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹ
ɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɡɚ ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɩɪɨɫɬɨɸ ɛLɥɶɲLɫɬɸ ɝɨɥɨɫLɜ ɧɟɡɚLɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɹɤɢɦɧɚɥɟ
ɠɚɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱLɡɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLʀ
ɏ9Ɂɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 ȼɧɟɫɬɢ ɡɦLɧɢ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɧɨɜLɣ
ɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
 Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ ɝɨɥɨɜL ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȾɨɪɭɱɢɬɢȼɨɥɨɞɶɤɨɈɥɶɡLɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧLɡɞLɣɫɧɢɬɢɭɫLɧɟɨɛɯLɞɧLɡɚɯɨɞɢ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧLɡɞɟɪɠɚɜɧɨɸɪɟɽɫɬɪɚɰLɽɸɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰLʀɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɩɨɪɹɞ
ɤɭɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹɱɨɝɨȽɨɥɨɜLɉɪɚɜɥLɧɧɹ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɢɞɚɬɢȼɨɥɨɞɶɤɨɈɥɶɡLɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧLɜLɞɩɨɜLɞɧɭɞɨɜLɪɟɧLɫɬɶ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª    ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɧɟ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬL ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLª   ɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɡɚ ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏ9,ɁɲLɫɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢ
ɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
 Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ ɝɨɥɨɜL ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɲLɫɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª    ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɧɟ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬL ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLª   ɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɡɚ ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏ9,,ɁɫLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢ
ɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
 Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ ɝɨɥɨɜL ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɫLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
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ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª    ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɧɟ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬL ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLª   ɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɡɚ ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏ9,,,ɁɜLɫLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚ
ɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
 Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ ɝɨɥɨɜL ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɜLɫLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɧɟ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬL ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLª   ɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɡɚ ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏ,ɏɁɞɟɜ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɊɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
 Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ ɝɨɥɨɜL ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɊɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɞɟɜ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɧɟ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬL ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLª  
ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL
ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɏɏɁɞɜɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɄɨɞɟɤɫɭɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
 Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ ɝɨɥɨɜL ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɄɨɞɟɤɫɭɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɞɜɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɁȺª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɉɊɈɌɂª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺ
ɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ

ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ
ɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ɪɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɤɥɢɤɚɧLɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ
ɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹʀɯ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡ
ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦLɪɭ ʀɯ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ
ɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɧɢɦɢ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ɉɪɨɩɨɡɢɰLɣɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
,Ɂɩɟɪɲɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɈɛɪɚɬɢɱɥɟɧɚɦɢɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɧɚɫɬɭɩɧɢɯɨɫLɛȼɨɥɤɨɜɭɅLɧɭȼLɤɬɨɪLɜɧɭ
ȼɚɫɢɥɶɽɜɭ ɘɥLɸ ɅɟɨɧLɞLɜɧɭ Ʉɥɸɱɧɢɤ Ʌɚɪɢɫɭ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɭ Ʉɥɸɱɧɢɤɚ ȺɧɞɪLɹ
,ɝɨɪɨɜɢɱɚ ȽɨɥLɤɨɜɭ ɅLɥLɸ ɘɪLʀɜɧɭ ɉɟɬɶɤɨ ɇɚɬɚɥɸ ɘɪLʀɜɧɭ ɋɤɪɢɩɧɢɤ Ƚɚɧɧɭ
ɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɭɒɬɚɧɶɤɨȺɧɧɭȼɚɥɟɪLʀɜɧɭ
ɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧLɜɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩLɫɥɹɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɪɨɛɨ
ɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɩɟɪɲɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺª     ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽ
ɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺ
ɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ
ɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,,Ɂɞɪɭɝɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɩɢɬɚɧɶɜɢɧɟɫɟɧɢɯɧɚɪɨɡɝɥɹɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɬɚɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɚɞɚɜɚɬɢɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɦɞɨɯɜɢɥɢɧ
 ȽɨɥɨɜL ɡɛɨɪLɜ ɜɢɧɨɫɢɬɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɥɨɜɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɦ Ɋɨɡɝɥɹɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢLɡɡɚɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹɞɨɩɨɜLɞLɚɛɨɜɢɫɬɭɩɭɡɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩLɫɥɹɱɨɝɨɞɨɩɨɜLɞɚɱɭɚɛɨɝɨɥɨɜLɡɛɨɪLɜɨɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢɩɪɨɟɤɬɪLɲɟɧɧɹɩɨɬLɦɩɟ
ɪɟɯɨɞɢɬɢɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
 ɉɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨɩɨɜLɞɚɱɚɦ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜLɣ ɮɨɪɦL ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɚɧɧɹ
ɡɚɩɢɫɨɤɫɟɤɪɟɬɚɪɸɡɛɨɪLɜLɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɱɢɩɪLɡɜɢɳɚLɦ¶ɹɩɨ
ɛɚɬɶɤɨɜLɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɣɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɉɢɬɚɧɧɹɦɚɸɬɶɛɭɬɢɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧL
ɤɨɪɨɬɤɨɬɚɱLɬɤɨ
 Ƚɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɛɸɥɟɬɟɧLɜ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɡɛɨɪLɜ ɩɪɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰLʀ ȼ
ɩɪɨɰɟɫL ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ L ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɦɨɠɥɢɜL ɬɟɯɧLɱɧL ɩɟɪɟɪɜɢ ɞɨ  
ɯɜɢɥɢɧ
 ɉLɫɥɹ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɡɤɨɠɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɝɨɥɨɜLɡɛɨɪLɜɨɝɨɥɨ
ɫɢɬɢɩɪɨʀɯɡɚɤɪɢɬɬɹ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɞɪɭɝɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺª     ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽ
ɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺ
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ɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ
ɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,,,Ɂɬɪɟɬɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɏɪɚɣɛɟ ɎɚɞL Ɂɟɣɧɨɜɢɱɚ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ
Ʌ,Ɇ,ɌȿȾª ,17(53,3ȿ/,0,7(' 
ɆɨɪɨɡɨɜɚȾɟɧɢɫɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ
ȻɪLɞɧLȽɥLɛɚ,ɝɨɪɨɜɢɱɚ
ȯɫɚɭɥɨɜɚȽɟɧɧɚɞLɹɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ
ɌɤɚɱɟɧɤɨɇɚɬɚɥLʀɆɢɤɨɥɚʀɜɧɢ
ɅɨɧɝɨɛɚɪɞɨɆɚɭɪɨ
ɉɨɱɟɤɚɣɆɚɪɢɧɢȼLɬɚɥLʀɜɧɢ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɬɪɟɬɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺª     ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽ
ɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺ
ɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ
ɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,9Ɂɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɨɛɪɚɧɢɦɢɞɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɽ
ɏɪɚɣɛɟɎɚɞLɁɟɣɧɨɜɢɱɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰLɨɧɟɪɚ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɅ,Ɇ,ɌȿȾª
,17(53,3ȿ/,0,7(' 
ɑɟɛɚɧɟɧɤɨȯɜɝɟɧLɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ȼɚɛɟɧɤɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɉɨɱɟɤɚɣɆɚɪɢɧɚȼLɬɚɥLʀɜɧɚ
ɆɨɪɨɡɨɜȾɟɧɢɫȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ȻɪLɞɧɹȽɥLɛ,ɝɨɪɨɜɢɱ
ȯɫɚɭɥɨɜȽɟɧɧɚɞLɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɉLɞɫɭɦɤɢ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ
ɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜ
ɡɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɚɧɢɯɁȺɤɚɧɞɢɞɚ
ɬɚɏɪɚɣɛɟɎɚɞLɁɟɣɧɨɜɢɱɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰLɨɧɟɪɚ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɅ,Ɇ,ɌȿȾª
,17(53,3ȿ/,0,7(' ɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɚɧɢɯɁȺɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɆɨɪɨɡɨɜɚȾɟɧɢɫɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɚɧɢɯ
ɁȺɤɚɧɞɢɞɚɬɚȻɪLɞɧɸȽɥLɛɚ,ɝɨɪɨɜɢɱɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɚɧɢɯ
ɁȺ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɑɟɛɚɧɟɧɤɨ ȯɜɝɟɧLɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ  ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨ
ɪɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɚɧɢɯɁȺɤɚɧɞɢɞɚɬɚȯɫɚɭɥɨɜɚȽɟɧɧɚɞLɹ
ɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɚɧɢɯɁȺɤɚɧɞɢɞɚɬɚɉɨ
ɱɟɤɚɣɆɚɪɢɧɭȼLɬɚɥLʀɜɧɭɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɩɨɞɚɧɢɯɁȺɤɚɧɞɢɞɚ
ɬɚȻɚɛɟɧɤɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢ
9Ɂɩ¶ɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ
ɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɳɨɞɨɝɨɜɨɪɢɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɤɥɚ
ɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɧɚɛɟɡɨɩɥɚɬɧLɣɨɫɧɨɜL
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢȽɨɥɨɜɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩLɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜɨɪɢɡɱɥɟ
ɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɩ¶ɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺª     ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽ
ɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺ
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ɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɧɟɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬLɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɡɚɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ
ɜɢɡɧɚɧɢɦɢɧɟɞLɣɫɧɢɦɢªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9,Ɂɲɨɫɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɋ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢ
ɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀɯ
 Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ ɝɨɥɨɜL ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩLɞɩɢɫɚɬɢ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɲɨɫɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ    
©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ©ɍɌɊɂɆȺ
ɅɈɋɖª    ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽ
ɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɧɟ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬL ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLª   ɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ©ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɡɚ ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɍɡɜɿɬɧɨɦɭɩɟɪɿɨɞɿ
ɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɡɚɩɪɨ ɡɚɩɪɢɜɿɥɟ ɡɚɩɪɨ ɡɚɩɪɢɜɿɥɟ
ɫɬɢɦɢ ɣɨɜɚɧɢɦɢ ɫɬɢɦɢ ɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ ɚɤɰɿɹɦɢ ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧ




ɞɿɜɝɪɧ
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɧɚ




ɨɞɧɭɚɤɰɿɸɝɪɧ
ɋɭɦɚ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯɩɟɪɟɪɚ




ɯɨɜɚɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ
ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ⱦɚɬɚ
ɞɚɬɢ  ɩɟɪɟɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɱɟɪɟɡ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿɡ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɭɦ ɝɪɧ  ɩɟ
ɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɧɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɞɚɬɭ
Ⱦɚɬɚ ɞɚɬɢ  ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɿɡ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɫɭɦ ɝɪɧ ɩɟɪɟ
ɪɚɯɨɜɚɧɢɯɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɞɢ
ɜɿɞɟɧɞɿɜɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɞɚɬɭ
ɈɩɢɫɇɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɜLɞɛɭɥɢɫɹɤɜLɬɧɹ
ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɇɟɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰLɨɬɪɢɦɚɧɨɡɛɢɬɨɤɭɪɨɡɦLɪL
ɬɢɫɝɪɧ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚɫɹɜɢɩɥɚɬɚɞɟɩɨɧɨɜɚɧɢɯɚɛɨɫɜɨɽɱɚɫɧɨ
ɧɟɨɞɟɪɠɚɧɢɯɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬL
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɨɤɢɪLɤɪLɤLɪLɤɛɭɥɨɜɢɩɥɚɱɟɧɨ
 ɞɜɚɞɰɹɬɶɞɟɜ¶ɹɬɶɬɢɫɹɱɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬɲLɫɬɞɟɫɹɬɨɞɧɚ ɝɪɢɜɧɹɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
ɇɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɜLɞɛɭɥɢɫɹɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɇɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰLɨɬɪɢɦɚɧɨɡɛɢɬɨɤɭɪɨɡɦLɪL
ɬɢɫɝɪɧ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚɫɹɜɢɩɥɚɬɚɞɟɩɨɧɨɜɚɧɢɯɚɛɨɫɜɨɽɱɚɫɧɨ
ɧɟɨɞɟɪɠɚɧɢɯɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬL
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɨɤɢɪLɤɪLɤLɪLɤɛɭɥɨɜɢɩɥɚɱɟɧɨ
 ɱɨɬɢɪɢɬɢɫɹɱLɬɪɢɫɬɚɜLɫLɦɞɟɫɹɬ ɝɪɢɜɟɧɶɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɄɨɩɚɽɜȯɜɝɟɧɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɇɂɀɇɖɈȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄɂɃ
ɌɊɍȻɈɉɊɈɄȺɌɇɂɃɁȺȼɈȾª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɇɂɀɇɖɈȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄɂɃɌɊɍȻɈɉɊɈɄȺɌɇɂɃɁȺȼɈȾª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɜɭɥɋɬɨɥɽɬɨɜɚɦȾɧɿɩɪɨɍɤɪɚʀɧɚ
ɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɌɟɥ  
Ɏɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ,QIR#QWUSLQWHUSLSHEL]
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZQWUSLQWHUSLSHEL]
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱɚɛɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɿɩɨɬɟɱɧɿ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɮɨɧɞɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɟ
ɪɭɯɨɦɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹȼɿɞɨ
ɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢʋ ɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚªɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɨɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɏɪɚɣɛɟɎɚɞɿɁɟɣɧɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬɜɢɞɚɧɢɣɪɎɆɋ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɌɈɊɈɀɂɇȿɐɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠ
ɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɋɬɨɪɨɠɢɧɟɰɶ
ɤɢɣɪɚɣɚɝɪɨɯLɦªɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚɨɛɥɦɋɬɨɪɨɠɢɧɟɰɶɜɭɥɄɨɛɢ
ɥɹɧɫɶɤɨʀ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSSUDWSUR5D\DJURKLPKWPO
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɉɉ©ȺɎ©Ⱥɭ
ɞɢɬɉɚɪɬɧɟɪª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɪɜɿɞɛɭɥɢɫɶɡɛɨɪɢɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɿɜɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɁɛɨɪɿɜɁɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɪɨɛɨɬɢɁɛɨɪɿɜɁɜɿɬȾɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɡɚɪɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɁɜɿɬɩɪɨ
ɪɨɛɨɬɭɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɡɚɪɬɚɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚɪɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȾɢɪɟɤɬɨɪɚɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɉɛɪɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɧɹȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɧɹ
ɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɧɟ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼɈ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚɊɿɜɧɟɧɫɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨɊɿɜɧɟ
ȼɍɅɂɐəɄɍɊɑȺɌɈȼȺɛɭɞɢɧɨɤ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚDJURKLP#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀULYQHUD\DJURKLPZRUGSUHVV
FRP
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭ,ȱ,
ɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣ
ɡɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭ,,,ɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ  ɤɜɿɬ
ɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ

   ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ ɅȱɆȱɌȿȾª ,17(53,3(
/,0,7('  ɹɤɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ  ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ȱɧɲɿ
ɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɰɹɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɡ
ɪɩɨɪ±ɌɈȼ©ȻɨɫɬɨɧɄɨɧɫɚɥɬɢɧɝȽɪɭɩɍɤɪɚʀɧɚªɡɚɫɬɭɩɧɢɤɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɚɡɪɩɨɪɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɍɄɊȺȲɇȺª
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɡɪɩɨɪ±ɌɈȼ©ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ©ȺɊȽɈª ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɡ ɫɭɞɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨ
ɦɢɫɥɨɜɢɯɚɤɬɢɜɿɜɡɪɩɨɪ±ɁȺɌ©ɇɨɪɞɿɤəɪɞɫªɝɟ
ɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɡɪɩɨɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌª ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɍ ɿɧɲɢɯ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɚɯ ɨɛɿɣɦɚɽ ɩɨɫɚɞɢ
ɱɥɟɧ Ɋɚɞɢ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɿɜ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ Ʌȱ
ɆȱɌȿȾª ȱ17(53ȱ3(/ȱ0ȱ7(' ȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ
ɇɆɌɁª  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ ɅȱɆȱɌȿȾª ,17(53,3ȿ
/,0,7(' ȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉȾɇȱɉɊɈȼɌɈɊɆȿɌª
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ ɅȱɆȱɌȿȾª ,17(53,3ȿ /,0,7(' 
Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɌɈȼ ©ɆɁ ©ȾɇȱɉɊɈɋɌȺɅɖª Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɇȱɄɈɌɖɘȻªɞɢɪɟɤɬɨɪɇɈɊɁȺɆȿɊȱɄȺɇȱɇɌȿɊ
ɉȺɃɉ ȱɇɄ 1257+$0(5,&$1 ,17(53,3( ,1&  ɏɪɚɣɛɟ ɎɁ ɚɤɰɿɹɦɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɬɚ ɧɟ ɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȯɆɄɨɩɚɽɜ
ɪ
ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɫɬɚɬɬɿ
ɪ
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪ


ɬɿɫɬɸ
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ɜɚɪɬɿɫɬɶɱɢɫɬɢɯɚɤ


ɬɢɜɿɜ
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢ


ɬɢɣɡɛɢɬɨɤ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡ


ɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤ


ɰɿɣ ɲɬ
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɬɚ ɫɤɨɪɢ
ɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ


ɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɩɟɪɿɨɞɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɡɚɩɚɫɢɜɿɞɫɭɬɧɿȼɢɤɭɩɚɤɰɿɣɧɟɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ

ɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɩɟɪɟɬɜɨ
ɪɟɧɧɹ Ʉɨɦɿɫɿɸɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɭɫɤɥɚɞɿ
± ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ  ɪ Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ Ƚɨɧɝɚ
ɥɨ ȼɚɥɟɧɬɢɧ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ɋɊ  ɜɢɞɚɧɢɣ 
ɪLɜɧɟɧɫɶɤɢɦɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɊLɜɧɟɧɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬLɜɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦ
ɚɤɰɿɣ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ   ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɿɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ
ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɰɹ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɉɊȺɌ
©ɊLɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɊɚɣɚɝɪɨɯLɦª ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɌɈȼ ȼɄɎ ©ɇɟɫɩɨɞLɜɚɧɢɣ ɲɚɧɫª
ɦɊLɜɧɟɜɭɥȼLɞLɧɫɶɤɚ ɩɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɧɟɜɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɣɬɟɪɦɿɧ±ɞɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɧɟɩɨɝɚɲɟ
ɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
± ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ  ɪ ɑɥɟɧ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɇɚɫɬɢɱɭɤ
ȼɿɤɬɨɪɿɹ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɜɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧ
ɬɚɿɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɥɚɰɹɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ
ɸɪɢɫɬɉɊȺɌ©ɊLɜɧɟɧɫɶɤɢɣɊɚɣɚɝɪɨɯLɦªɩɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚ
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɬɟɪɦɿɧ±ɞɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɧɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹȼɆȽɨɧɝɚɥɨ
ɤɜɿɬɧɹɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɅȺɇª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɆɉȺɇȱə©ȾɇȱɉɊɈª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəȿɆȱɌȿɇɌȺ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫ
©ɅȺɇª  ɦ ɑɟɪɧLɜɰL ɜɭɥ
ɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ
ɏɨɬɢɧɫɶɤɚɆ  
ɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ
ɪ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ
KWWSODQFYFRPXD
ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɸ

ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɊɂɋɌȼɈ©ɄɈɆɉȺɇȱə©ȾɇȱɉɊɈª
ɤɨɞ ȿȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨ ɜɭɥ
ɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ƚɥɢɧɤɢɛɭɞ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱ
ɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɪ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪ
ɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ KWWSZZZLQVXULQJGSXD
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȿɌȺɅɍɊȽɌɊȺɇɋɊȿɆɈɇɌª

,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɨɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ  ɪLɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ 
ɪɨɤɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɪɨɤɭɜɢɡɧɚɱɟɧɚɞɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɩɟɪɟɥLɤɭ ɨɫLɛ ɹɤL ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ
 ɪɨɤɭ ɊɨɡɦLɪ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɳɨ ɩLɞɥɹɝɚɸɬɶ ɫɩɥɚɬL 
ɝɪɧɈɝɨɥɨɲɟɧɨɞɢɜLɞɟɧɞɢɜɪɨɡɦLɪLɝɪɧɧɚɚɤɰLɸɋɬɪɨɤɜɢɩɥɚ
ɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɪɩɨɪɋɩɨɫLɛɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
 ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɚɦ ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ  ɜɢɤɥɸɱ
ɧɨ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɶɤL ɪɚɯɭɧɤɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡL
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɄɪɭɬLɣɘɪLɣ,ɜɚɧɨɜɢɱ
ɪ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɞɜɿɫɬɿ ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬ ɬɢɫɹɱ ɜɿɫɿɦɫɨɬ ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬ ɝɪɢɜɟɧɶ
 ɤɨɩɿɣɨɤ  ɝɪɢɜɟɧɶ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɪɨɡɦɿɪ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɦɨɠɟɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɧɨɦɿɧɚɥɶɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɚɤɰɿɣɳɨɧɟɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɨɛɦɿɧɭ 
ɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆªɡɞɿɣ
ɫɧɸɽ ɨɛɦɿɧ ɚɤɰɿɣ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ
ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆªɧɚɱɚɫɬɤɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɧɚ
ɫɥɿɞɨɤɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹȺɤɰɿʀɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ɋȱȼɇȿɇ
ɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆªɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹɭɱɚɫɬɤɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹ
ɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ
ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆªɬɚɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɫɟɪɟɞɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜɄɨɠɟɧɡɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª
ɦɚɽɩɪɚɜɨɨɬɪɢɦɚɬɢɱɚɫɬɤɭɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹ
ɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ
ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆªɊɨɡɩɨɞɿɥɱɚɫɬɨɤɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫ
ɬɸ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɫɩɿɜɜɿɞ
ɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ ɳɨ ɛɭɥɨ ɦɿɠ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɢ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆªɳɨ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ Ⱥɤɰɿʀ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɳɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹ ɜ
ɱɚɫɬɤɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫ
ɧɢɤɿɜɡɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦɚɫɚɦɟɚɤɰɿɹɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸɝɪɧɞɨ
ɪɿɜɧɸɽɜɚɪɬɨɫɬɿɱɚɫɬɤɢɜɝɪɧɬɨɛɬɨɪɨɡɦɿɪɱɚɫɬɤɢɹɤɢɦɛɭɞɟɜɨɥɨɞɿɬɢ
ɭɱɚɫɧɢɤɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆªɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɟɫɭɦɚɪɧɿɣɧɨɦɿɧɚɥɶɧɿɣɜɚɪ
ɬɨɫɬɿɚɤɰɿɣɹɤɢɦɢɜɨɥɨɞɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɧɚɹɤɢɯ
ɛɭɞɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɢɣ ɚɤɬ ɇɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀ ɚɤɰɿʀ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɹɤɢɯɽɚɤɰɿɨɧɟɪɢɹɤɿɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹɞɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡ
ɜɢɦɨɝɨɸɩɪɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣɜɢɤɭɩɧɚɥɟɠɧɢɯʀɦɚɤɰɿɣ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹȼɆȽɨɧɝɚɥɨ
ɤɜɿɬɧɹɪ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜ
ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɈɰɭɩɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚEDUDQFRYD#PHWWUDQVUHPGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚɊɿɜɧɟɧɫɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨɊɿɜɧɟȼɍ
ɅɂɐəɄɍɊɑȺɌɈȼȺɛɭɞɢɧɨɤ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚDJURKLP#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀULYQHUD\DJURKLPZRUGSUHVVFRP
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭ,ȱ,ɚɛɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟɪɭɯɨ
ɦɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭ,,,ɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɲɥɹɯɨɦɡɥɢɬɬɹɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɩɨɞɿɥɭɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɚɛɨɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦɜɢɳɨɝɨɨɪɝɚɧɭɟɦɿɬɟɧɬɚɚɛɨɫɭɞɭ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɜɢɳɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɉɪɢɜɚɬ
ɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª ɹɤɿ ɜɿɞɛɭ
ɥɢɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ɋȱȼɇȿɇ
ɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆªɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚª±ɝɨɥɨɫɿɜ ɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɡɚ
ɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ
ɭɱɚɫɬɶɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ ©ɉɪɨɬɢª±ɝɨɥɨɫɿɜ©ɍɬɪɢɦɚɜɫɹª±ɝɨɥɨɫɿɜ
ɉɪɢɱɢɧɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦLɱɧɚ ɧɟɞɨɰLɥɶɧLɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɮɭɧɤɰLɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɨʀɮɨɪɦɢ±ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɉɪɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©Ɋȱȼɇȿɇ
ɋɖɄɂɃ ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª ɜɫɿ ɣɨɝɨ ɦɚɣɧɨɜɿ ɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨ
ɲɬɢ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ±Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ
ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɳɨ ɛɭɞɟ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ
ɩɿɫɥɹ ɫɩɥɢɜɭ ɫɬɪɨɤɭ ɡɚɹɜɥɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɋɬɚɬɭɬ
ɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ
ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɟ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɨɝɨ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɄɋɈɏ,ɆɌȿɉɅɈɆɈɇɌȺɀª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄɈɄɋɈɏ,ɆɌȿɉɅɈ
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɆɈɇɌȺɀª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧ ɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ  ɦȾɧLɩɪɨ
ɬɚ
ɩɪɆɚɧɭɣɥɵɜɫɶɤɢɣɛɭɞɤLɦɌɟɥ
 
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱ
ɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɪ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪ
ɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ KWWSNKWPLQIXD
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɊȺɌ©ɋɍɏȺȻȺɅɄȺª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ
ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɍɏȺ
ȻȺɅɄȺª
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɀɨɜ
ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧ ɬɧɟɜɢɣ ɪɧ  ɦɄɪɢɜɢɣ ɊLɝ
ɬɚ
ɜɭɥ ɄɨɧɫɬɢɬɭɰLɣɧɚ    

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱ
ɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɪ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪ
ɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ KWWSVXNKDEDONDFRPUX
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȻȿɊȿɁɇ,ȼɋɖɄȿɉɌȺɏɈɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈª

Ɋɿɲɟɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɫɿɛ
ɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɩɨɪɹɞɨɤɬɚɫɬɪɨɤʀɯɜɢɩɥɚɬɢ±ɩɪɨ
ɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪɨɤɭȾɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɿɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɪɨɤɭɊɨɡɦɿɪɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɳɨɩɿɞ
ɥɹɝɚɸɬɶɜɢɩɥɚɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ ɝɪɧ ɝɪɧɜ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɝɪɧɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭɿɦɟɧɧɭɚɤɰɿɸɋɬɪɨɤɜɢɩɥɚ
ɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɩɨɱɚɬɨɤɪɤɿɧɟɰɶɪɋɩɨɫɿɛɜɢɩɥɚɬɢɞɢ
ɜɿɞɟɧɞɿɜɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɤɚɡɭɤɨɲɬɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ
ɧɚɝɪɨɲɨɜɿɪɚɯɭɧɤɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɪɚɯɭɧɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɹɤɿɡɚɡɧɚ
ɱɟɧɚɜɩɟɪɟɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɚɛɨɲɥɹɯɨɦ
ɩɨɲɬɨɜɢɯɩɟɪɟɤɚɡɿɜɧɚɚɞɪɟɫɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɚɡɧɚɱɟɧɿɜɩɟɪɟɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɿɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɭɪɚɡɿɹɤɳɨɩɟɪɟɥɿɤɨɫɿɛɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ  ɉɨ
ɪɹɞɨɤɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɜɢɩɥɚɬɚɜɫɿɽʀɫɭɦɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɋɟɪɞɸɤɆɚɪɢɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚɪɨɤɭ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚ
ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤLɜ ȺɤɰLɹɦɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɟɤɨɧɨɦLɫɬɚȺɌ©Ɋɨɞɢɧɚª
ɑɥɟɧɚɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȾɭɛɢɧɟɰɶȼɚɥɟɧɬɢɧɭȾɚɜɢɞLɜɧɭɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭ
ɩɨɫɚɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤLɜ ȺɤɰLɹɦɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ
ɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɦɟɧɟɧɠɟɪɚɡɩɪɨɞɚɠɧɚȺɌ©Ɋɨɞɢɧɚª
 ɑɥɟɧɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ʌɟɛɟɞɢɧɫɶɤɭ Ƚɚɥɢɧɭ ɆɢɯɚɣɥLɜɧɭ Ɂɝɨɞɢ ɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤLɜ
ȼɨɥɨɞLɽ  ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩLɬɚɥɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɟɤɨɧɨɦLɫɬɚɡɩɪɚɰLɧɚȺɌ©Ɋɨɞɢɧɚª
ȼɫɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɄɨɜɚɥɶɱɭɤ,ɝɨɪȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɪ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ȻȿɊȿɁɇ,ȼɋɖɄȿɉɌȺɏɈɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ   Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥ Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫ
Ʉɭɪɝɚɧɢɜɭɥɒɥɹɯɨɜɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚEHUH]QHSWDVKND#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀEHUH]QHSWDVKNDSDWXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢ
ɜɿɞɟɧɞɿɜ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪɨɤɭ 

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɊɈȾɂɇȺª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɊLɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥɄɨɫɬɨɩLɥɶɫɶɤɢɣ ɪɧ
ɦɄɨɫɬɨɩLɥɶɜɭɥɄɪɢɩ¶ɹɤɟɜɢɱɚȺ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚURGXQD#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZURGXQDSDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɪɨɤɭɪLɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ
ɜLɞɪɨɤɭ ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɟɪɟ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɬɟɪɦɿɧ± ɬɪɢ ɪɨɤɢɧɚɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɭɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɨɥLɳɭɤɈɥɶɝɭ,ɜɚɧLɜɧɭɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾɁɊȿɆɈɇɌɍɌȺȻɍ
ȾȱȼɇɂɐɌȼȺɉȺɋȺɀɂɊɋɖɄɂɏȼȺȽɈɇȱȼª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɜɭɥɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚPDLQ#GYUEGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀGYUEHPLWLQIRFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱ
ɚɛɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɿɩɨɬɟɱɧɿ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɮɨɧɞɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ ɰɶɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɬɢɩɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɬɢɩɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ

Ɋɿɱɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ©Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣɡɚɜɨɞɡɪɟɦɨɧɬɭɬɚɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ
ɜɚɝɨɧɿɜª ɜɿɞ  ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɬɢɩɭ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɟ Ⱦɚɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽ
ɫɬɪɚɰɿʀɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯɡɦɿɧɞɨɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɩɪɨɸɪɢɞɢɱɧɭɨɫɨɛɭɳɨɦɿɫɬɹɬɶɫɹ
ɜȯȾɊɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɨɡɦɿɧɢɩɭɛɥɿɱɧɟɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣɡɚɜɨɞɡɪɟɦɨɧɬɭɬɚɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ
ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯɜɚɝɨɧɿɜ©
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɿɫɥɹɡɦɿɧɢɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣɡɚɜɨɞɡɪɟɦɨɧɬɭɬɚɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ
ɜɚɝɨɧɿɜª
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɌɚɫɥɢɰɶɤɢɣɅɟɨɧɿɞəɤɨɜɢɱ

359

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№80, 26 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©Ⱦɇ,ɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɆȿɌȺɅɈɉɊɈɆª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟ
ɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɭɛɥLɱɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
©ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɦɟɬɚɥɨɩɪɨɦª Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɬɪɨɜɫɶɤɚ ɞɧ  ɦ ȾɧLɩɪɨ ɩɪ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶ
ɧɹ
ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ
ɧɢɰɶɤɨɝɨɛɭɞȺ  
ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɨɜɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɪ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩ
ɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ
ɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢ
ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ
ɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨ GPSGSXD
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ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɛɿɥɶɲ ɹɤ  ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿ
ɽɸ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɜɨɪɭɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ
ɪɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ʀʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ  Ɉɛɪɚɧ
ɧɹ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨ
ɪɹɞɤɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɩɨɪɹɞɨɤɬɚɫɩɨɫLɛɡɚɫɜLɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧLɜɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɁɜLɬ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚ  ɪLɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɁɜLɬ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɁɜLɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɳɨɞɨ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹ
ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɢɫɧɨɜɤLɜ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬ
ɬɹ ɡɛɢɬɤLɜ  Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɩLɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɭ 
ɪɨɰLɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɱɥɟɧɚɦɢ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɧɹɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀɨɫɨɛɢɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɜLɞ ɨɫɨɛɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ
ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ ɉɪɨɩɨɡɢɰLʀ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɳɨɞɨ ɩɪɨɟɤɬLɜ
ɪLɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɉɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɛɭɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧL
Ƚɨɥɨɜɨɸ ɡɛɨɪLɜ Ʉɥɢɦɨɜɫɶɤɨɸ Ɍȼ ɧɚ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɩɪɢɣɧɹɬLɜLɞɩɨɜLɞɧLɪLɲɟɧɧɹɉɨɩɟɪɲɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸ
ɭɯɜɚɥɢɥɢ  Ɉɛɪɚɬɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ
Ɋɭɞɶ ,ȼ Ʉɭɡɧɽɰɨɜɚ ȺȺɌɚɥɶɜLɧɫɶɤɭ ɈɆ  Ɂɚ
ɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɫɤɥɚɞɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɊɭɞɶ,ȼ
 ɝɨɥɨɜɚ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȺȺɌɚɥɶɜLɧɫɶɤɚ
ɈɆ ± ɱɥɟɧɢ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ  ɉLɫɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
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ɜɫLɯɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉȺɌ ©ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɦɟɬɚɥɨɩɪɨɦª ɩɨ
ɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɫɤɚɫɨɜɭɸɬɶɫɹɁɚɩɪɨɟɤɬ
ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨ  ɝɨɥɨɫLɜ ɭɱɚɫɧɢɤLɜ ɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɩɪɨɬɢɭɬɪɢɦɚɥɨɫɶ
 ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL  ɝɨɥɨɫɢ
ɜɢɡɧɚɧLɧɟɞLɣɫɧɢɦɢɩLɞɱɚɫɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɉɨ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɭɯɜɚɥɢɥɢ Ɉɛɪɚɬɢ ɫɟɤɪɟɬɚ
ɪɟɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɇɨɫɟɧɤɨȼȼɁɚɩɪɨɟɤɬɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨɝɨɥɨɫLɜɭɱɚɫɧɢɤLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚ
ɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɩɪɨɬɢ  ɭɬɪɢɦɚɥɨɫɶ  ɧɟ
ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL  ɝɨɥɨɫɢ ɜɢɡɧɚɧL
ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢɩLɞɱɚɫɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɉɨ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɭɯɜɚɥɢɥɢ  Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚ
ɫɬɭɩɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɚ ɝɨɥɨɫɭɸɱɚ ɚɤɰLɹ
ɧɚɞɚɽɚɤɰLɨɧɟɪɭɨɞɢɧɝɨɥɨɫɞɥɹɜɢɪLɲɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɡ
ɩɢɬɚɧɶɜɢɧɟɫɟɧɢɯɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɚɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɤɪLɦɬɚɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɡɛɨɪLɜ ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ȽɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɬɢɜLɞɤɪɢɬɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɛɸ
ɥɟɬɟɧɹɦɢɞɥɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɫLɯ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɧɟɫɟɧɢɯ
ɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɤɪLɦɬɚɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɡɛɨɪLɜ ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ƚɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɩɨɬɚɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɡɞLɣɫɧɸɜɚɬɢ ɛɸɥɟɬɟɧɟɦ ɞɥɹ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ  ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɪɨɛɨɬɢ ɡɛɨɪLɜ ɧɚ
ɞɨɩɨɜLɞL ɧɚɞɚɜɚɬɢ  ɯɜɢɥɢɧ ɜLɞɩɨɜLɞL ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ
ɞɨɞɨɩɨɜLɞɚɱɚ±ɞɨɯɜɢɥɢɧɩɢɬɚɧɧɹɞɨɞɨɩɨɜLɞɚɱLɜ
ɩɨɞɚɜɚɬɢɜɭɫɧLɣɮɨɪɦLȻɸɥɟɬɟɧLɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɡɚɫɜLɞɱɭɸɬɶɫɹɩLɞɩɢɫɨɦɝɨɥɨɜɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚ
ɩɟɱɚɬɤɨɸɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɁɚɩɪɨɟɤɬɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɥɨɝɨɥɨɫLɜɭɱɚɫɧɢɤLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹ
ɭɱɚɫɬLɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰLɣɩɪɨɬɢɭɬɪɢɦɚɥɨɫɶɧɟɩɪɢɣɦɚɥɢɭɱɚɫɬɶ
ɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLɝɨɥɨɫɢɜɢɡɧɚɧLɧɟɞLɣɫɧɢɦɢɩLɞɱɚɫ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɉɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɭɯɜɚɥɢɥɢ
 ɁɜLɬ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɭɛɥLɱɧɨɝɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɦɟɬɚɥɨɩɪɨɦª ɡɚ 
ɪLɤ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ  Ɋɨɛɨɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɭ ɡɜLɬɧɨɦɭ ɩɟɪLɨɞL ɜɢɡɧɚɬɢ ɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ Ɂɚ ɩɪɨɟɤɬ
ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨ  ɝɨɥɨɫLɜ ɭɱɚɫɧɢɤLɜ ɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ
ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɩɪɨɬɢ  ɭɬɪɢɦɚ
ɥɨɫɶ  ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL  ɝɨ
ɥɨɫɢɜɢɡɧɚɧLɧɟɞLɣɫɧɢɦɢɩLɞɱɚɫɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɉɨ
ɩ¶ɹɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɭɯɜɚɥɢɥɢ  ɁɜLɬ ɨɞɧɨɨɫLɛɧɨɝɨ
ȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ± ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɚ
ɪLɤɩɪɢɣɧɹɬɢɞɨɭɜɚɝɢɊɨɛɨɬɭȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɡɜLɬɧɨɦɭ ɩɟɪLɨɞL ɜɢɡɧɚɬɢ ɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ
Ɂɚ ɩɪɨɟɤɬ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɭɱɚɫɧɢɤLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɩɪɨɬɢ
ɭɬɪɢɦɚɥɨɫɶ  ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL
 ɝɨɥɨɫɢ ɜɢɡɧɚɧL ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢ ɩLɞ ɱɚɫ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹ  ɉɨ ɲɨɫɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɭɯɜɚɥɢɥɢ  ɁɜLɬ
ɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɦɟɬɚɥɨɩɪɨɦª
ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜLɪɤɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜLɬɧɨɫɬL Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɩɪɢɣɧɹɬɢɞɨɭɜɚɝɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢ
ɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɟɜLɪɤɢ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɁɚɩɪɨɟɤɬ
ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨ  ɝɨɥɨɫLɜ ɭɱɚɫɧɢɤLɜ ɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɩɪɨɬɢɭɬɪɢɦɚɥɨɫɶ
 ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL  ɝɨɥɨɫɢ
ɜɢɡɧɚɧLɧɟɞLɣɫɧɢɦɢɩLɞɱɚɫɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɉɨɫɶɨ
ɦɨɦɭ ɭɯɜɚɥɢɥɢ  Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɪLɱɧɢɣ ɮLɧɚɧɫɨɜɢɣ
ɡɜLɬ ɉȺɌ ©ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɦɟɬɚɥɨɩɪɨɦª ɡɚ 
ɪLɤ Ɂɚ ɩɪɨɟɤɬ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɭɱɚɫɧɢɤLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɩɪɨɬɢ
ɭɬɪɢɦɚɥɨɫɶ  ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL
 ɝɨɥɨɫɢ ɜɢɡɧɚɧL ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢ ɩLɞ ɱɚɫ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
 ɉɨ ɜɨɫɶɦɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɭɯɜɚɥɢɥɢ  ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɭ  ɪɨɰL ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɪɨɡɩɨɞLɥɢɬɢ
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ ɤɚɩLɬɚɥ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɫɭɦL  ɬɢɫ ɝɪɧ Ɂɚ ɩɪɨɟɤɬ ɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨ  ɝɨɥɨɫLɜ ɭɱɚɫɧɢɤLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽ
ɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫ
ɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɩɪɨɬɢ  ɭɬɪɢɦɚɥɨɫɶ
 ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL  ɝɨɥɨ
ɫɢ ɜɢɡɧɚɧL ɧɟɞLɣɫɧɢɦɢ ɩLɞ ɱɚɫ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɉɨ
ɞɟɜ¶ɹɬɨɦɭ ɭɯɜɚɥɢɥɢ  Ɉɛɪɚɬɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ
ɭ ɫɤɥɚɞL Ɇɚɪɬɢɧɨɜɫɶɤɢɣ ȼɚɥɟɪLɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ Ɇɚɪ
ɬɢɧɨɜɫɶɤɚ ɅLɞLɹ ȽɪɢɝɨɪLɜɧɚ Ⱦɽɝɬɹɪɶɨɜɚ Ɍɚɦɚɪɚ
ɆɢɤɢɬLɜɧɚ ɉLɞɛɟɪɟɡɤLɧ Ɉɥɟɝ Ⱥɥɶɛɟɪɬɨɜɢɱ Ɂɭɛɤɨ
ɘɪLɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪLɱɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɝLɞɧɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚȽɨ
ɥɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɛɸɥɟɬɟɧɟɦʋ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜ
ɧɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ ɭɱɚɫɧɢɤLɜɁɛɨɪLɜɳɨɡɚɪɟ
ɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɝɨɥɨɫLɜɄLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫLɜɳɨ
ɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLɝɨɥɨɫLɜɳɨ
ɞɨɪLɜɧɸɽ  Ɂɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ Ɇɚɪɬɢɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ȼɉ
±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɜLɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫLɜɳɨɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶɜɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLɁɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɆɚɪɬɢɧɨɜɫɶɤɭɅȽ±ɝɨɥɨɫLɜɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɜLɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫLɜɳɨɛɪɚ
ɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL Ɂɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ Ⱦɽɝɬɹɪɶɨɜɭ
ɌɆ±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɜLɞɡɚɝɚɥɶ
ɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫLɜɳɨɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶɜɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL
ɁɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɉLɞɛɟɪɟɡɤLɧɚɈȺ±ɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɜLɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫLɜɳɨ
ɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶɜɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL
ɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ Ɂɭɛɤɨ ɘȼ ±    ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽ   ɜLɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤLɥɶɤɨɫɬL ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ
ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL ɉɨ ɞɟɫɹɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧ
ɧɸ ɭɯɜɚɥɢɥɢ  Ɉɛɪɚɬɢ ɊɟɜLɡLɣɧɭ ɤɨɦLɫLɸ ɭ
ɫɤɥɚɞL ȻɭɲɦɚɤLɧɚ Ɉɥɟɧɚ ,ɜɚɧLɜɧɚ Ⱦɨɜɠɢɤ Ɉɥɶɝɚ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɚ ɋɚɥɚɯɟɬɞLɧɨɜɚ Ɍɟɬɹɧɚ ȺɛɪɚɪLɜɧɚ
ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɡɝLɞɧɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ƚɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɛɸɥɟɬɟɧɟɦ ʋ  ɤɭɦɭɥɹɬɢɜ
ɧɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɄLɥɶɤLɫɬɶ
ɝɨɥɨɫLɜ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ  ɭɱɚɫɧɢɤLɜ ɁɛɨɪLɜ ɳɨ ɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ  ɝɨɥɨɫLɜ ɄLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL  ɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨ ɞɨɪLɜɧɸɽ  Ɂɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ȻɭɲɦɚɤLɧɭ Ɉ, ±
 ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɜLɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤLɥɶɤɨɫɬL ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL Ɂɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚȾɨɜɠɢɤɈȼ±ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚ
ɞɚɽɜLɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫLɜɳɨɛɪɚɥɢ
ɭɱɚɫɬɶɜɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧLɁɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ⱦɇ,ɉɊɈȾɈɊɆɈɋɌɈȻɍȾª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹ
ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɭɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
©ȾɧLɩɪɨɞɨɪɦɨɫɬɨɛɭɞª 
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
 ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɦ ȾɧLɩɪɨ ɜɭɥ ɍɞɚɪɧɢɤLɜ ɛɭɞ 
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
 
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩ ɪ
ɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪ
ɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ZZZGGPVHSOXVFRPXD
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɇȾɂɌȿɊɋɖɄȺɎȺȻɊɂɄȺ©ȺȼɄªɆȾɇ,ɉɊɈª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɭɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ
ɜɢɞɚɧɧɿ

ɁɤɚɧɞɢɞɚɬɚɋɚɥɚɯɟɬɞLɧɨɜɭɌȺ±ɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɜLɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫLɜ
ɳɨ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL ɉɨ ɨɞɢɧɧɚɞɰɹ
ɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɭɯɜɚɥɢɥɢ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭɦɨɜɢ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ ɬɚ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ  ɪLɤ
ɈɛɪɚɬɢɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ ɬɚ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ± ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɏɭɞɢɤɚ Ɇɉ Ɂɚ ɩɪɨɟɤɬ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨ  ɝɨɥɨɫLɜ ɭɱɚɫɧɢɤLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɽ ɜɥɚɫ
ɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɩɪɨɬɢ  ɭɬɪɢɦɚɥɨɫɶ
 ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧL  ɝɨɥɨɫɢ
ɜɢɡɧɚɧLɧɟɞLɣɫɧɢɦɢɩLɞɱɚɫɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹȽɨɥɨɜɚ
ɡɛɨɪLɜɩɨɜLɞɨɦɢɥɚɩɪɨɪɨɡɝɥɹɞɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɶ
ɩɨ ɜɫLɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɨɝɨɥɨɫɢɥɚ
ɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɡɚɤɪɢɬɢɦɢ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɋɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ


ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


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


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȼȿɊɏɇɖɈȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄɂɃɅɂȼȺɊɇɈ
ɆȿɏȺɇȱɑɇɂɃɁȺȼɈȾª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣ ɥɢɜɚɪɧɨɦɟɯɚɧɿɱ
ɧɢɣ ɡɚɜɨɞª  ɜɭɥ əɛɥɭɧɟɜɚ ɛɭɞ  Ⱥ ɦ ȼɟɪɯɧɶɨɞ
ɧɿɩɪɨɜɫɶɤ ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ   

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸLQIRVLWHFRPXD
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄɈɇȾɂɌȿɊɋɖɄȺ ɎȺȻɊɂɄȺ ©ȺȼɄª Ɇ Ⱦɇ,ɉɊɈª 
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ,ɧɞɭɫɬɪLɚɥɶɧɢɣɪɚɣɨɧɦLɫɬɨȾɧLɩɪɨɜɭɥɢ
ɰɹɀɭɪɧɚɥLɫɬLɜɛɭɞɢɧɨɤ
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSGQNIDYNXDXDVKDUHKROGHUV
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɁȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐ,ȲȿɅȿɄɌɊɂɑɇɂɏɆȿɊȿɀ
©ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺɄɈɆɉȺɇ,əª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɁȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐ,ȲȿɅȿɄɌɊɂɑɇɂɏɆȿɊȿɀ©ɐȿɇ
ɌɊȺɅɖɇȺȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺɄɈɆɉȺɇ,əª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥȾɦɢɬɪɚɄɟɞɪLɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚSUDWBFHF#FHNGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀFHNGSXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐ,Ȳ ȿɅȿɄɌɊɂɑɇɂɏ ɆȿɊȿɀ
©ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺ ȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺ ɄɈɆɉȺɇ,əª ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ
ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɜLɞɪʋ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀ
ɧɢ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɫɯɜɚɥɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɞɨɝɨɜLɪɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ
ɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜɹɤɢɣɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄª
ɡɚ  ɪLɤ ɽ ɡɧɚɱɧɢɦ ɩɪɚɜɨɱɢɧɨɦ ɞɨɝɨɜLɪ ɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ ɰLɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪLɜ
ʋȻȼ ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ  ɪ ɦLɠ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ ©ɐȿɄª ɬɚ ɉȺɌ
©ȼ,ɇɇɂɐəɈȻɅȿɇȿɊȽɈªɜLɞLɦɟɧLɡɚɪɚɯɭɧɨɤɬɚɜLɧɬɟɪɟɫɚɯɹɤɨɝɨɞLɹɜɌɈȼ
©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ ȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇɂɃ ɊȿȯɋɌɊª ɳɨɞɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ
©ɐȿɄª ɨɛɥLɝɚɰLɣ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜ Lɦɟɧɧɢɯ ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɯ ɟɦLɬɟɧɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɌɈȼ
©ɊȿɋɍɊɋɄȺɉ,ɌȺɅª LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣ ɤɨɞ   ɫɟɪLʀ ' ɭ ɤLɥɶɤɨɫɬL 
ɲɬ ɞɜɚɞɰɹɬɶɞɟɜ¶ɹɬɶɬɢɫɹɱɲLɫɬɫɨɬɫɨɪɨɤɞɜLɲɬɭɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸɜɚɪɬLɫɬɸ
ɝɪɧ ɞɜɚɞɰɹɬɶɲLɫɬɶɦLɥɶɣɨɧLɜɬɪɢɫɬɚɜLɫLɦɞɟɫɹɬɱɨɬɢɪɢɬɢɫɹɱL
ɬɪɢɫɬɚɫɨɪɨɤɱɨɬɢɪɢɝɪɢɜɧLɤɨɩLɣɨɤ ɬɚɫɟɪLʀȿɭɤLɥɶɤɨɫɬLɲɬ ɬɪɢɞ
ɰɹɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɬɢɫɹɱL ɞɟɜ¶ɹɧɨɫɬɨ ɞɜL ɲɬɭɤɢ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɜɚɪɬLɫɬɸ   
ɝɪɧ ɞɜɚɞɰɹɬɶɬɪɢɦLɥɶɣɨɧɢɲLɫɬɫɨɬɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɶɬɢɫɹɱɩ¶ɹɬɫɨɬɞɜɚɞɰɹɬɶɜLɫLɦ
ɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩLɣɨɤ Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɞɨɝɨɜɨɪɭɫɤɥɚɞɚɽɝɪɧ ɫɨ
ɪɨɤ ɞɟɜ¶ɹɬɶ ɦLɥɶɣɨɧLɜ ɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬ ɞɟɜ¶ɹɧɨɫɬɨ ɞɟɜ¶ɹɬɶ ɬɢɫɹɱ ɜLɫLɦɫɨɬ ɫLɦɞɟɫɹɬ
ɞɜLɝɪɢɜɧLɤɨɩ ɳɨɫɬɚɧɨɜɢɥɨɜLɞɞɨɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɉɪȺɌ
©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɞɚɧɢɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɪLɤ
ȼɚɪɬLɫɬɶ ɚɤɬɢɜLɜ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ ©ɐȿɄª ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɫɬɚɧɨɦɧɚɪɫɤɥɚɞɚɽɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɩɪɚɜɨɱɢɧɭɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɉɪȺɌ
©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜLɞɫɨɬɤɚ
ɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɲɬ
 ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧL ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɛɨɪɚɯ
ɲɬ
ɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚª±ɲɬ
 ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɩɪɨɬɢª ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹ
ȾɨɞɚɬɤɨɜL ɤɪɢɬɟɪLʀ ɞɥɹ ɜLɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɫɬɚɬɭɬɨɦɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧL
 ɪ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐ,Ȳ ȿɅȿɄɌɊɂɑɇɂɏ ɆȿɊȿɀ
©ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺ ȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺ ɄɈɆɉȺɇ,əª ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ
ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɜLɞɪʋ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀ
ɧɢ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɫɯɜɚɥɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɞɨɝɨɜLɪɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ
ɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜɹɤɢɣɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄª
ɡɚ  ɪLɤ ɽ ɡɧɚɱɧɢɦ ɩɪɚɜɨɱɢɧɨɦɞɨɝɨɜLɪ ɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ ɰLɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪLɜ
ʋȻȼ ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ  ɪ ɦLɠ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ ©ɐȿɄª ɬɚ ɉȺɌ
©ȼ,ɇɇɂɐəɈȻɅȿɇȿɊȽɈªɜLɞLɦɟɧLɡɚɪɚɯɭɧɨɤɬɚɜLɧɬɟɪɟɫɚɯɹɤɨɝɨɞLɹɜɌɈȼ
©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ ȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇɂɃ ɊȿȯɋɌɊª ɳɨɞɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ
©ɐȿɄª ɨɛɥLɝɚɰLɣ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜ Lɦɟɧɧɢɯ ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɯ ɟɦLɬɟɧɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɌɈȼ
©ɊȿɋɍɊɋɄȺɉ,ɌȺɅª LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣ ɤɨɞ   ɫɟɪLʀ ȿ ɭ ɤLɥɶɤɨɫɬL 
ɲɬ ɲLɫɬɞɟɫɹɬɜLɫLɦɬɢɫɹɱɞɜLɫɬLɫɨɪɨɤɨɞɧɚɲɬɭɤɚ ɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨɸɜɚɪɬLɫɬɸ
ɝɪɧ ɫɨɪɨɤɫLɦɦLɥɶɣɨɧLɜɞɜLɫɬLɫLɦɞɟɫɹɬɬɢɫɹɱɩ¶ɹɬɫɨɬɫɨɪɨɤɝɪɢ
ɜɟɧɶɤɨɩLɣɨɤ ɳɨɫɬɚɧɨɜɢɥɨɜLɞɞɨɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɉɪȺɌ
©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɞɚɧɢɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɪLɤ
ȼɚɪɬLɫɬɶ ɚɤɬɢɜLɜ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ ©ɐȿɄª ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɭɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɫɬɚɧɨɦɧɚɪɫɤɥɚɞɚɽɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɩɪɚɜɨɱɢɧɭɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɉɪȺɌ
©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɭɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜLɞɫɨɬɤɚ
ɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɲɬ
 ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧL ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɛɨɪɚɯ
ɲɬ
ɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚª±ɲɬ
 ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɩɪɨɬɢª ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹ
ȾɨɞɚɬɤɨɜL ɤɪɢɬɟɪLʀ ɞɥɹ ɜLɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɫɬɚɬɭɬɨɦɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧL
 ɪ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈ
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ȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐ,Ȳ ȿɅȿɄɌɊɂɑɇɂɏ ɆȿɊȿɀ
©ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺ ȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺ ɄɈɆɉȺɇ,əª ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ
ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɜLɞɪʋ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀ
ɧɢ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɫɯɜɚɥɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɞɨɝɨɜLɪɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ
ɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜɹɤɢɣɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄª
ɡɚ  ɪLɤ ɽ ɡɧɚɱɧɢɦ ɩɪɚɜɨɱɢɧɨɦ ɞɨɝɨɜLɪ ɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ ɰLɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪLɜ
ʋȻȼ ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ  ɪ ɦLɠ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ ©ɐȿɄª ɬɚ ɉȺɌ
©ȼ,ɇɇɂɐəɈȻɅȿɇȿɊȽɈªɜLɞLɦɟɧLɡɚɪɚɯɭɧɨɤɬɚɜLɧɬɟɪɟɫɚɯɹɤɨɝɨɞLɹɜɌɈȼ
©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇɂɃɊȿȯɋɌɊªɳɨɞɨɩɪɢɞɛɚɧɧɹɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ
©ɐȿɄª ɨɛɥLɝɚɰLɣ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜ Lɦɟɧɧɢɯ ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɯ ɟɦLɬɟɧɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɌɈȼ
©ɊȿɋɍɊɋɄȺɉ,ɌȺɅª LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣɤɨɞ ɫɟɪLʀ'ɭɤLɥɶɤɨɫɬL
ɲɬ ɲLɫɬɧɚɞɰɹɬɶɬɢɫɹɱɬɪɢɫɬɚɫɨɪɨɤɱɨɬɢɪɢɲɬɭɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸɜɚɪɬLɫɬɸ
   ɝɪɧ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɶ ɦLɥɶɣɨɧLɜ ɫɬɨ ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬ ɬɪɢ ɬɢɫɹɱL ɲLɫɬɫɨɬ
ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɨɞɧɚɝɪɢɜɧɹɤɨɩLɣɨɤ ɬɚɫɟɪLʀȿɭɤLɥɶɤɨɫɬLɲɬ ɬɪɢɞɰɹɬɶ
ɞɜL ɬɢɫɹɱL ɩ¶ɹɬɫɨɬ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɲLɫɬɶ ɲɬɭɤ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɜɚɪɬLɫɬɸ   
ɝɪɧ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɞɜɚ ɦLɥɶɣɨɧɢ ɱɨɬɢɪɢɫɬɚ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɬɢɫɹɱ ɫɬɨ ɫLɦɞɟɫɹɬ ɨɞɧɚ
ɝɪɢɜɧɹɤɨɩLɣɨɤ Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɞɨɝɨɜɨɪɭɫɤɥɚɞɚɽɝɪɧ ɬɪɢɞ
ɰɹɬɶɩ¶ɹɬɶɦLɥɶɣɨɧLɜɩ¶ɹɬɫɨɬɫLɦɞɟɫɹɬɬɪɢɬɢɫɹɱLɜLɫLɦɫɨɬɞɜɚɞɰɹɬɶɬɪɢɝɪɢɜɧL
ɤɨɩ ɳɨɫɬɚɧɨɜɢɥɨɜLɞɞɨɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ
©ɐȿɄªɡɚɞɚɧɢɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɪLɤ
ȼɚɪɬLɫɬɶ ɚɤɬɢɜLɜ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ ©ɐȿɄª ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɫɬɚɧɨɦɧɚɪɫɤɥɚɞɚɽɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɩɪɚɜɨɱɢɧɭɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɉɪȺɌ
©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜLɞɫɨɬɤɚ
ɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɲɬ
 ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧL ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɛɨɪɚɯ
ɲɬ
ɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚª±ɲɬ
 ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɩɪɨɬɢª ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹ
ȾɨɞɚɬɤɨɜL ɤɪɢɬɟɪLʀ ɞɥɹ ɜLɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɫɬɚɬɭɬɨɦɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧL
 ɪ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐ,Ȳ ȿɅȿɄɌɊɂɑɇɂɏ ɆȿɊȿɀ
©ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺ ȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺ ɄɈɆɉȺɇ,əª ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ
ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɜLɞɪʋ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀ
ɧɢ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɫɯɜɚɥɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɞɨɝɨɜLɪɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ
ɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜɹɤɢɣɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄª
ɡɚ  ɪLɤ ɽ ɡɧɚɱɧɢɦ ɩɪɚɜɨɱɢɧɨɦ ɞɨɝɨɜLɪ ɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ ɰLɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪLɜ
ʋȻȼ ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ  ɪ ɦLɠ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ ©ɐȿɄª ɬɚ ɌɈȼ
©,ɇȼȿɋɌɂɐ,ɃɇȺɊȺȾȺªɜLɞLɦɟɧLɡɚɪɚɯɭɧɨɤɬɚɜLɧɬɟɪɟɫɚɯɹɤɨɝɨɞLɹɜɌɈȼ
©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇɂɃɊȿȯɋɌɊªɳɨɞɨɜLɞɱɭɠɟɧɧɹɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ
©ɐȿɄª ɨɛɥLɝɚɰLɣ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜ Lɦɟɧɧɢɯ ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɯ ɟɦLɬɟɧɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɌɈȼ
©ɊȿɋɍɊɋɄȺɉ,ɌȺɅª LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣɤɨɞ ɫɟɪLʀ'ɭɤLɥɶɤɨɫɬL
ɲɬ ɞɜɚɞɰɹɬɶɞɟɜ¶ɹɬɶɬɢɫɹɱɲLɫɬɫɨɬɫɨɪɨɤɞɜLɲɬɭɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸɜɚɪɬLɫɬɸ
ɝɪɧ ɞɜɚɞɰɹɬɶɩ¶ɹɬɶɦLɥɶɣɨɧLɜɩ¶ɹɬɫɨɬɲLɫɬɶɬɢɫɹɱɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬɫɨ
ɪɨɤɨɞɧɚɝɪɢɜɧɹɤɨɩLɣɨɤ ɬɚɫɟɪLʀȿɭɤLɥɶɤɨɫɬLɲɬ ɬɪɢɞɰɹɬɶɱɨɬɢɪɢ
ɬɢɫɹɱL ɞɟɜ¶ɹɧɨɫɬɨ ɞɜL ɲɬɭɤɢ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɜɚɪɬLɫɬɸ    ɝɪɧ ɞɜɚɞ
ɰɹɬɶɬɪɢɦLɥɶɣɨɧɢɩ¶ɹɬɫɨɬɞɟɜ¶ɹɧɨɫɬɨɨɞɧɚɬɢɫɹɱɚɲLɫɬɫɨɬɲLɫɬɞɟɫɹɬɱɨɬɢɪɢ
ɝɪɢɜɧLɤɨɩLɣɨɤ Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɞɨɝɨɜɨɪɭɫɤɥɚɞɚɽɝɪɧ ɫɨɪɨɤ
ɞɟɜ¶ɹɬɶɦLɥɶɣɨɧLɜɞɟɜ¶ɹɧɨɫɬɨɜLɫLɦɬɢɫɹɱɲLɫɬɫɨɬɩ¶ɹɬɶɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩ ɳɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɨɜLɞɞɨɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɞɚ
ɧɢɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɪLɤ
ȼɚɪɬLɫɬɶ ɚɤɬɢɜLɜ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ ©ɐȿɄª ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɫɬɚɧɨɦɧɚɪɫɤɥɚɞɚɽɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɩɪɚɜɨɱɢɧɭɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɉɪȺɌ
©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜLɞɫɨɬɤɚ
ɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɲɬ
 ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧL ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɛɨɪɚɯ
ɲɬ
ɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚª±ɲɬ
 ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɩɪɨɬɢª ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹ
ȾɨɞɚɬɤɨɜL ɤɪɢɬɟɪLʀ ɞɥɹ ɜLɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɫɬɚɬɭɬɨɦɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧL
ɪɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼȺ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɁȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐ,ȲȿɅȿɄɌɊɂɑɇɂɏɆȿɊȿɀ©ɐȿɇ
ɌɊȺɅɖɇȺ ȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺ ɄɈɆɉȺɇ,əª ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜLɞ  ɪ ʋ  ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª ɫɯɜɚɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɞɨɝɨɜLɪ ɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ ɰLɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪLɜɹɤɢɣɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚ
ɪLɤɽɡɧɚɱɧɢɦɩɪɚɜɨɱɢɧɨɦɞɨɝɨɜLɪɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜʋȻȼ
ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ  ɪ ɦLɠ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ ©ɐȿɄª ɬɚ ɌɈȼ ©,ɇȼȿɋɌɂɐ,ɃɇȺ
ɊȺȾȺª ɜLɞ LɦɟɧL ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚ ɜ Lɧɬɟɪɟɫɚɯ ɹɤɨɝɨ ɞLɹɜ ɌɈȼ ©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ
ȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇɂɃɊȿȯɋɌɊªɳɨɞɨɜLɞɱɭɠɟɧɧɹɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɨɛɥLɝɚɰLɣ
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ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜLɦɟɧɧɢɯɞɢɫɤɨɧɬɧɢɯɟɦLɬɟɧɬɨɦɹɤɢɯɽɌɈȼ©ɊȿɋɍɊɋɄȺɉ,ɌȺɅª
LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣɤɨɞ ɫɟɪLʀȿɭɤLɥɶɤɨɫɬLɲɬ ɲLɫɬɞɟɫɹɬɜLɫLɦ
ɬɢɫɹɱɞɜLɫɬLɫɨɪɨɤɨɞɧɚɲɬɭɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸɜɚɪɬLɫɬɸɝɪɧ ɫɨɪɨɤ
ɫLɦɦLɥɶɣɨɧLɜɞɜLɫɬLɞɜɚɞɰɹɬɶɞɜLɬɢɫɹɱLɫLɦɫɨɬɫLɦɞɟɫɹɬɞɜLɝɪɢɜɧLɤɨɩLɣɨɤ 
ɳɨɫɬɚɧɨɜɢɥɨɜLɞɞɨɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɪLɤ
ȼɚɪɬLɫɬɶ ɚɤɬɢɜLɜ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ ©ɐȿɄª ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɫɬɚɧɨɦɧɚɪɫɤɥɚɞɚɽɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɩɪɚɜɨɱɢɧɭɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɉɪȺɌ
©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜLɞɫɨɬɤɚ
ɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɲɬ
 ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧL ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɛɨɪɚɯ
ɲɬ
ɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚª±ɲɬ
 ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɩɪɨɬɢª ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹ
ȾɨɞɚɬɤɨɜL ɤɪɢɬɟɪLʀ ɞɥɹ ɜLɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɫɬɚɬɭɬɨɦɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧL
 ɪ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐ,Ȳ ȿɅȿɄɌɊɂɑɇɂɏ ɆȿɊȿɀ
©ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺ ȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺ ɄɈɆɉȺɇ,əª ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ
ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɜLɞɪʋ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀ
ɧɢ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɫɯɜɚɥɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɞɨɝɨɜLɪɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ
ɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜɹɤɢɣɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄª
ɡɚ  ɪLɤ ɽ ɡɧɚɱɧɢɦ ɩɪɚɜɨɱɢɧɨɦ ɞɨɝɨɜLɪ ɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ ɰLɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪLɜ
ʋȻȼ ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ  ɪ ɦLɠ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ ©ɐȿɄª ɬɚ ɌɈȼ
©,ɇȼȿɋɌɂɐ,ɃɇȺɊȺȾȺªɜLɞLɦɟɧLɡɚɪɚɯɭɧɨɤɬɚɜLɧɬɟɪɟɫɚɯɹɤɨɝɨɞLɹɜɌɈȼ
©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇɂɃɊȿȯɋɌɊªɳɨɞɨɜLɞɱɭɠɟɧɧɹɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ
©ɐȿɄª ɨɛɥLɝɚɰLɣ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜ Lɦɟɧɧɢɯ ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɯ ɟɦLɬɟɧɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɌɈȼ

©ɊȿɋɍɊɋɄȺɉ,ɌȺɅª LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣɤɨɞ ɫɟɪLʀ'ɭɤLɥɶɤɨɫɬL
 ɲɬ ɫLɦɧɚɞɰɹɬɶ ɬɢɫɹɱ ɫɬɨ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɞɟɜ¶ɹɬɶ ɲɬɭɤ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɜɚɪɬLɫɬɸ
   ɝɪɧ ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɶ ɦLɥɶɣɨɧLɜ ɫLɦɫɨɬ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɞɟɜ¶ɹɬɶ ɬɢɫɹɱ
ɩ¶ɹɬɫɨɬɱɨɬɢɪɢɝɪɢɜɧLɤɨɩLɣɨɤ ɬɚɫɟɪLʀȿɭɤLɥɶɤɨɫɬLɲɬ ɬɪɢɞɰɹɬɶɞɜL
ɬɢɫɹɱLɩ¶ɹɬɫɨɬɞɜɚɞɰɹɬɶɲLɫɬɶɲɬɭɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸɜɚɪɬLɫɬɸɝɪɧ
ɞɜɚɞɰɹɬɶɞɜɚɦLɥɶɣɨɧɢɩ¶ɹɬɫɨɬɫLɦɬɢɫɹɱɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬɞɟɜ¶ɹɧɨɫɬɨɞɜLɝɪɢɜɧL
ɤɨɩLɣɨɤ  Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɞɨɝɨɜɨɪɭɫɤɥɚɞɚɽɝɪɧ ɬɪɢɞɰɹɬɶɫLɦ
ɦLɥɶɣɨɧLɜɞɜLɫɬLɫɨɪɨɤɫLɦɬɢɫɹɱɱɨɬɢɪɢɫɬɚɞɟɜ¶ɹɧɨɫɬɨɲLɫɬɶɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩ 
ɳɨɫɬɚɧɨɜɢɥɨɜLɞɞɨɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɪLɤ
ȼɚɪɬLɫɬɶ ɚɤɬɢɜLɜ ɉɪȺɌ ©ɉȿȿɆ ©ɐȿɄª ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɫɬɚɧɨɦɧɚɪɫɤɥɚɞɚɽɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɩɪɚɜɨɱɢɧɭɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɉɪȺɌ
©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜLɞɫɨɬɤɚ
ɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɲɬ
 ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧL ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɛɨɪɚɯ
ɲɬ
ɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚª±ɲɬ
 ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰLɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɩɪɨɬɢª ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹ
ȾɨɞɚɬɤɨɜL ɤɪɢɬɟɪLʀ ɞɥɹ ɜLɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɫɬɚɬɭɬɨɦɉɪȺɌ©ɉȿȿɆ©ɐȿɄªɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧL
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹ
ɄɨɪɫɚɆɢɤɨɥɚȼLɤɬɨɪɨɜɢɱ
ɪ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɽ  Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭ
ɸɱɢɯɚɤɰɿɣɲɬɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ
ɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɲɬɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
ɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ±ɲɬ©ɩɪɨɬɢª
ɲɬ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ Ȼɿɪɠɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
 ɪ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɞɚɬɢ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɜ ɯɨɞɿ ɣɨɝɨ ɩɨ
ɬɨɱɧɨʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛɿɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɹɤɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢɦɚɣɧɨɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨ
ɪɨɛɨɬɢɪɢɧɤɨɜɚɜɚɪɬɿɫɬɶɹɤɢɯɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞɞɨɜɿɞɫɨɬɤɿɜȼȺɡɚɞɚɧɢ
ɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɤɪɟɦɚɞɨɝɨɜɨɪɢɤɭ
ɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭɱɚɫɬɨɤɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭɦɿɧɢɬɨɜɚɪɿɜ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɪɭɯɨɦɨɝɨɬɚɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨɦɚɣɧɚɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɜɿɞɫɬɭ
ɩɥɟɧɧɹɩɪɚɜɚɜɢɦɨɝɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɟɩɨɡɢɬɧɿ
ɩɟɪɟɥɿɤɧɟɽɜɢɤɥɸɱɧɢɦ Ƚɋȼɬɚɤɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
ɬɢɫɝɪɧȼȺɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫ
ɬɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɢɫɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹȽɋȼɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɞɨȼȺɟɦɿɬɟɧ
ɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɇɚ
ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɱɥɟɧɢ Ȼɿɪɠɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɿ  ɨɫɿɛ
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɉɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ±
ɝɨɥɨɫɢ©ɩɪɨɬɢªɧɟɦɚɽ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɎȻ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚªɒɢɲɤɨɜɋȯ
ɪ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɎɈɇȾɈȼȺȻȱɊɀȺ©ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼȺª

ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ ȾɧLɩɪɨ ɜɭɥ
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɚ ɛɭɞ  ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ VHBSHUVSHNWLYD#IESFRPXD
ɚɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿ
ɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSIESFRPXDɜɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢ
ɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɉɭɛɥLɱɧɨɝɨɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɎɨɧɞɨɜɚɛLɪɠɚ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚª ɞɚɥL
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜLɞɪɛɧɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɧɚɞɚɬɢ
ɡɝɨɞɭɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ
ɜɯɨɞɿɣɨɝɨɩɨɬɨɱɧɨʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛɿɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨ
ɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɹɤɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢɦɚɣɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨɪɨɛɨɬɢɪɢɧɤɨɜɚɜɚɪɬɿɫɬɶɹɤɢɯɩɟɪɟɜɢɳɭɽɜɿɞɫɨɬɤɿɜɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɚɤɬɢɜɿɜ ɞɚɥɿ±ȼȺ ɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɨɤɪɟɦɚɞɨɝɨɜɨɪɢɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭɱɚɫɬɨɤɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɤɭ
ɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭɦɿɧɢɬɨɜɚɪɿɜɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɪɭɯɨɦɨɝɨɬɚɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨɦɚɣɧɚ
ɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɝɪɨɲɨɜɢɯɤɨɲɬɿɜɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɬɚ
ɿɧɨɡɟɦɧɿɣɜɚɥɸɬɿɜɿɞɫɬɭɩɥɟɧɧɹɩɪɚɜɚɜɢɦɨɝɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɟɩɨɡɢɬɧɿȽɪɚɧɢɱɧɚ ɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɚɥɿ ± Ƚɋȼ ɬɚɤɢɯ
ɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɫɝɪɧȼȺɟɦɿɬɟɧ
ɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɬɢɫ
ɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹȽɋȼɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɞɨȼȺɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȼ,ɇɇȿɊª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɞɥɹ
ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
©ȼLɧɧɟɪª Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɫɶɤɚ ȺɩɨɫɬɨɥLɜɫɶɤɢɣ  ɦ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ
Ⱥɩɨɫɬɨɥɨɜɟ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɝɨ
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩ ɪ
ɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪ
ɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ZZZYLQHUSDWXD
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɎɈɇȾɈȼȺȻȱɊɀȺ©ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼȺª

ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ ȾɧLɩɪɨ
ɜɭɥ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɚ ɛɭɞ  ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ VHBSHUVSHNWLYD#IESFRPXD
ɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧ
ɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ KWWSIESFRPXD ɜɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɢɞɨɫɬɚɬɭɬɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɿɡɡɦɿɧɨɸɩɪɚɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɪɧɚɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɿɜɉɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ɏɨɧɞɨɜɚɛɿɪɠɚ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢ
ɜɚªɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɫɬɚɬɭɬɭɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀɁɦɿɧɢɞɨ
ɫɬɚɬɭɬɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɡɿɡɦɿɧɨɸɩɪɚɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɿɞɩɢɫɈɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɎȻ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚªɒɢɲɤɨɜɋȯɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ

ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª

ɲɥɹɯɨɦɣɨɝɨɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼȺ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª ɧɚɞɚɥɿɡɚɬɟɤɫɬɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ  Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ
ɨɛɥɦɿɫɬɨ Ɋɿɜɧɟ ȼɍɅɂɐəɄɍɊɑȺɌɈȼȺɛɭɞɢɧɨɤ   ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɿɞɪʋ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɢɩɢɧɢɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©Ɋȱȼ
ɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆªɲɥɹɯɨɦɣɨɝɨɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª
ɹɤɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢɡɦɨɦɟɧɬɭɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚ
ɰɿʀɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟɩɨɜɧɢɦɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦɦɚɣɧɚɩɪɚɜɬɚɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɉɊɂ
ȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆª
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚª±ɝɨɥɨɫɿɜ ɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ ©ɉɪɨɬɢª±ɝɨɥɨɫɿɜ©ɍɬɪɢɦɚɜɫɹª±ɝɨɥɨɫɿɜ ɬɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ
ɄɨɦɿɫɿɸɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɣɨɝɨɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɲɥɹɯɨɦɩɟ
ɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃ
ɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆªɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɫɤɥɚɞɿȽɨɧɝɚɥɨȼɚɥɟɧɬɢɧɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ±Ƚɨ
ɥɨɜɚɄɨɦɿɫɿʀɱɥɟɧɄɨɦɿɫɿʀ±ɇɚɫɬɢɱɭɤȼɿɤɬɨɪɿɹɋɟɪɝɿʀɜɧɚ
ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚª ɬɚ ɫɬ  ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜ ɨɫɨɛɿ Ʉɨɦɿ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɎɈɇȾɈȼȺȻȱɊɀȺ©ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼȺª

ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥ
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɚ ɛɭɞ  ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ VHBSHUVSHNWLYD#IESFRP
XDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSIESFRPXDɜɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧ
ɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɉɭɛɥLɱɧɨɝɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ɏɨɧɞɨɜɚ ɛLɪɠɚ ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚª
ɞɚɥL  Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜLɞ  ɪ ɛɧ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧL ɪLɲɟɧɧɹ
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭLɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȻɿɪɠɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɩɪɢɩɢɧɢɬɢɡɪɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɿɜȻLɪɠɨɜɨʀɪɚɞɢɭ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɤɥɚɞLɑɥɟɧ Ƚɨɥɨɜɚ ȻLɪɠɨɜɨʀɪɚɞɢɆLɥɸɲɤɨȿɞɭɚɪɞ
,ɜɚɧɨɜɢɱɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɞɚɧLɣɩɨɫɚɞLɡɦɨɦɟɧɬɭɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɨɛɪɚɧɧɹ
ɪɿɤɑɥɟɧȻLɪɠɨɜɨʀɪɚɞɢɒɟɜɱɭɤɄɨɫɬɹɧɬɢɧȾɦɢɬɪɨɜɢɱɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚ
ɞɚɧLɣɩɨɫɚɞLɡɦɨɦɟɧɬɭɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɨɛɪɚɧɧɹɪɿɤɑɥɟɧȻLɪɠɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɑɟɪɧɨɛɪɨɜɫɶɤɚ ɄɚɪɨɥLɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɞɚɧLɣ ɩɨɫɚɞL ɡ
ɦɨɦɟɧɬɭ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɧɧɹ  ɪɿɤ  Ɉɛɪɚɬɢ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ȻLɪɠɨɜɭ ɪɚɞɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭ ɤLɥɶɤɨɫɬL ɬɪɶɨɯ ɨɫLɛ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞL
ɑɥɟɧ ȻLɪɠɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɆLɥɸɲɤɨ ȿɞɭɚɪɞ ,ɜɚɧɨɜɢɱ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ 

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȼɂɀɇɂɐɖɄɂɃȾɈɄª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
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ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚɨɛɥȼɢɠɧɢɰɹɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ  Ⱦɚɬɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪ
ɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZYL]KGRNXFR]XD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ
ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɌɈȼ ȺɎ ©,Ɏɚɭɞɢɬª   ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɪɜɿɞɛɭɥɢɫɶɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɩɨ
ɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɫɤɥɚɞɭɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɈɛɪɚɧɧɹ
ɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɨɪɹɞɨɤɬɚɫɩɨɫɿɛɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɁɜɿɬɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚ
ɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɁɜɿɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɪɟɜɿɡɿɣ
ɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪ
ɬɚɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɿɜɡɚɪɭɬɜɨɪɟɧɧɹɰɿɥɶɨɜɢɯɮɨɧɞɿɜɧɚ
ɪɉɪɨɡɦɿɧɭɬɢɩɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɦɿɧɚɧɚɡɜɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
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ɫɿʀ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ɡɚɹɜɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ɊȱȼɇȿɇɋɖɄɂɃɊȺɃȺȽɊɈɏȱɆªɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɧɚɿɦ¶ɹȽɨɥɨɜɢɤɨɦɿ
ɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹȼɢɦɨɝɢɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɫɹɭɩɨɪɹɞɤɭɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɨɦɭɞɿɸɱɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɫɬɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɁɝɿɞɧɨɡɱɚɫɬɢɧɨɸɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ɤɪɟɞɢɬɨɪɜɢɦɨɝɢɹɤɨɝɨɞɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɹɤɨɝɨɩɪɢ
ɩɢɧɹɽɬɶɫɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɡɚɫɬɚɜɢɱɢ
ɩɨɪɭɤɢɩɪɨɬɹɝɨɦɞɧɿɜɩɿɫɥɹɧɚɞɿɫɥɚɧɧɹɣɨɦɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢ
ɧɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɨɠɟɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɡɩɢɫɶɦɨɜɨɸɜɢɦɨɝɨɸɩɪɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɧɚɜɢɛɿɪɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɞɧɿɽʀɡɬɚɤɢɯɞɿɣ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɲɥɹɯɨɦɭɤɥɚɞɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɚ
ɫɬɚɜɢɱɢɩɨɪɭɤɢ
ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɚɛɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɩɟɪɟɞɤɪɟɞɢɬɨ
ɪɨɦɬɚɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɡɛɢɬɤɿɜɹɤɳɨɿɧɲɟɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɩɪɚɜɨɱɢɧɨɦɦɿɠ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɬɚɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ
ɍɪɚɡɿɹɤɳɨɤɪɟɞɢɬɨɪɧɟɡɜɟɪɧɭɜɫɹɭɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɫɬɪɨɤɞɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɩɢɫɶɦɨɜɨɸɜɢɦɨɝɨɸɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɳɨɜɿɧɧɟɜɢɦɚɝɚɽɜɿɞɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɱɢ
ɧɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɞɿɣɳɨɞɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɩɟɪɟɞɧɢɦ
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɊɿɜɧɟɧɫɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨɊɿɜɧɟȼɍɅɂɐəɄɍɊɑȺɌɈȼȺɛɭɞɢɧɨɤ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ȽɨɥɨɜɚɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹȽɨɧɝɚɥɨȼɆ

ɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢȽɨɥɨɜɢ ɱɥɟɧɚ ȻLɪɠɨɜɨʀɪɚɞɢɪɚɞɧɢɤɚɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɧɨʀɛɿɪɠɿ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ±ɄɨɦɦɨɞɿɬɿªɆLɥɸɲɤɨ
ȿ,ɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚɉɪȺɌ©ȻȽɉª ɤɨɞ Ƚɨɥɨɜɨɸ
ȻɿɪɠɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɛɪɚɬɢɆɿɥɸɲɤɚȿɞɭɚɪɞɚȱɜɚɧɨɜɢɱɚɑɥɟɧɚ
ȻɿɪɠɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɢɣɧɚɛɪɚɜɧɚɣɛɿɥɶɲɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɿɜɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɿɜɧɚɫɬɪɨɤɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȻɿɪɠɨɜɨʀɪɚɞɢɑɥɟɧȻLɪɠɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɒɟɜɱɭɤɄɨɫɬɹɧɬɢɧȾɦɢɬɪɨɜɢɱɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚ
ɞɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɈȼ©ɎɄ©ɄɭɛªɱɥɟɧɚȻLɪɠɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɒɟɜ
ɱɭɤ ɄȾ ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɌɈȼ ©ɎɄ ©Ʉɭɛª ɤɨɞ  
ɑɥɟɧ ȻLɪɠɨɜɨʀ ɪɚɞɢ əɫɬɪɟɦɫɶɤɚ Ʉɫɟɧɿɹ ɘɪɿʀɜɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ
 ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɐɉ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɌɈȼ©ɎɨɧɞɨɜɢɣȺɤɬɢɜªɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉȺɌ©Ɋɟɛɭɫɍɤɪɚʀɧɚªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɌɈȼ ©ɆɌª ɮɚɯɿɜɰɹ ± ɥɿɰɢɬɚɬɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɧɨʀ
ɛɿɪɠɿ ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ± Ʉɨɦɦɨɞɿɬɿª ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɌɈȼ ©Ɏɨɧɞɨɜɢɣ Ɍɪɟɣ
ɞɟɪªəɫɬɪɟɦɫɶɤɚɄɘɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚɉɪȺɌ©ȻȽɉª ɤɨɞ
 
ȼɫL ɡɚɡɧɚɱɟɧL ɜɢɳɟ ɨɫɨɛɢ ɚɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɸɬɶ ɧɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶȼLɞɫɭɬɧɹ
ɡɝɨɞɚɮLɡɢɱɧɢɯɨɫLɛɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞ
ɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɎȻ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚªɒɢɲɤɨɜɋȯ
ɪ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭ
ɬɭȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɨɫɿɛɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭ
ɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧ
ɞɨɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɩɨɥɨɠɟɧɶɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɩɪɢɣɧɹɬɬɹʀɯɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚɑɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚ
ɑɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɭɤɥɚɞɟɧɢɯɜ
ɪɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɭɪȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶɭɡɜɿɬɧɨɦɭɬɚ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɩɟɪɿɨɞɿɧɟɩɪɢɣɦɚɥɢɫɶ
,,ɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉɪȺɌ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɫɬɚɬɬɿ
ɪ ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ɜɚɪɬɿɫɬɶɱɢɫɬɢɯɚɤɬɢɜɿɜ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
ȼɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɨɭɬɚɪɪȾɨɜ
ɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɿɞɫɭɬɧɿ

№80, 26 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄȿȺȼɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃɆȿȻɅȿȼɂɃ
ɄɈɆȻȱɇȺɌª

ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ©Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ ɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ª 
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɜɭɥɅɚɪɿɨɧɨɜɚɛɭɞɦȾɧɿɩɪɨ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ  

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ

ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪ
ɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ LQIRVLWHFRPXD
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ ©Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣɦɟɛɥɟɜɢɣɤɨɦ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ ɛɿɧɚɬª  ɜɭɥ ɇɚɛɟɪɟɠɧɚ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ Ɂɚɜɨɞɫɶɤɚ ɛɭɞ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨ Ⱦɧɿ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ    

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɪ
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧ
ɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ LQIRVLWHFRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɌɈȼȺɊɇɈɋɂɊɈȼɂɇɇȺɎ,ɊɆȺ
©Ⱦɇ,ɉɊɈɈȻɅɈɉɌɌɈɊȽª

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɐɂɄɈɊȱɃª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ ɫɬɜɨ ©Ɍɨɜɚɪɧɨɫɢɪɨɜɢɧɧɚ ɮLɪɦɚ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ ©ȾɧLɩɪɨɨɛɥɨɩɬɬɨɪɝª

ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɩɪɨɫɩɉɪɚɰLɛɭɞɦȾɧLɩɪɨȾɧɿ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ    

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɪ
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧ
ɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ LQIRVLWHFRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɑȿɊɇȱȼȿɐɖɄɂɃɐȿȽȿɅɖɇɂɃ
ɁȺȼɈȾʋª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəȿɆȱɌȿɇɌȺɐȱɇɇɂɏɉȺɉȿɊȱȼ
ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɑɟɪɧLɜɟɰɶɤɢɣ ɰɟɝɟɥɶɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ʋª  
ɑɟɪɧLɜɰLɜɭɥɄɚɪɦɟɥɸɤɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSFHJODFYXD
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɉȱȻ
ɚɭɞɢɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɌɈȼ ©ȺɄ ©ɐɟɧɬɪ ɩɪɨɮɟɫLɣɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭª ɤɨɞ

 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ
ɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶɧɚɪɜɿɞɛɭɥɢɫɶɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦɁɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚ ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ  ɉɪɨ ɡɦɿɧɭ ɬɢɩɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɧɚɩɪɢɜɚɬɧɟɁɦɿɧɚɧɚɡɜɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡ©ɉɭɛɥɿɱɧɟ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣɰɟɝɟɥɶɧɢɣɡɚɜɨɞʋªɧɚ©ɉɪɢ
ɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ ɰɟɝɟɥɶɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ʋª 
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɋɬɚɬɭɬɭȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɨɫɿɛɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤ
ɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭ
 Ɂɜɿɬ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞ
ɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɁɜɿɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɬɚɜɢ
ɫɧɨɜɤɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɬɚɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɿɜɡɚɡɜɿɬɧɢɣ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧ
©ɐɢɤɨɪɿɣª  ɜɭɥ Ɂɚ
ɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
ɯɿɞɧɚ ɛɭɞ  ɫ ȼɿɥɶɲɚɧɤɚ ɑɭɞ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ
ɧɿɜɫɶɤɢɣ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ 
ɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
 
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɪ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ
ɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧ
ɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ LQIRVLWHFRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɩɟɪɿɨɞȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɩɨɥɨɠɟɧɶɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹʀɯɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚ
ɑɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚɑɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨ
ɦɿɫɿʀɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɲɟɧɶɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɢɣɧɹɬɢɯ
ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɫɥɹ  ɪ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɋɬɚɬɭɬɭ
ɞɨɱɿɪɧɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ©Ɋɿɞɧɚɡɟɦɥɹªɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɟɪɿɜɧɢɤɚɞɨ
ɱɿɪɧɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ©Ɋɿɞɧɚɡɟɦɥɹª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɭ
ɪɬɚɪɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
ȱȱɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪ
ɪ
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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɄɊȺɋɇɈȽɊȺȾɋɖɄȿ
ȺȼɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
ª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ
ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿ ©Ʉɪɚɫɧɨɝɪɚɞɫɶɤɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ
ɬɟɧɬɚɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɦɿɫɰɟɡɧɚ ɊɉɈɍɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɿ ɨɛɥɚɫɬɶ Ʉɪɚɫɧɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɦLɫɬɨ Ʉɪɚɫɧɨɝɪɚɞ ɜɭɥɢɰɹ Ʉɚɪɥɚ
Ɇɚɪɤɫɚɛɭɞɢɧɨɤ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ
ɪɨɤɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨ
SDWDWSLQIRVLWHFRPXD
ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɸ
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢ
ɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮɿɪɦɚ ©ɘɇȱɋª ɭ ɮɨɪ
ɨɫɨɛɢɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ
ɦɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞ
ɉȱȻɚɭɞɢɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ 
ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɜɡɜɿɬɧɨɦɭɩɟɪɿɨɞɿɧɟ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɚɠɤɢɦ ɮɿ
ɡɛɨɪɢ
ɧɚɧɫɨɜɢɦɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨ
ɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɿɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɧɟ ɩɪɢ
ɣɦɚɥɨɫɶ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɏɜɨɪɨɫɬɢɧɤɚɋɟɪɝLɣȼLɤɬɨɪɨɜɢɱ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɅɍȽȺɇɋɖɄɂɃ,ɇɋɌɂɌɍɌɉɈɉɊɈȯɄɌɍȼȺɇɇɘ
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼȼɍȽ,ɅɖɇɈ,ȲɉɊɈɆɂɋɅɈȼɈɋɌɂ
ɍɄɊȺ,ɇɂ©ɅɍȽȺɇɋɖɄȾ,ɉɊɈɒȺɏɌª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ©ɅɭɝɚɧɫɶɤɢɣLɧɫɬɢɬɭɬɩɨɩɪɨɽɤɬɭɜɚɧ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ ɧɸɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɜɭɝLɥɶɧɨLʀɩɪɨɦɢɫɥɨ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɜɨɫɬɢɍɤɪɚLɧɢ©ɅɭɝɚɧɫɶɤɞLɩɪɨɲɚɯɬª
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ Ʌɢɫɢɱɚɧɫɶɤɢɣ
Ʌɢɫɢɱɚɧɫɶɤɉɢɪɨɝɨɜɚ
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɪ
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪ
ɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ZZZOJKFRPXD
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɉ ȱ Ȼ ɚɭ ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
ɞɢɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢ ©ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺ Ɏ,ɊɆȺ ©ȺɍȾɂɌ
ɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ,ɇɎɈɊɆª
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɇɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
ɧɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɶɨɦɭ
ɡɚɩɪɨ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɡɚɩɪɨ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɫɬɢɦɢ ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ ɫɬɢɦɢ ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯɞɢ




ɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
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ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɍɊəɀɋɖɄɂɃȾɈɆɈȻɍȾ,ȼȿɅɖɇɂɃ
ɄɈɆɉɅȿɄɋª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄɍɊəɀɋɖɄɂɃ ȾɈɆɈȻɍȾ,ȼȿɅɖɇɂɃ ɄɈɆɉɅȿɄɋª
 ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ  ɫɦɬ ɉLɫɨɱɢɧ ɜɭɥ
ɄLɥɶɰɟɜɚɛ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZNGVNFRPXD

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȺȼȿɄ
ɏɈɅȾɂɇȽª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɋɌȼɈ©ȺȼȿɄɏɈɅȾɂɇȽªɤɨɞɡɚȯȾ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɊɉɈɍɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɦLɫɬɨ ɏɚɪɤLɜ ɜɭɥɢɰɹ ɋɭɦ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɫɶɤɚɛɭɞɢɧɨɤ
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱ
ɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɪɨɤɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪ
ɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ DYHFKROGLQJLQIRVLWHFRPXD
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬȻɟɧɞɢɤȺɧɬɨɧɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɿɞɢɜɿɞɟɧɞɢ




ɧɚɨɞɧɭɚɤɰɿɸɝɪɧ
ɋɭɦɚ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ ɞɢ




ɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟ
ɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ⱦɚɬɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɿɜ
ɈɩɢɫȾɢɜLɞɟɧɞɢɡɚɪLɤɟɦLɬɟɧɬɧɟɧɚɪɚɯɨɜɢɜɚɥɢɧɟɜɢɩɥɚɱɟɜɚɥ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ


ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


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


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ

№80, 26 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɒɍȻɂɇɈɋɌȺȼɋɖɄȿª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢ
ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɒɍȻɂɇɈɋɌȺȼɋɖɄȿª 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɅɢɫɹɧɫɶɤɢɣɒɭɛɢɧLɋɬɚɜɢ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸVKXELQRVWDYVNHEVLQIR

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɇɈȼɈɋȿɅɂɐə©ɅȺȾȺª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧ
ɫɬɜɨ ©ɇɈȼɈɋȿɅɂɐə ©ɅȺȾȺª
ɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
 ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ ɇɨɜɨɫɟ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ
ɥɢɰɶɤɢɣɪɧɦɇɨɜɨɫɟɥɢɰɹɜɭɥ
ɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɈɄɨɲɨɜɨɝɨ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɪ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ
ɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧ
ɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ KWWSSUDWSUR/DGDKWPO
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉɊɂɄȺɊɉȺɌȻɍȾª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹ
ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ±ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊ
ɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɉɊɂɄȺɊɉȺɌȻɍȾªɦɅɶɜɿɜɜɭɥɄɧ
Ɉɥɶɝɢȼ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ±ɪɨɤɭ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ±ZZZSU\NDUSDWEXGFRXD
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉɊȺɌ©ɉɊɂɄȺɊɉȺɌȻɍȾªɈɪɥɨɜɫɶɤɢɣɋɆ
ɪ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɁȺȼɈȾ
ɌɈɇɄɈȽɈɈɊȽȺɇ,ɑɇɈȽɈɋɂɇɌȿɁɍ©ȻȺɊȼȺª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɡɚɪɿɤ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɁȺȼɈȾ ɌɈɇɄɈȽɈ ɈɊȽȺɇ,ɑɇɈȽɈ ɋɂɇɌȿɁɍ ©ȻȺɊȼȺª
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚɌɢɫɦɟ
ɧɟɰɶɤɢɣɫəɦɧɢɰɹɜɭɥȽɚɥɢɰɶɤɚɛɭɞ
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZEDUYDSDWXD

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȼɂȾȺȼɇɂɐɌȼɈ©ɁɈɊəªɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈȾȺɄ©ɍɄɊȼɂȾȺȼɉɈɅȱȽɊȺɎȱəª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɟ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ©ɁɨɪɹªɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨȾȺɄ©ɍɤ
ɪɜɢɞɚɜɩɨɥɿɝɪɚɮɿɹªɤɨɞɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɀɭɪ
ɧɚɥɿɫɬɿɜɛɭɞɬɟɥ
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ]RU\D#]RU\DGSXD
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɘȺȻɚɪɤɚɪɨɜ
ȽɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɈȼɒɬɟɮɚɧ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɄɊɁȺɏȱȾȼɍȽɅȿȻɍȾª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ȿɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ±ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊ
ɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɍɄɊɁȺɏȱȾȼɍȽɅȿȻɍȾª   Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɶɦɑɟɪɜɨɧɨɝɪɚɞɜɭɥȻɭɞɿɜɟɥɶɧɚȺ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ±ɪɨɤɭ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ±KWWSXNU]DKLGYXJOHEXGHPLWHQWVFRP
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɊȺɌ©ɍɄɊɁȺɏȱȾȼɍȽɅȿȻɍȾªȻɟɫɚɝɚɋɆɪ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȱɀɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇȺȿɅȿɄɌɊɈȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇȺ
ȺɋɈɐȱȺɐȱə©ȿɅɌȺª
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ ©Ɇɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ ɬɢɱɧɚɚɫɨɰɿɚɰɿɹ©ȿɅɌȺª
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɩɪɨʀɡɞ ɋɬɚɞɿɨɧɧɢɣ Ⱥ ɦɏɚɪɤɿɜ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɏɪɭɧɡɟɧɫɶɤɢɣɪɧ  

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɪ
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧ
ɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ ZZZHOWDNKDUNRYXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɚɪɿɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɁȺȼɈȾ©ɉȺȼɅɈȽɊȺȾɏȱɆɆȺɒª

ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈɁȺȼɈȾ©ɉȺȼɅɈȽɊȺȾɏ,ɆɆȺɒªȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɉɚɜɥɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣɦɉɚɜɥɨɝɪɚɞɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZSKPFRPXDHPBUSKS
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə
©ȽȱɉɊɈɊɍȾȺª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ
ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ ɊɂɋɌȼɈ
ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ ɑȿ ɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə ©ȽȱɉɊɈɊɍȾȺª
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ  Ɋɨɦɟɧɚ Ɋɨɥɚɧɚ  ɦ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɏɚɪɤɿɜ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɶɤɢɣ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɪ
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧ
ɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ LQIRVLWHFRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ±ª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ
ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ±ªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦ
ɏɚɪɤLɜɜɭɥȺɥɱɟɜɫɶɤɢɯɛɭɞ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸJVFRPXD
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɉ ȱ Ȼ ɚɭ
ɞɢɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺ Ɏ,ɊɆȺ ©ɌȿɋɌȺɍȾɂɌª ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ɑɟɪɝɨɜLɁɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞɛɭɥɢɫɹɪ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɉɛɪɚɧɧɹ ɋɟɤɪɟɬɚɪɹ
ɡɛɨɪLɜɊLɱɧɢɣɡɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɁɜLɬɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɳɨɞɨɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɊɨɡɩɨɞLɥɩɪɢɛɭɬɤɭLɡɛɢɬɤLɜɡɚɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɚɦɢ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ  ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚ
ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɜLɞLɦɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨ
ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɜLɞ LɦɟɧL Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɂ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɛɭɥɢɩɪɢɣɧɹɬLɬɚɤLɪLɲɟɧɧɹɲɚɱɚɫɬɢɧɚɈɛɪɚɬɢɅLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸɜɧɚ
ɫɬɭɩɧɨɦɭɫɤɥɚɞLɀɢɝɚɣɥɨɋɜLɬɥɚɧɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭəɪɨɜɟɧɤɨɅɚɪɢɫɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭ
ȾɨɛɪɨɫɨɬɫɶɤɨɜɚȺɧɞɪLɹȼLɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɜɫLɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɢɱɥɟɧLɜɅLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧL ɚɤɰLɨɧɟɪɨɦ ɏɚɪɱɟɧɤɨɦ ɈɆ ɝɚ ɱɚɫɬɢɧɚ  Ɉɛɪɚɬɢ Ƚɨɥɨɜɨɸ
ɅLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɀɢɝɚɣɥɨɋɜLɬɥɚɧɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɚɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ
ɚɤɰLɨɧɟɪɨɦɏɚɪɱɟɧɤɨɦɈɆ ɈɛɪɚɬɢɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦɡɛɨɪLɜɒɤɚɪɛɚɧɈɤɫɚɧɭ
ɋɟɪɝLʀɜɧɭɉɪɢɣɧɹɬɢɡɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɞɨɜLɞɨɦɚɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɁɜLɬɊɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɜɢɡɧɚɬɢ ɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ  Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɁɜLɬ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɞLɹɥɶɧLɫɬɶɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸȼɢɡɧɚɬɢ
ɞLɹɥɶɧLɫɬɶɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ  ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɡɚ  ɪLɤ ɧɟ ɪɨɡɩɨɞLɥɹɬɢ ȾɢɜLɞɟɧɞɢ ɧɟ
ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɉɪɢɩɢɧɢɬɢɡɪɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɱɢɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɚ ɫɚɦɟ Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ  ɋɢɧLɥɨ
ɉɟɬɪɚɈɦɟɥɹɧɨɜɢɱɚɑɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȽɚɪɦɚɲɈɥɟɤɫLɹɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨ
ɜɢɱɚɏɚɪɱɟɧɤɨȺɧɚɬɨɥLɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚəɧɤɨɜɫɶɤɨɝɨȼɚɥɟɧɬɢɧɚȯɜɝɟɧɨɜɢɱɚ
Ɉɛɪɚɬɢɡɪɫɬɪɨɤɨɦɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭɫɤɥɚɞLȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɒɟɜɱɟɧɤɨ,ɜɚɧɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢȽɚɪɦɚɲɈɥɟɤɫLɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɏɚɪɱɟɧɤɨ
ȺɧɚɬɨɥLɣɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢəɧɤɨɜɫɶɤɢɣȼɚɥɟɧɬɢɧȯɜɝɟɧɨ
ɜɢɱɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɭɦɨɜɢɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ ȼɢɧɚɝɨɪɨɞɭ ɱɥɟɧɚɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɭɦɨɜ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢȽɨɥɨɜɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩLɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜɨɪɢɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɢɩɢɧɢɬɢɡɪ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɢɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɚ ɫɚɦɟ Ƚɨɥɨɜɢ
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ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɌɈɊȽɈȼɂɃȾ,Ɇ©ɋɉɈɊɌȿɄª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɡɚɪɿɤ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɌɈɊȽɈȼɂɃȾ,Ɇ©ɋɉɈɊɌȿɄªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɩɪȽɚɝɚɪLɧɚɛɭɞȺɬɟɥ  

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZVSRWHNSDWXD

ɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɨɞɭɲɤɚɊɚʀɫɢȼɚɫɢɥLɜɧɢɑɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɆɢɫɢɤ
ȼɚɫɢɥɹ,ɜɚɧɨɜɢɱɚɊɨɦɚɧɚɞɡɟȽɟɨɪɝLɹȾɚɜɢɞɨɜɢɱɚɈɛɪɚɬɢɡɪ
ɫɬɪɨɤɨɦɧɚ ɩ¶ɹɬɶ ɪɨɤLɜɊɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɫɤɥɚɞL
ɑɥɟɧ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ  Ʉɨɪɟɰɶɤɢɣ ɅɟɨɧLɞ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɑɥɟɧ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀɆɢɫɢɤȼɚɫɢɥɹ,ɜɚɧɨɜɢɱɚɑɥɟɧɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɊɨɦɚɧɚɞɡɟȽɟɨɪɝLɹ
Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɱɚ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡ ɱɥɟɧɚ
ɦɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ȼɢɧɚɝɨɪɨɞɭ ɱɥɟɧɚɦ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɧɟ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢȽɨɥɨɜɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩLɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜɨɪɢɡɱɥɟɧɚɦɢ
ɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜL ɁɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞɛɭɥɢɫɹ  ɪ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹɿɧɿɰɿɸɜɚɥɚɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɛɨɪLɜɈɛɪɚɧɧɹɋɟɤɪɟ
ɬɚɪɹɡɛɨɪLɜɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ±ª
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɲɟɧɶ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ȺɌ ©ɌɊȿɋɌ ɀɂɌɅɈȻɍȾª
ɜɿɞɪ
Ɂ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɛɭɥɢ ɩɪɢɣɧɹɬL ɬɚɤL ɪLɲɟɧɧɹ  ɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɈɛɪɚɬɢɅLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸɜɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɫɤɥɚɞLɀɢɝɚɣɥɨɋɜLɬɥɚɧɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭ
əɪɨɜɟɧɤɨɅɚɪɢɫɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭȾɨɛɪɨɫɨɬɫɶɤɨɜɚȺɧɞɪLɹȼLɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɜɫLɤɚɧɞɢ
ɞɚɬɭɪɢɱɥɟɧLɜɅLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧLɚɤɰLɨɧɟɪɨɦɏɚɪɱɟɧɤɨɦɈɆ ɝɚ
ɱɚɫɬɢɧɚɈɛɪɚɬɢȽɨɥɨɜɨɸɅLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɀɢɝɚɣɥɨɋɜLɬɥɚɧɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭ ɤɚɧ
ɞɢɞɚɬɭɪɚɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɚɤɰLɨɧɟɪɨɦɏɚɪɱɟɧɤɨɦɈɆ Ɉɛɪɚɬɢɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ
ɡɛɨɪLɜɉɪɢɯɨɞɶɤɨȺɥLɧɭɘɪLʀɜɧɭȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɋɬɚɬɭɬɭȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈ
ȻɍȾ±ªɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀȾɨɪɭɱɢɬɢȽɨɥɨɜLɁɛɨɪLɜȺɌ
©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ±ªȺɪɭɬɸɧɨɜɭȼɚɥɟɪLɸȺɲɨɬɨɜɢɱɭɩLɞɩɢɫɚɬɢɋɬɚɬɭɬȺɌ
©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ±ªɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀȾɨɪɭɱɢɬɢɉɟɪɲɨɦɭɡɚɫɬɭɩɧɢɤɭɝɨɥɨɜɢ
ɩɪɚɜɥLɧɧɹȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ±ªȺɪɭɬɸɧɨɜɭȼɚɥɟɪLɸȺɲɨɬɨɜɢɱɭɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɢɬɢɪɟɽɫɬɪɚɰLɸɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰLʀɫɬɚɬɭɬɭɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɲɟɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ±ªɩɪɢɣɧɹɬL
ɪɬɚɨɮɨɪɦɥɟɧLɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦʋɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡL
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɧɟ
ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 

ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ±ª
ɏɚɪɱɟɧɤɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ

№80, 26 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɊȿɆɈɇɌɇɈɆȿɏȺɇ,ɑɇɂɃ
ɁȺȼɈȾª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢ
ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɊȿɆɈɇɌɇɈɆȿɏȺɇ,ɑɇɂɃɁȺȼɈȾªɤɨɞ
ɡɚȯȾɊɉɈɍɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦLɫɬɨɏɚɪɤLɜɜɭɥɢɰɹ
Ʉɨɬɥɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪɨɤɭ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ[UP]LQIRVLWHFRPXD
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɪɢɯɨɞɶɤɨɆɢɤɨɥɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɏɈɅɈȾɆȺɒª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɡɚɪɿɤ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢ
ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɄ,ȼɏɈɅɈȾɆȺɒªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦɏɚɪɤLɜ ɜɭɥ ɉɥɟɯɚɧLɜɫɶɤɚ

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
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SKS"SDJH JHWFRQWHQW S 
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɫɬɜɨɦɭɯɨɞLɩɨɬɨɱɧɨʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
ɹɤLɩɨɜ¶ɹɡɚɧLɡɭɤɥɚɞɟɧɧɹɦɬɚɚɛɨɩɪɨɥɨɧɝɚɰLɽɸɬɚɚɛɨɜɧɟɫɟɧɧɹɦɡɦLɧɞɨ
ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝLʀ ɤɥLɽɧɬɚɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ⱦɨ
ɝɨɜɨɪɨɦɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹɰLɧɢ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɬɚɨɛ¶ɽɦɢɩɨɫɬɚɜɨɤɌɚɤLɩɪɚɜɨɱɢɧɢ
ɹɤɩɪɚɜɢɥɨɽɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢLɦɨɠɭɬɶɧɚɛɭɬɢɨɡɧɚɤɡɧɚɱɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢ
ɧɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɞɜɨɯ ɱɢ ɛLɥɶɲɟ ɪɨɤLɜ ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɫɭɤɭɩɧLɫɬɶ ɜɚɪɬɨɫɬL
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɬɢɫɝɪɧɜɚɪɬLɫɬɶɚɤɬɢɜLɜɟɦLɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧ
ɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɬɢɫɝɪɧɫɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱ
ɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬLɜɚɪɬɨɫɬLɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɟɦLɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢ
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɲɬɭɤɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧLɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɲɬɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸ
ɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɁȺªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɲɬɤLɥɶɤLɫɬɶɝɨɥɨ
ɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɉɊɈɌɂªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɲɬ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȾɢɪɟɤɬɨɪɄɨɡɚɤ,ɝɨɪȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɪ
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Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄȺɌȿɐª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɨɜɧɟɧɚ
ɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞ
ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɡɚȯȾɊɉɈɍ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄȺ
Ɍȿɐª
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ ȾɟɪɝɚɱLɜɫɶɤɢɣɪɧɏɚɪɤLɜɫɶɤɨʀɨɛɥɫɉɨɞɜLɪɤɢ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɫɉɨɞɜLɪɤɢ  
ɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɪ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩ
ɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ
ɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨ
ɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚ
KWWSZZZWHFNKDUNRYXD
ɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪ
ɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢɬɨ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼ,ȾɉɈȼ,ȾȺɅɖɇ,ɋɌɘ
ɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨ ©ɐȿɇɌɊȺɍȾɂɌɋȿɊȼɂɋª ɌɈȼ©ɐȿɇɌɊȺɍȾɂɌɋȿɊ
ɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ȼɂɋª 
ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ
ɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ ɩɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɶɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ 
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɪɨɛɨɬɢɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɜLɬɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɁɜLɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɊɨɡɩɨɞLɥɩɪɢɛɭɬɤɭLɡɛɢɬɤLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦLɜ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɧɚɪLɤ
ɁɦLɧɚɬɢɩɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɦLɧɚɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢ
ɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰLʀɋɬɚɬɭɬɭ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿ
ɜɧɭɬɪLɲɧLɯɞɨɤɭɦɟɧɬLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ
 ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧLɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨ ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ
ɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢ
ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɫɬɜɨ
ɪɨɡɦLɪɭ ʀɯ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭ
ɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
 ɋɯɜɚɥɟɧɧɹ ɜɱɢɧɟɧɢɯ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
 ɋɯɜɚɥɟɧɧɹ ɜɱɢɧɟɧɢɯ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
ɳɨɞɨɹɤɢɯɽɡɚLɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧLɫɬɶ
 ɉɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
 ɉɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɳɨɞɨɹɤɢɯɽɡɚLɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧLɫɬɶ
 ɉɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ʋ Ʉɉɉ ɜLɞ
 ɪɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭɩɚɤɟɬɚɚɤɰLɣɉɭɛɥLɱɧɨɝɨ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ Ɍȿɐª ɡɚ ɤɨɧ
ɤɭɪɫɨɦ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
Ɉɫɨɛɚ ɳɨ ɩɨɞɚɜɚɥɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰLʀ ɞɨ ɩɟɪɟɥLɤɭ ɩɢɬɚɧɶ
ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨɚɤɰLɨɧɟɪ ɳɨ ɜɨɥɨɞLɽ ɛLɥɶɲ 
ɜLɞɫɨɬɤɚɦɢɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɌɈȼ©ɍɤɪLɫɬɝɚɡª
ɉɪɢɣɧɹɬLɪLɲɟɧɧɹ
©ɈɛɪɚɬɢɥLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɫɤɥɚɞLɬɪɶɨɯɨɫLɛ
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ȼɥɚɫɨɜɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɉɚɜɥLɜɧɚ±ɝɨɥɨɜɚɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɏɨɦɢɲɟɧɤɨɋɜLɬɥɚɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɚ±ɱɥɟɧɥLɱɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ
ɒɪɚɦɤɨȼLɬɚɥLɣɘɪLɣɨɜɢɱ±ɱɥɟɧɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀª
© Ɉɛɪɚɬɢ ɝɨɥɨɜɨɸ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɄɭɪLɧɧɨɝɨ Ȼɨɝɞɚɧɚ Ɇɢɤɨɥɚɣɨ
ɜɢɱɚɚɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ±Ɉɪɥɨɜɫɶɤɨɝɨ,ɝɨɪɹȼLɤɬɨɪɨɜɢɱɚª
© Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɪɨɛɨɬɢ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
©ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤª
© Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ
ɪLɤª
©ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤª
©ɁɛɢɬɤɢɳɨɭɬɜɨɪɢɥɚɫɶɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɪɨɤɭɭɪɨɡɦLɪLɝɪɧ ɩ¶ɹɬɫɨɬɞɟɜ¶ɹɧɨɫɬɨ
ɩ¶ɹɬɶ ɦLɥɶɣɨɧLɜ ɜLɫLɦɫɨɬ ɫLɦɞɟɫɹɬ ɞɜL ɬɢɫɹɱL ɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬ
ɜLɫLɦɞɟɫɹɬ ɫLɦ ɝɪɢɜɟɧɶ ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬ ɲLɫɬɶ ɤɨɩLɣɨɤ  ɡɚɥɢ
ɲɢɬɢɧɟɩɨɤɪɢɬɢɦɢª
© ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧL ɧɚɩɪɹɦɢ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɧɚɪLɤ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɬɟɩɥɨɜɨʀɬɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀɟɧɟɪɝLʀ
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɩLɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞLɜɧɢɰɬɜɚ ɭ
ɦɚɣɛɭɬɧLɯɩɟɪLɨɞɚɯ
 ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ©ɇɨɜɟ ɛɭɞLɜɧɢɰɬɜɨª ± ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪLɜɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱLɜɞɥɹɬɜɟɪɞɢɯɜLɞɯɨɞLɜɏȼɈ
ɡɚɧɚɩɪɹɦɨɦ©ɆɨɞɟɪɧLɡɚɰLɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹª±ɪɟɚɥLɡɚɰLɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞLɜ ɡ ɬɟɯɧLɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɢ
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɨɞɟɪɧLɡɚɰLɹ ɝɪɚɞɢɪɧL ʋ
ɦɨɞɟɪɧLɡɚɰLɹ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɭ ʋ ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɨɞɟɪɧLɡɚɰLɹ
ɋȺɊ ɬɭɪɛɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɤɨ
ɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɩɨɬɭɠɧɨɫɬLɡɩLɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦɡɚɡɧɚ
ɱɟɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬLɜ ɞɨ ɫɬɚɧɰLɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ
ɬɚLɧɲɟª
© ɁɦLɧɢɬɢ ɬɢɩ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɩɭɛɥLɱɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬ
ɧɟª
©ɁɦLɧɢɬɢɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡ©ɉɭɛɥLɱɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ Ɍȿɐª ɧɚ ©ɉɪɢ
ɜɚɬɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɌȿɐª
 Ɂɨɛɨɜ¶ɹɡɚɬɢ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢ
ɬɢ ɡɞLɣɫɧɟɧɧɹ ɜɫLɯ ɧɟɨɛɯLɞɧɢɯ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɡɚɯɨɞLɜ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡLɡɦLɧɨɸɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
©ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢ
ɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɋɬɚɬɭɬɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
 ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɝɨɥɨɜɭ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɆLɧɤɨɜɢɱɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɧɚɞɚɜ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶ
ɧɢɯɞɚɧɢɯ ɩLɞɩɢɫɚɬɢɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɋɬɚɬɭɬɭɉɪɢɜɚɬɧɨ
ɝɨɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɌȿɐª
 ȽɨɥɨɜL ɩɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɭɪɟɽɫɬɪɚɰLɸɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢª
©ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɧɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɧɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
 ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɝɨɥɨɜɭ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩLɞɩɢɫɚɬɢ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɩɪɨɧɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɬɚɉɨ
ɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀª
© ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ʉɪɭɩɤɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɉɟɬɪɨɜɢɱɚ
ɅɟɜɱɟɧɤɚȼLɬɚɥLɹ,ɜɚɧɨɜɢɱɚ
ɌɸɬɸɧɧLɤɨɜɚȯɜɝɟɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚª
©ɁɚɝɚɥɶɧɢɣɩɟɪɟɥLɤɤɚɧɞɢɞɚɬLɜɞɨɫɤɥɚɞɭɧɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ʉɪɭɩɤɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ± Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ©ɍɄɊ,ɋɌȽȺɁª ɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɶ 
ɅɟɜɱɟɧɤɨȼLɬɚɥLɣ,ɜɚɧɨɜɢɱ±ɚɤɰLɨɧɟɪɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ©ɍɄɊ,ɋɌȽȺɁª
ɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɶ 
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 ɌɸɬɸɧɧLɤɨɜ ȯɜɝɟɧ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ± Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ©ɍɄɊ,ɋɌȽȺɁª ɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɶ ª
© ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɳɨ ɳɨɦLɫɹɱɧɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɱɥɟɧɚ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤLɜ
ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩLɫɥɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤLɜ
ɬɚ ɡɛɨɪLɜ ɫɤɥɚɞɚɽ ɞɜL ɦLɧLɦɚɥɶɧL ɡɚɪɨɛLɬɧL ɩɥɚɬɢ ɭ
ɦLɫɹɱɧɨɦɭɪɨɡɦLɪLɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɦɧɚɱɢɫɥɨ
ɦLɫɹɰɹɡɚɹɤɢɣɜɢɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɩɪɨɟɤɬɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ
 ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɝɨɥɨɜɭ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɆLɧɤɨɜɢɱɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɩLɞɩɢɫɚɬɢɜLɞ
LɦɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜLɞɨɝɨɜɨɪɢɡɱɥɟɧɚɦɢ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢª
©ɋɯɜɚɥɢɬɢɜɱɢɧɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɧɚɱɧLɩɪɚɜɨɱɢ
ɧɢɡɝLɞɧɨɡɩɟɪɟɥLɤɨɦª
© ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɜɱɢɧɟɧL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ
ɳɨɞɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɽ ɡɚLɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧLɫɬɶ ɡɝLɞɧɨ ɡ
ɩɟɪɟɥLɤɨɦª
© ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɞɚɬɢ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɹɤL ɦɨɠɭɬɶ
ɭɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɭ ɯɨɞL ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL
ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹ
ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜLɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰLʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɭɝɨɞ  ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɹɤɢɯ
ɽ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɭ ɩɚɥɢɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɬɚ
ɦɚɡɭɬɭ  ɝɪɚɧɢɱɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɸ ɜɚɪɬLɫɬɸ ɧɟ ɛLɥɶɲɟ 
ɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɡɚɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɭɝɨɞ  ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɹɤɢɯ
ɽ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰLʀ ɬɟ
ɩɥɨɜɨʀ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝLʀ  ɝɪɚɧɢɱɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɸ
ɜɚɪɬLɫɬɸ ɧɟ ɛLɥɶɲɟ  ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɜɚɪɬɨɫɬL ɚɤɬɢɜLɜ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪLɤ
 ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɭɝɨɞ  ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɹɤɢɯ ɽ ɜLɞɫɬɭɩɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɜɢɦɨɝɢ ɛɨɪɝɭ ɩɟɪɟɜɟ
ɞɟɧɧɹ ɛɨɪɝɭ ɜɧɟɫɟɧɧɹ LɧɜɟɫɬɢɰLɣ ɡɚɥLɤ ɡɭɫɬɪLɱɧɢɯ
ɨɞɧɨɪLɞɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɪɭɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɪɚɯɭɧɤLɜ ɡ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬL ɩɪɨ
ɳɟɧɧɹ ɛɨɪɝɭ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰLɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬL ɧɚ
ɞɚɧɧɹɬɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬLɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤ ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬLɜ ɧɚ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪɢ
ɛɚɧɤLɜɫɶɤɨɝɨ ɜɤɥɚɞɭ ɞɟɩɨɡɢɬɭ  ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬLɜ
ɬɚ ɚɜɚɧɫɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠLɜ ɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
©ȿɧɟɪɝɨɪɢɧɨɤªɝɪɚɧɢɱɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸɜɚɪɬLɫɬɸɡɚɤɨɠ
ɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɧɟ ɛLɥɶɲɟ    ɫɬɚ
ɦLɥɶɣɨɧLɜ  ɞɨɥɚɪLɜ ɋɒȺ ɚɛɨ ɟɤɜLɜɚɥɟɧɬɚ ɰLɽʀ ɫɭɦɢ ɭ
ɛɭɞɶɹɤLɣ ɜɚɥɸɬL ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚ ɨɮLɰLɣɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ
ɇɚɰLɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢɧɚɞɚɬɭɜɱɢɧɟɧɧɹɤɨɠɧɨ
ɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
 ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɭɝɨɞ  ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɣɧɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɡɚɫɬɚɜɭ Lɩɨɬɟɤɭ  ɝɪɚ
ɧɢɱɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɸ ɜɚɪɬLɫɬɸ ɧɟ ɛLɥɶɲɟ  ɜLɞɫɨɬɤLɜ
ɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɡɚɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɳɨ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɪLɲɟɧɧɹ
ɳɨɞɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɥLɧɧɹɦ ɬɚ
ɚɛɨ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨɽʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰLʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɋɬɚɬɭɬɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ
ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɞɨɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɩɭɧɤɬɚɦɢ±ɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹ
 ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɳɨ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɱɢɧɹɬɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧL ɩɭɧɤɬɚɦɢ  ±  ɰɶɨɝɨ ɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɜɬɨɦɭɱɢɫɥLɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɡɦLɧɸɜɚɬɢɪɨɡ
ɪɢɜɚɬɢ ɭɤɥɚɞɟɧL ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨ
ɪɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ ɭɝɨɞɢ  ɬLɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɝɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɭɝɨɞɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɞɨ
ɞɚɬɤɭ ɬɨɳɨ  ɉɪɨɟɤɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɭɝɨɞ ɞɨɞɚɬɤLɜ
ɫɩɟɰɢɮLɤɚɰLɣɬɨɳɨ ɩLɞɫɬɚɜɨɸɭɤɥɚɞɚɧɧɹɹɤɢɯɽɡɦLɧɚ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɰLɧ ɬɚ ɬɚɪɢɮLɜ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭ
ɸɬɶɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɇɚɞɚɬɢ ɩɪɚɜɥLɧɧɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɚɜɨ ɜɢɡɧɚ
ɱɚɬɢ ɨɫɨɛɭ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɭ ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ
ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜɭɝɨɞ ɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɜLɞLɦɟɧL
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ

 Ɂɨɛɨɜ¶ɹɡɚɬɢ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚɞɚɬɢ
ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɟɪɟɥLɤ ɜɱɢɧɟɧɢɯ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ
ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɪLɲɟɧɧɹ ±
ɞɥɹ ɜɢɪLɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜª
© ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɞɚɬɢ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ
ɽ ɡɚLɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧLɫɬɶ ɹɤL ɦɨɠɭɬɶ ɭɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɭ ɯɨɞL
ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɭɤɥɚɞɟɧɧɹɹɤɢɯ
ɜLɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰLʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɭɝɨɞ  ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ
ɦɭɬɶɫɹ ɡ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ
©ɍɄɊ,ɋɌȽȺɁª LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣ ɤɨɞ   ɩɪɟɞ
ɦɟɬɨɦɹɤɢɯɽɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɭɩɚɥɢɜɚ ɩɪɢɪɨɞ
ɧɨɝɨɝɚɡɭɬɚɦɚɡɭɬɭ ɝɪɚɧɢɱɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸɜɚɪɬLɫɬɸɧɟ
ɛLɥɶɲɟɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɡɚɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɭɝɨɞ  ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ
ɦɭɬɶɫɹ ɡ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ
©ɍɄɊ,ɋɌȽȺɁª LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣ ɤɨɞ  
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɧɚɞɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɨɜɨɪɨɬ
ɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɭ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ ©ɍɄɊ,ɋɌȽȺɁª ɝɪɚɧɢɱɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɸ
ɜɚɪɬLɫɬɸ ɧɟ ɛLɥɶɲɟ  ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɜɚɪɬɨɫɬL ɚɤɬɢɜLɜ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪLɤ
 ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɭɝɨɞ  ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ
ɦɭɬɶɫɹ ɡ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ
©ɍɄɊ,ɋɌȽȺɁª LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣ ɤɨɞ   ɩɪɟɞ
ɦɟɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɧɚɞɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ ©ɍɄɊ,ɋɌȽȺɁª ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɝɪɚɧɢɱɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸ
ɜɚɪɬLɫɬɸ ɧɟ ɛLɥɶɲɟ  ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɜɚɪɬɨɫɬL ɚɤɬɢɜLɜ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪLɤ
 ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɭɝɨɞ  ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ
ɦɭɬɶɫɹ ɡ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ
©ɍɄɊ,ɋɌȽȺɁª LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣ ɤɨɞ   ɩɪɟɞ
ɦɟɬɨɦɹɤɢɯɽɜLɞɫɬɭɩɥɟɧɧɹɩɪɚɜɚɜɢɦɨɝɢɛɨɪɝɭɩɟɪɟ
ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɨɪɝɭ ɜɧɟɫɟɧɧɹ LɧɜɟɫɬɢɰLɣ ɡɚɥLɤ ɡɭɫɬɪLɱɧɢɯ
ɨɞɧɨɪLɞɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɪɭɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɪɚɯɭɧɤLɜ ɡ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬL ɩɪɨ
ɳɟɧɧɹɛɨɪɝɭɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰLɹɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬLɝɪɚɧɢɱ
ɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸɜɚɪɬLɫɬɸɡɚɤɨɠɧɢɦɜɢɞɨɦɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɧɟ
ɛLɥɶɲɟ ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɢɦLɥɶɣɨɧLɜ ɞɨɥɚɪLɜɋɒȺ
ɚɛɨɟɤɜLɜɚɥɟɧɬɚɰLɽʀɫɭɦɢɭɛɭɞɶɹɤLɣɜɚɥɸɬLɜɢɡɧɚɱɟ
ɧɨɝɨɡɚɨɮLɰLɣɧɢɦɤɭɪɫɨɦɇɚɰLɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɚɞɚɬɭɜɱɢɧɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
 ɇɚɞɚɬɢ ɩɪɚɜɥLɧɧɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɚɜɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ
ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɬɚɨɫɨɛɭɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɭɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜɭɝɨɞ ɜLɞLɦɟɧLɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ
Ɂɨɛɨɜ¶ɹɡɚɬɢɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɞɚɬɢɧɚɪɨɡ
ɝɥɹɞ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɟɪɟɥLɤ ɜɱɢɧɟɧɢɯ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ ɽ ɡɚLɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧLɫɬɶ ɧɚ ɜɢɤɨ
ɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɪLɲɟɧɧɹ ± ɞɥɹ ɜɢɪLɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ
ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜª
©ȼɢɡɧɚɬɢɳɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɭʋɄɉɉ
 ɜLɞ  ɪ ɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰLɣ
ɉɭɛɥLɱɧɨɝɨɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɌȿɐ
ªɡɚɤɨɧɤɭɪɫɨɦɜLɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦ
ɉɪɚɜɥLɧɧɸɬɚɧɚɝɥɹɞɨɜLɣɪɚɞLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɦɟɠ
ɚɯ ɫɜɨʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɠɢɜɚɬɢ ɜɫLɯ ɡɚɯɨɞLɜ ɫɩɪɹɦɨ
ɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ʋ Ʉɉɉ ɜLɞ
 ɪɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ ɩɚɤɟɬɚɚɤɰLɣɉɭɛɥLɱɧɨɝɨ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ Ɍȿɐª ɡɚ ɤɨɧ
ɤɭɪɫɨɦɬɚɧɟɞɨɩɭɫɤɚɬɢʀɯɩɨɪɭɲɟɧɧɹª
© ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ
 ȼɥɚɫɨɜɨʀ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɢ ɉɚɜɥLɜɧɢ ± ɝɨɥɨɜɢ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ
 ɏɨɦɢɲɟɧɤɨ ɋɜLɬɥɚɧɢ ɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɢ ± ɱɥɟɧɚ
ɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɒɪɚɦɤɚȼLɬɚɥLɹɘɪLɣɨɜɢɱɚ±ɱɥɟɧɚɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢȼɡɜLɬɧɨɦɭɪɨɰLɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭ
ɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂ
ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ ɋɌȼɈ ©ɄȺɊȻɈɇª ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠ ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ  ɫɦɬ Ȼɭɞɢ ɜɭɥ ɁɚɥLɡɧɢɱɧɚ
ɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟ ɛɭɞ
ɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬ
ɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ
ɪ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ
ɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ
ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ
ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ KWWSNDUERQSDWXD
ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧ
ɮɨɪɦɚɰɿɸ
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ
ɤɨɞ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨ
ɛɢ  ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ
ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺ Ɏ,ɊɆȺ ©ɘɇ,ɋª ɍ ɎɈɊɆ, ɌɈȼȺ
ɮɿɪɦɢ ɉȱȻ ɚɭɞɢ
ɊɂɋɌȼȺ Ɂ ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ ȼ,ȾɉɈȼ,ȾȺɅɖɇ,ɋɌɘ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨ

ɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ 
ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ
ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
  ȼɢɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ  ɱɟɪɝɨɜɿ Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹɪɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹ
ɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢ
ɬɚ ɋɟɤɪɟɬɚɪɹ ɁɛɨɪLɜ ɨɛɪɚɧɧɹ ɅLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɪɨɛɨ
ɬɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɫɜLɞɱɟɧɧɹ ɛɸɥɟɬɟɧLɜ ɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɪLɤ Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɜLɬɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ
ɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡ
ɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɜLɬɭ ɪɟɜLɡɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɡɜLɬɭɪɟɜLɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɨɪɹɞɨɤ
ɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɛɢɬɤLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪLɤɊɨɡɝɥɹɞɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ

 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ ɬɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤLɜ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɉɪȺɌ
©ɄȺɊȻɈɇª ɭ  ɪɨɰL ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧ
ɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɫLɛ ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɞLɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɜLɞɨɦɥɟɧɧɹ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɳɨɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ Ɂɚɝɚɥɶ
ɧɢɦɢ Ɂɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɪLɲɟɧɶ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ
ɜɿɞɛɭɥɢɫɶɉɪɢɣɧɹɬɿɪɿɲɟɧɧɹɡɭɫɿɯɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ
  ȼɢɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ± ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ Ⱦɚɬɚ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɪɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹ
ɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
 ɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɬɚ ɋɟɤɪɟɬɚɪɹ ɁɛɨɪLɜ ɨɛ
ɪɚɧɧɹ ɅLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨ ɡɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɪɨɛɨɬɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɭ ɜ ɉȺɌ ©ɆȺɊɎ,ɇ ȻȺɇɄª ɤɨɞ
ȯȾɊɉɈɍ  ɧɚɞɚɥL ± ©Ȼɚɧɤª  ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɡ Ȼɚɧɤɨɦ ɬɚ ɜɢɪLɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɳɨɞɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɜɬɨɦɭɱɢɫɥL
ɳɨɞɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɬɪɟɬLɯ ɨɫLɛ ɡ ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɦɢ
ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦɢ  ɉɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡɚɫɬɚɜɢ ɭɤɥɚ
ɞɟɧɢɯɡɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɟɪɟɞȻɚɧɤɨɦ ɡɉȺɌ©ɆȺɊɎ,ɇȻȺɇɄª
ɧɚ ɫɚɦɨɫɬLɣɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɧɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧL ɭ ɪLɲɟɧɧɹɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɩɨɩɢɬɚɧɧɹɯɰɶɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɬɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ
Lɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ ɧɟɨɛɯLɞɧɢɯ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɪɟ
ɞɢɬɭɉɪɨɜLɞɱɭɠɟɧɧɹɱɚɫɬɤɢɉɪȺɌ©ɄȺɊȻɈɇªɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɌɈȼ ©ɇȺȾɊȺ,ɇȼȿɋɌª ɤɨɞ
ȯȾɊɉɈɍ   ɲɥɹɯɨɦ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ
ɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ ɉɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɳɨɞɨ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɽ ɡɚLɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧLɫɬɶ ɉɪɨ ɜɢɯLɞ
ɉɪȺɌ©ɄȺɊȻɈɇªɡLɫɤɥɚɞɭɭɱɚɫɧɢɤLɜɌɈȼ©ɇȺȾɊȺ
,ɇȼȿɋɌª ɤɨɞȯȾɊɉɈɍ 
ɉɪɨɧɚɞɚɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪLɲɟɧɧɹ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɉɪɨɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɉɪȺɌ ©ɄȺɊȻɈɇª ɧɚ ɁɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ ɭɱɚɫɧɢɤLɜ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɭɩɨ
ɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɫLɛ ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɫɬɨɫɨɜɧɨɡɞLɣɫɧɟɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɜLɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɳɨɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ Ɂɛɨɪɚɦɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɪLɲɟɧɶɁɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɉɪɢ
ɣɧɹɬɿɪɿɲɟɧɧɹɡɭɫɿɯɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɤɪɿɦ
ɩɢɬɚɧɧɹʋɬɚʋ ɪɿɲɟɧɧɹɧɟɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
, Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧ
ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȯɞɢɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɪɟɽɫɬɪɨɦ ɸɪɢ
ɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ

ɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ  ɳɨ
ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɡɦLɧɭ
ɬɢɩɭɬɚɧɚɡɜɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɋɬɚɬɭɬɭ ɜ ɧɨɜLɣ ɪɟɞɚɤɰLʀ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɉɨɝɨɞɢɥɢɩɟɪɟɞɚɱɭɌɈȼ©ɆLɠɝɚɥɭɡɟɜɢɣɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɢɣɰɟɧɬɪªɡɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɩɨ
ɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪLɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ   Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ
ɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪɭɱɧɨɡɜLɬɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɡɨɤɪɟɦɚɛɚɥɚɧɫ
ɬɚɡɜLɬɩɪɨɮLɧɚɧɫɨɜLɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢȼɢɪLɲɢɥɢɳɨɩɪɢɛɭɬɨɤɨɬɪɢɦɚɧɢɣɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨɦɡɚɪLɤɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢɧɚɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹɨɛLɝɨɜɢɯɤɨɲɬLɜȾɢɜLɞɟɧɞɢɧɟ
ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɊLɲɟɧɧɹɧɟɩɪɢɣɧɹɬɨɈɛɪɚɥɢɱɥɟɧɚɦɢ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɧɚɫɬɭɩɧɢɯɨɫLɛȼɚɫɢɥɟɧɤɨɈ,ɊɨɦɚɧɟɧɤɨɈɋɉɚɩɭɝɚȽȼ
ɈɛɪɚɥɢȼɚɫɢɥɟɧɤɚɈ,ȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɢɥɢ
ɭɦɨɜɢ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɥɢȽɨɥɨɜɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɫɨɛɨɸɹɤɚɭɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɰɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜȼɢɪLɲɢɥɢɡɦLɧɢɬɢɬɢɩɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡ ɜLɞɤɪɢɬɨɝɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
 ȼɢɪLɲɢɥɢ ɜɧɟɫɬɢ ɡɦLɧɢ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɫɬɚ
ɬɭɬɭ ɜ ɧɨɜLɣ ɪɟɞɚɤɰLʀ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɢ ɋɬɚɬɭɬ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡL ɜ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧLɣɪɟɞɚɤɰLʀȾɨɪɭɱɢɥɢȽɨɥɨɜLɩɪɚɜɥLɧɧɹɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɸɡɛɨɪLɜ
ɩLɞɩɢɫɚɬɢɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ

ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ȼ,ȾɄɊɂɌȿ

ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾ
ȿɅȿɄɌɊɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌɍª   ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ 

ɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɆɨɥɨɞɨʀȽɜɚɪɞLʀ  Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨ
ɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯ
ɄɨɦɿɫɿʀɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿ
ɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ IUXQ]HXDN]HWKWPO  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉɪɢɜɚɬɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©ȻȽɋȺɭɞɢɬª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɝɨɜLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞɛɭɥɢɫɹ
ɪɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɉɪɨɩɟɪɟɞɚɱɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɶɡɩɢ
ɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ  ɁɜLɬ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ  ɁɜLɬ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ  ɁɜLɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ
ɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɉȿɊȼɍɏȱɇɋɖɄɂɃɐɍɄɊɈȼɂɃɁȺȼɈȾª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ Ȼɨɝɨɞɭɯɿɜɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫɦɬ
ȽɭɬɢɜɭɥɆɢɪɭ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚSHUYXFKLQND#PHWDXD
ȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬZZZSV]QHWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚ
ɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɪɨɤɭɪɿɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɉɪȺɌ©ɉɟɪɜɭɯɿɧɫɶɤɢɣɰɭɤɪɨɜɢɣɡɚɜɨɞª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ 
ɞɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɭɝɨɞ
ɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɹɤɿɦɨɠɭɬɶ ɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛɿɥɶ
ɲɟɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ ɡɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦɹɤɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢɦɚɣɧɨɪɨɛɨɬɢɩɨɫɥɭɝɢɬɚɿɧɲɟ
ɝɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɡɹɤɢɯɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟɜɿɞɜɿɞɫɨɬɤɿɜɚɤɬɢɜɿɜ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɋɄȺɃȻȺɇɄª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜȽɨɧɱɚɪɚɈɥɟɫɹ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚQNLVLO#VN\EDQN
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZUHJLRQEDQNFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɊLɱɧɢɦɢɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜȻɚɧɤɭɹɤLɜLɞɛɭɥɢɫɹɪ
ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɟɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɧɚɜɢɦɨɝɭɩɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧL
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȽɨɥɨɜɢɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭȻɚɛɚɽɜɚȺɪLɮɚ
ɒɚɜɟɪɞLɣɨɜɢɱɚɩɪɢɩɢɧɟɧɨɡɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞLȽɨɥɨɜɢɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡ
ɪȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLȻɚɧɤɭɭɪɨɡɦLɪL
Ɂɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɊLɱɧɢɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ȼɚɧɤɭ ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɹ
ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɟɪLɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɧɚɜɢɦɨɝɭɩ
ɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ
ɪɚɞɢȻɚɧɤɭȺɮɚɧɚɫɶɽɜɚɉɚɜɥɚȺɧɞɪLɣɨɜɢɱɚɩɪɢɩɢɧɟɧɨɡɪ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞL
ɱɥɟɧɚ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɡ  ɪ ȺɤɰLɹɦɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɟ
ɜɨɥɨɞLɽɁɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɊLɱɧɢɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ȼɚɧɤɭ ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɹ
ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɟɪLɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɧɚɜɢɦɨɝɭɩ
ɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ
ɪɚɞɢȻɚɧɤɭɄLɲɤLɧɨɜɚɊɨɦɚɧɚɋɟɪɝLɣɨɜɢɱɚɩɪɢɩɢɧɟɧɨɡɪɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞL
ɱɥɟɧɚ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɡ  ɪ ȺɤɰLɹɦɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɟ
ɜɨɥɨɞLɽɁɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɊLɱɧɢɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ȼɚɧɤɭ ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɹ
ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɟɪLɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧLɜ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɩ
ɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ
ɪɚɞɢȻɚɧɤɭɌɭɥLɛɟɪɝɟɧɨɜɚȯɪɤɟɛɭɥɚɧɚɆɭɪɚɬɨɜɢɱɚɩɪɢɩɢɧɟɧɨɡ
ɪ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɇɚ
ɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪȺɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭ
ɧɟɜɨɥɨɞLɽɁɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɊLɱɧɢɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ȼɚɧɤɭ ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɹ
ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɟɪLɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɧɚɜɢɦɨɝɭɩ
ɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ
ɪɚɞɢȻɚɧɤɭɑɨɤLɧɚɌɚLɪɚɄɚɧɚɬɨɜɢɱɚɩɪɢɩɢɧɟɧɨɡɪɇɟɩɨɝɚ
ɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚ
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪȺɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽ
Ɂɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɊLɱɧɢɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ȼɚɧɤɭ ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɹ
 ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜLɞ  ɪ  ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɨɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɧɚɜɢɦɨɝɭɩɫɬɁɍ©ɉɪɨ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª Ȼɚɛɚɽɜɚ ȺɪLɮɚ ɒɚɜɟɪɞLɣɨɜɢɱɚ ɨɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɨɸ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL

ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɐɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɚɜɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɿɞ   ɬɢɫ
ɝɪɧɝɪɚɧɢɱɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸɞɨɬɢɫɝɪɧȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ
ɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɬɢɫɝɪɧȼɚɪɬɿɫɬɶɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢ
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ±ɬɢɫɝɪɧ
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢ
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɲɬ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɲɬ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɲɬ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɩɪɨɬɢªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɲɬ
ȱ,ȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɋȼȼ¶ɸɧɧɢɤɪ

ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ Ɉɫɨɛɭ ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɚ
ɋɬɚɬɭɬɨɦ Ȼɚɧɤɭ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɢ 
 ɪɪ ȺɌ ©Ʉɚɡɤɨɦɟɪɰɛɚɧɤª ɊɟɫɩɭɛɥLɤɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ Ʉɟɪɭɸɱɢɣ ɞɢɪɟɤ
ɬɨɪ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ  ɪɪ ɉȺɌ ©ȻɌȺ ȻȺɇɄª ɍɤɪɚʀɧɚ Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ  ɪɪ ɁȺɌ ©Ʉɨɦɟɪɰɛɚɧɤ ɌɚɞɠɢɤLɫɬɚɧª ɊɟɫɩɭɛɥLɤɚ
ɌɚɞɠɢɤLɫɬɚɧ Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɛɚɽɜ Ⱥɒ ɽ ɚɤɰLɨɧɟɪɨɦ Ȼɚɧɤɭ
ɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLȻɚɧɤɭɭɪɨɡɦLɪLɁɝɨɞɭɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɊLɱɧɢɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ȼɚɧɤɭ ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɹ
 ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜLɞ  ɪ  ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɩ ɫɬ Ɂɍ ©ɉɪɨ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª Ⱥɮɚɧɚɫɶɽɜɚ ɉɚɜɥɚ ȺɧɞɪLɣɨɜɢɱɚ ɨɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ Ɉɫɨɛɭ ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɚ
ɋɬɚɬɭɬɨɦȻɚɧɤɭɋɬɚɠɪɨɛɨɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɡɪɩɨ
ɬɟɩɟɪLɲɧLɣɱɚɫɈɘɈ©ȺɫɨɰLɚɰLɹɮLɧɚɧɫɢɫɬLɜɄɚɡɚɯɫɬɚɧɭªɄɟɪɭɸɱɢɣɞɢ
ɪɟɤɬɨɪ  ɪɪ ȺɌ ©Ʉɚɡɤɨɦɦɟɪɰ ɋɟɤ¶ɸɪLɬLɡª ɚɧɚɥLɬɢɤ 
ɪɪȺɌ©ɄɚɡɚɯɫɬɚɧɫɶɤɚɮɨɧɞɨɜɚɛLɪɠɚªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜLɞɞLɥɭɚɧɚɥLɡɭȺɮɚɧɚ
ɫɶɽɜɉȺɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭȺɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɧɟ
ɜɨɥɨɞLɽɁɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɊLɱɧɢɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ȼɚɧɤɭ ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɹ
 ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜLɞ  ɪ  ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɩ ɫɬ Ɂɍ ©ɉɪɨ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª ɄLɲɤLɧɨɜɚ Ɋɨɦɚɧɚ ɋɟɪɝLɣɨɜɢɱɚ ɨɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ Ɉɫɨɛɭ ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɚ
ɋɬɚɬɭɬɨɦ Ȼɚɧɤɭ ɋɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ 
ɪɪȺɌ©Ʉɚɡɤɨɦɟɪɰɋɟɤ¶ɸɪLɬLɡªɊɟɫɩɭɛɥLɤɚɄɚɡɚɯɫɬɚɧȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹ
Ɋɚɞɧɢɤ  ɪɪ ȾȻ ȺɌ ©$%1$052 Ȼɚɧɤª ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ
ɩɪɨɞɚɠLɜɄLɲɤLɧɨɜɊɋɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚȻɚɛɚɽɜɚȺɒȺɤɰLɹɦɢ
ȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽɁɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɊLɱɧɢɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ȼɚɧɤɭ ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɹ
 ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜLɞ  ɪ  ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɩ ɫɬ Ɂɍ ©ɉɪɨ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª ɌɭɥLɛɟɪɝɟɧɨɜɚ ȯɪɤɟɛɭɥɚɧɚ Ɇɭɪɚɬɨɜɢɱɚ ɨɛɪɚɧɨ
ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɨɛɭɨɛɪɚɧɨɧɚɫɬɪɨɤɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɫɬɜɨɦ ɬɚ ɋɬɚɬɭɬɨɦ Ȼɚɧɤɭ ɋɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɡ
ɪɩɨɬɟɩɟɪLɲɧLɣɱɚɫȺɌ©ɌɨɜɚɪɧɚɛLɪɠɚ©ȯɜɪɚɡLɣɫɶɤɚɌɨɪɝɨɜɚɋɢɫɬɟ
ɦɚªɊɟɫɩɭɛɥLɤɚɄɚɡɚɯɫɬɚɧɱɥɟɧɪɚɞɢɞɢɪɟɤɬɨɪLɜɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɌɭɥLɛɟɪɝɟɧɨɜȯɆɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭȺɤɰLɹɦɢ
ȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽɁɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɊLɱɧɢɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ȼɚɧɤɭ ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɹ
ɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɟɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɨɛ
ɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɧɚɜɢɦɨɝɭɩɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧL
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɑɨɤLɧɚɌɚLɪɚɄɚɧɚɬɨɜɢɱɚɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧ
ɤɭɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɨɛɭ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɫɬɪɨɤɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɬɚɋɬɚɬɭɬɨɦȻɚɧɤɭɋɬɚɠɪɨ
ɛɨɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɪɪȺɌ©ɄɚɡɬɟɥɟɪɚɞLɨªɱɥɟɧ
ɪɚɞɢɞɢɪɟɤɬɨɪLɜɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɪɪɌɈȼ©ȻɚɩɢɆɟɬɚɥɫª
ɊɟɫɩɭɛɥLɤɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ  ɪɪ ȺɌ ©Ȼɚɧɤ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɆɟɪɪLɥ
ɅLɧɱª %DQNRI$PHULFD0HUULOO/\QFK/RQGRQ8.FRPPRGLWLHVVDOHV ȼɟɥɢɤɚ
ȻɪɢɬɚɧLɹɑɨɤLɧɌɄɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭȺɤɰLɹɦɢ
ȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽɁɝɨɞɭɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȼɨȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥLɧɧɹȽɚɥLɽɜɊɭɫɬɟɦɍɡɚɤɛɚɽɜɢɱɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɌȺɏȱɈɇª

ɹɤɢɯ ɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɜɢɦɿɪɸ
ɜɚɥɶɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɡɝɪɚɧɢɱɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸɪɨɛɿɬɭɪɨɡɦɿɪɿ
ɦɥɧɝɪɧɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɹɤɢɯɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɞɨɫɥɿɞɧɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯɪɨɛɿɬɡɝɪɚɧɢɱɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸɪɨɛɿɬɭɪɨɡɦɿɪɿ
ɦɥɧ ɝɪɧ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɧɨɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɡɝɪɚɧɢɱɧɨɸɫɭɤɭɩɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸɦɥɧ
ɝɪɧ ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɢɫɝɪɧɁɚɝɚɥɶɧɚɝɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɧɚɹɤɿɧɚɞɚɧɚɩɨɩɟɪɟɞɧɹɡɝɨɞɚ²ɦɥɧɝɪɧɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɜɿɞɫɨɬɤɚɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬ
ɧɨɫɬɿɁɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ²ɲɬɞɥɹɭɱɚɫɬɿɜɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɡɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɟɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɢ²ɚɤɰɿɣ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɿɞɩɢɫ ȺȺɋɬɟɰɟɧɤɨɪ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧ
ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠ

ɪLɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɁɜLɬɜɢɤɨɧɚɜɱɨ
ɝɨɨɪɝɚɧɭɩɪɨɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭɞLɹɥɶɧLɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɁɜLɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɄɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ
ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹ
ɡɛɢɬɤLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɦLɧɚɬɢɩɭɬɚɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȼɧɟɫɟɧɧɹ
ɡɦLɧ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɨɜLɣ ɪɟɞɚɤɰLʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɩɨ
ɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀɨɫɨɛɢɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɭɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɉɪɨɩɪɢɩɢ
ɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɬɪɭɞɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɳɨɭɤɥɚɞɚ
ɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɁɛɨɪɢɫɤɥɢɤɚɧLɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨɸɪɚɞɨɸɉɪɨɩɨɡɢɰLʀɞɨɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɧɨɫɢɥɢɫɶɱɥɟɧɚɦɢɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȼɫLɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬL
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ

ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ² ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɍɚɯɿɨɧª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ²
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ²ɦɿɫɬɨɏɚɪɤɿɜɜɭɥȺɯɫɚɪɨɜɚɤɜ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ²    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ²WDKLRQ#NKDUNRYXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ²KWWSWDKLRQNKXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ² ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɑɟɪɝɨɜɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ 
ɪɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛɿɥɶɲɹɤɨɞɧɨ
ɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɚɫɚɦɟɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ

ɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ȼ,ȾɄɊɂɌȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ ȿɅȿɄɌɊɈ
ɆɈɇɌȺɀɇɂɏ ȼɂɊɈȻ,ȼª   ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ ɨɛɥ

 ɦɏɚɪɤLɜ ɜɭɥ ɋɦɨɥɶɧɚ      Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨ
ɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ
ɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚ
ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ KWWSK]HYEJVNKXD 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©ɌɟɫɬȺɭɞɢɬªɩɪɢ
ɜɚɬɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡ
ɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ɑɟɪɝɨɜLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞɛɭɥɢɫɹɪɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶ
ɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɝLɞɧɨɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦɉɪɨɩɟɪɟɞɚɱɭ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɛɨɪLɜ ɡɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɭɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɉɪɢɣɧɹɬɬɹ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄȿɋɉȿɐ,ȺɅɖɇȿȻɍȾ,ȼȿɅɖɇɈ
ɆɈɇɌȺɀɇȿɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
©ɍɄɊɋɉȿɐȻɍȾɆɈɇɌȺɀª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟɫɩɟɰLɚɥɶɧɟɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɦɨɧɬɚɠɧɟ
ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©ɍɤɪɫɩɟɰɛɭɞɦɨɧɬɚɠªɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɨɛ
ɥɚɫɬɶɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɊLɡɞɜɹɧɚȻ    
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSXNUVSHFRUJXD

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘ
ȼ,ȾɉɈȼ,ȾȺɅɖɇ,ɋɌɘ©ɏȺɊɄ,ȼɀɂɌɅɈȻɍȾª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿ
ɀȿɇɈɘȼ,ȾɉɈȼ,ȾȺɅɖɇ,ɋɌɘ©ɏȺɊɄ,ȼɀɂɌɅɈȻɍȾªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥȺɥɱɟɜɫɶɤɢɯɛɭɞɢɧɨɤ
ɬɟɥ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSNKDUNRYJVXFR]QHW
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ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɌɊɈɇ,ɇɄɈɊɉɈɊȿɃɌ,Ⱦª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ ©ɏȺɊɌɊɈɇ,ɇɄɈɊɉɈɊȿɃɌ,Ⱦª
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ   ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ ɨɛ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɥɚɫɬɶ ɞɧ ɦ ɏɚɪɤLɜ ɜɭɥ Ƚɨɝɨɥɹ 
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
     

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɪ
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧ
ɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ ZZZKDUWURQLQFFRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɊȿȽ,ɈɇȺɅɖɇȺɌȿɅȿɆɈȼɇȺɄɈɆɉȺɇ,ə
©ɌɈɇ,ɋɐȿɇɌɊª
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɋɌȼɈ ©ɊȿȽ,ɈɇȺɅɖɇȺ ɌȿɅȿɆɈȼ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ ɇȺ ɄɈɆɉȺɇ,ə ©ɌɈɇ,ɋɐȿɇɌɊª
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɦɏɚɪɤLɜ ɜɭɥ Ɋɢɦɚɪɫɶɤɚ Ⱥ
 
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩ ɪ
ɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪ
ɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ WYNKDUNRYXD
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

№80, 26 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɇȺɍɄɈȼɈ
ȾɈɋɅ,ȾɇɂɃɌȺɉɊɈȿɄɌɇɂɃ,ɇɋɌɂɌɍɌ
©ȿɇȿɊȽɈȺɌɈɆɌȿɏɇ,ɄȺª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɇȺɍɄɈȼɈȾɈɋɅ,ȾɇɂɃɌȺɉɊɈȿɄɌɇɂɃ
,ɇɋɌɂɌɍɌ ©ȿɇȿɊȽɈȺɌɈɆɌȿɏɇ,ɄȺª   ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ ɨɛ
ɥɚɫɬɶɑɟɪɜɨɧɨɡɚɜɨɞɫɶɤɢɣɪɧɦɏɚɪɤLɜɩɪɨɫɩɟɤɬɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ

 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSHQHUJRDWRPEJVNKXD
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
, Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶ
ɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈ

ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɒɅəɏɈȼȿ ɊȿɆɈɇɌɇɈȻɍȾ,ȼȿɅɖɇȿ
ɍɉɊȺȼɅ,ɇɇəª   ɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ,ɡɸɦɫɶɤɢɣ ɪɧ ɦ

,ɡɸɦɜɭɥȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɛɭɞ  Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯ
ɄɨɦɿɫɿʀɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿ
ɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸGUV\L]\XPQDURGUXɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ ©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮɿɪɦɚ
Ʉɨɧɫɚɥɬɢɧɝ ɉɪɚɜɨ Ⱥɭɞɢɬª   ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ
ɑɟɪɝɨɜLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞɛɭɥɢɫɹɪɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨ
ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɉɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ
ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɛɨɪLɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɁɜLɬɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɩɪɨɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ʉ,ɊɈȼɈȽɊȺȾɋɖɄȿȺȼɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɌɋɈȼ©ȺȽɊɈȻɍȾȺȼɌɈɋȿɊȼ,ɋª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɩLɞɩɪɢɽɦɬɫɨɜ
©ȺȽɊɈȻɍȾȺȼɌɈɋȿɊȼ,ɋª   ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɨɛɥ
ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣɪɧɫɋɨɤɨɥLɜɫɶɤɟɩɪɨɫɩɟɤɬɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɶɤɢɣɚ

 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸVPLGDJRYXD
ɞLɹɥɶɧLɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɡɜLɬɭɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚ
ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ ɁɜLɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɄɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ
ɡɜLɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɁɦLɧɚ ɬɢɩɭ ɬɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɨɜLɣ ɪɟɞɚɤɰLʀ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɋɬɚɬɭɬɭ ɭ ɧɨɜLɣ ɪɟɞɚɤɰLʀ
ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ 
ɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɶɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚ
ɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɉɪɨɩɨɡɢɰLɣɞɨɩɟɪɟɥLɤɭ
ɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɩɨɫɬɭɩɚɥɨȼɫLɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹ
ɧɭɬɨɩɨɩɢɬɚɧɧɹɦɩɪɢɣɧɹɬɨɜLɞɩɨɜLɞɧɟɪLɲɟɧɧɹɉɨɩɢɬɚɧɧɸɪLɲɟɧɧɹ
ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɨȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɇɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
 ɪ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ
ɡɚ  ɪLɤ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɛLɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬLɜ ɬɨɛɬɨ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɭ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȾɢɜLɞɟɧɞɢɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢLɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ

ɉɊɂȼȺɌɇȿɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ©ɋɉɋª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɸɪɢ
ɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɿ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ©ɋɉɋª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨɏɚɪɤɿɜɩɪɨɫɩɟɤɬɅɸɛɨɜɿɆɚ
ɥɨʀɛɭɞɢɧɨɤɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZLQIRVSVFRPXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɚɭ
ɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ 
ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟ
ɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ ©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮLɪɦɚ ©Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶª ɤɨɞ ɡɚ
ȯȾɊɉɈɍ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ

ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɡɚɱɟɪ
ɝɨɜɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɢ  ɡɚɡɧɚɱɚ
ɸɬɶɫɹɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɫɨɛɢ
ɳɨɩɨɞɚɜɚɥɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɍɪɚɡɿ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɚ ɳɨ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɍɪɚɡɿɹɤɳɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɧɟɜɿɞɛɭɥɢɫɹɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹɩɪɢɱɢ
ɧɢ ɈɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚɮɨɪɦɚȿɦLɬɟɧɬɚɩɪɢɜɚɬɧɟɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
ɬɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɧɟɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɡɚɩɨ
ɜɧɸɽɬɶɫɹɭɪɚɡɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɡɚɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɚ ɫɚɦɟ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɫɭɦɭ
ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɝɪɧ ɫɭɦɭɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɿɜ ɝɪɧ ɞɚɬɭɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢ
ɦɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶɩɪɨɰɟ
ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ  ɈɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ȿɦLɬɟɧɬɚ  ɩɪɢ
ɜɚɬɧɟɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɬɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɧɚɞɚɽɬɶɫɹ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɎȱɇɉɊɈɎȱɅɖª

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɑɍȽɍȲȼɋɖɄɂɃȺȽɊɈɌȿɏɋȿɊȼ,ɋª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɎȱɇɉɊɈɎȱɅɖª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ    ɏɚɪ
ɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɉɟɱɟɧɿɡɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɟɥɢɳɟɦɿɫɶɤɨɝɨɬɢɩɭɉɟɱɟɧɿɝɢɜɭɥɢɰɹ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬLɛɭɞɢɧɨɤɬɟɥ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZ¿QSUR¿OHFRP

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɑɍȽɍȲȼɋɖɄɂɃ ȺȽɊɈɌȿɏɋȿɊȼ,ɋª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
 ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɑɭɝɭʀɜɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɟɥɨɄɨɪɨɛɨɱɤɢɧɟ
ɜɭɥɢɰɹɊɨɫɬɨɜɫɶɤɚɛɭɞɢɧɨɤɬɟɥ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZDJURFHUYLFGLNZORUJ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉȺɌ©ɉȿɊȼɈɆȺɃɋɖɄɂɃɆɄɄª

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ±ɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɉɟɪ
ɜɨɦɚɣɫɶɤɢɣ ɦɨɥɨɱɧɨɤɨɧɫɟɪɜɧɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬª Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ 
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɶɤ ɩɪɨ
ɫɩɟɤɬ Ɍɪɭɞɚ  Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ  ȿɥɟɤ
ɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ SPNN#HPLWHQWQHWXD Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀ VPLGDJRYXD ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɧɚ
ɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɧɚɡɜɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨɨɪɝɚɧɭ±ɪɨɤɭɁɚ
ɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜȼɿɞɨɦɨɫɬɿɳɨɞɨɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦʀɯɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɭ ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɬɚ ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ ɭɝɨɞɢ ɚɛɨ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɧɢɯ ɭɝɨɞɢ ɡɦɿɧɢ ɞɨ
ɧɢɯ  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɧɢɦ
ɭɝɨɞɚɦ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚɫɬɚɜɢ ɦɚɣɧɚ ɿɩɨɬɟɤɢ ɩɨɪɭɤɢ ɬɨɳɨ  ɭɝɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɨɛɿɝɨɜɨɝɨ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɛɥɿɦɿɬɭ ɳɨɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɛɨ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ʀɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɝɨ
ɞɢɳɨɞɨɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɩɪɨɞɚɠɭɦɿɧɢɨɪɟɧɞɢ
ɫɭɛɨɪɟɧɞɢ  ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɫɬɚɜɢ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɪɭɜɚɧɧɹɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭɝɨɞɢɳɨɞɨɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧ

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
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ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ± ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚɚɤɰɿɨɧɟɪɧɚɚɜɿɚɰɿɣɧɚɤɨɦɩɚɧɿɹ©ɍɊȽȺªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ ɜɭɥ Ʉɨɪɨɥɟɧ
ɤɚȺɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨ
ɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQIR#XUJDFRPXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ
ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ZZZXUJDFRPXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨ
ɱɢɧɿɜ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɧɚɡɜɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ±  ɪɨɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧ
ɧɹɦ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɬɚ ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ ɭɝɨɞɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɜɿɞɤɥɢɱɧɨʀ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɩɭɛɥɿɱɧɢɦ ɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɧɢɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɣɛɚɧɤ©ɉȱȼȾȿɇɇɂɃªɤɨɞȯȾɊɉɈɍ
 ɭɝɨɞɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɧɢɦɭɝɨɞɚɦɭɤɥɚɞɟɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɚɛɨɿɧɲɢɦɢɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɝɨɫ
ɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚɫɬɚɜɢ ɦɚɣɧɚ ɿɩɨɬɟɤɢ ɩɨɪɭɤɢ  ɭɝɨɞɢ ɳɨɞɨ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɩɪɨɞɚɠɭɦɿɧɢɨɪɟɧɞɢ ɫɭɛɨ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
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ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ±ɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ɇɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɚɚɤɰɿɨɧɟɪɧɚɚɜɿɚɰɿɣɧɚɤɨɦɩɚɧɿɹ©ɍɊȽȺªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɜɭɥȾɨɛɪɨɜɨɥɶɫɶɤɨɝɨɚɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣ
ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ LQIR#
XUJDFRPXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZXUJDFRPXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɪɨɤɭ ɜ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɦɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɜɿɥɶɧɟɧɨȽɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɍɿɩɚɣɥɨ Ɇɢɤɨɥɚ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȼ   ɪ Ʌɟɧɿɧɫɶɤɢɦ
ɊɋɭɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɿɍȾɆɋɍɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ ɑɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ʌɿɧɶ
Ⱥɧɞɪɿɣ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ɇȿ   ɪ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ
ɍɆȼɋɍ ɜ ɑɟɪɤɚɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨ
ɫɚɞɿɡɪɩɨɪɑɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɊɨɝɨɜɫɶɤɚȺɥɿɧɚ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɇɪɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍȽɍɆȼɋɍ
ɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡ
ɪɩɨɪɈɛɪɚɧɨɑɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɿɩɚɣɥɨɆɢɤɨɥɚ
ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬȿȼɪɅɟɧɿɧɫɶɤɢɦɊɋɭɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɿ
ɍȾɆɋɍɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɜɿɧɲɿɩɨɫɚɞɢɩɟɪɲɢɣɡɚɫɬɭɩɧɢɤɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɆȺȺɄ
©ɍɊȽȺªɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ɄɨɦɿɜɨɹɠɟɪªɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ȺɄɅȱɇȺªɈɛɪɚ
ɧɢɣɧɚɬɟɪɦɿɧɪɨɤɢȯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɈȼ©ȺɄɅȱɇȺª ɤɨɞ
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ɧɹɪɭɯɨɦɢɦɦɚɣɧɨɦ±ɹɤɨɫɧɨɜɧɢɦɢɬɚɤɿɨɛɨɪɨɬɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɚɬɚɤɨɠ
ɝɪɨɲɨɜɢɦɢɤɨɲɬɚɦɢ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɩɪɨɞɚɠɭɦɿɧɢɨɪɟɧɞɢ ɫɭɛɨɪɟɧɞɢ ɩɨɡɢ
ɤɢɧɚɞɚɧɧɹɚɛɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɫɬɚɜɢɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ
ɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɪɭɜɚɧɧɹɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɢɨɪɟɧɞɢɰɿɥɿɫɧɨɝɨɦɚɣɧɨɜɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɡɦɿɧɢɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɨɧɢɯɬɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɢɦɢɭɝɨɞɢɰɢɜɿɥɶ
ɧɨɩɪɚɜɨɜɿɭɝɨɞɢɳɨɞɨɩɪɢɞɛɚɧɧɹɚɛɨɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɬɚɩɪɚɜ
ɧɚɭɱɚɫɬɶɜɿɧɲɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɚɯɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɭɝɨɞɢɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨɩɿɞɪɹɞɭ
ɥɿɡɢɧɝɭɭɝɨɞɢɳɨɞɨɩɨɫɥɭɝɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɭɝɨɞɢɳɨɞɨɩɨɫɥɭɝɩɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɸɡɛɟɪɿɝɚɧɧɸɪɟɦɨɧɬɭɭɝɨɞɢ
ɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɟɦɨɧɬɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɪɨɛɿɬɞɨɝɨɜɨɪɢɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀɤɨɧɰɟɫɿʀ
ɬɚɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɨɝɨɜɨɪɢɩɨɡɢɤɢɞɨɝɨɜɨɪɢɩɨɫɬɚɜɤɢɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚ
ɠɭɡɚɫɬɚɜɢɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɩɟɪɟɪɨɛɤɢɩɨɡɢɤɢɫɢɪɨɜɢɧɢɦɨɥɨɱɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɬɚɛɭɞɶɹɤɢɯɿɧɲɢɯɬɨɜɚɪɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ƚɪɚɧɢɱɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ   
ɝɪɧȼɚɪɬɿɫɬɶɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ    ɝɪɧ ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɚɣɧɚ ɚɛɨ
ɩɨɫɥɭɝɱɢɫɭɦɢɤɨɲɬɿɜɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɩɪɚɜɨɱɢɧɭɞɨɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿ
ɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɁɚɝɚɥɶɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɜɫɶɨɝɨɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿɞɥɹɭɱɚɫɬɿ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɳɨɩɪɨ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɩɪɨɬɢªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȽɚɣɞɚɣɌɟɬɹɧɚɅɟɨɧɬɿʀɜɧɚ

ɪɟɧɞɢ ɧɚɞɚɧɧɹɚɛɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɫɬɚɜɢɛɟɡ
ɨɩɥɚɬɧɨʀɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɪɭɜɚɧɧɹɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭɝɨɞɢɳɨɞɨɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧ
ɧɹɪɭɯɨɦɢɦɦɚɣɧɨɦ±ɹɤɨɫɧɨɜɧɢɦɢɬɚɤɨɛɨɪɨɬɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɚɬɚɤɨɠ
ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɦɿɧɢ ɨɪɟɧɞɢ ɫɭɛɨɪɟɧɞɢ 
ɩɨɡɢɤɢɧɚɞɚɧɧɹɚɛɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɫɬɚɜɢɛɟɡ
ɨɩɥɚɬɧɨʀɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɪɭɜɚɧɧɹɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭɝɨɞɢɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨɩɿɞɪɹ
ɞɭɞɨɝɨɜɨɪɢɥɿɡɢɧɝɭɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯɫɭɞɟɧɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɝɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶ
ɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɭɝɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɸ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɸ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɭɝɨɞɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɨɝɨɜɨɪɢ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ƚɪɚɧɢɱɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɚɪ
ɬɨɫɬɿɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɝɪɧȼɚɪɬɿɫɬɶɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢ
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɚɣɧɚ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɱɢ ɫɭɦɢ ɤɨɲɬɿɜ ɳɨ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪɿɱɧɨʀ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ  Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɄɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ
©ɡɚª   Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ©ɩɪɨɬɢª
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞ
ɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȽɚɥɿɧɫɶɤɢɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪȱɜɚɧɨɜɢɱ
ȯȾɊɉɈɍɦɄɢʀɜɜɭɥȱɜɚɧɚɄɭɞɪɿɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣ
  ɑɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ʌɿɧɶ Ⱥɧɞɪɿɣ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ɇȿ 
ɪɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɜɑɟɪɤɚɫɶɤɿɣɨɛɥ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚ
ɚɤɰɿɣɝɪɧɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɜɿɧɲɿɩɨɫɚɞɢɫɬɚɪɲɢɣɦɟɧɟɞɠɟɪ
ɡɥɨɝɿɫɬɢɤɢɌɈȼ©ȺɋɅɈȽȱɋɌɂɄªɱɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆȺȺɄ©ɍɊȽȺªɈɛ
ɪɚɧɢɣɧɚɬɟɪɦɿɧɪɨɤɢȯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɈȼ©ɉɊɈȿɄɌȱɇȼȿɋɌ
ª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   ɦɄɢʀɜ ɜɭɥ Ⱥɤɚɞɟɦɿɤɚ Ɂɚɛɨɥɨɬɧɨɝɨ
Ⱥɨɮɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣ ɑɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɊɨɝɨɜɫɶɤɚȺɥɿɧɚ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɇɪɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍȽɍɆȼɋɍ
ɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜ
ɡɚɣɦɚɥɚɿɧɲɿɩɨɫɚɞɢɸɪɢɫɬɌɈȼ©ɘɪɢɞɢɱɧɚɮɿɪɦɚ©ɉɪɨɮɿɬɄɨɧɫɭɥªɸɪɢɫɬ
ɌɈȼ©ȻɪɟɣɧɋɨɪɫȱɧɬɟɪɧɟɲɧɥªɸɪɢɫɬɌɈȼ©ȻɭɞɿɧɜɟɫɬªɸɪɢɫɬɌɈȼ©ɋɭɱɚɫ
ɧɢɣɋɟɪɜɿɫɉɪɨɟɤɬªɈɛɪɚɧɢɣɧɚɬɟɪɦɿɧɪɨɤɢȯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
ɌɈȼ©ɋɍɑȺɋɇɂɃɋȿɊȼȱɋɉɊɈȿɄɌª ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɄɢʀɜ
ɜɭɥəɦɫɶɤɚɨɮɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣ 
ɊɿɲɟɧɧɹɦɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɿɞɪɨɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ Ɍɿɩɚɣɥɨ Ɇɢɤɨɥɚ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȼ   ɪ Ʌɟ
ɧɿɧɫɶɤɢɦɊɋɭɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɿɍȾɆɋɍɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚ
ɚɤɰɿɣɝɪɧɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɜɿɧɲɿɩɨɫɚɞɢɩɟɪɲɢɣɡɚɫɬɭɩ
ɧɢɤɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɆȺȺɄ©ɍɊȽȺªɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©Ʉɨɦɿɜɨɹɠɟɪª
ɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ȺɄɅȱɇȺªɈɛɪɚɧɢɣɧɚɬɟɪɦɿɧɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɿɫɭ
ɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟɦɚɸɬɶ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȽɚɥɿɧɫɶɤɢɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪȱɜɚɧɨɜɢɱ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉȺɌ©ɉȿɊȼɈɆȺɃɋɖɄɂɃɆɄɄª

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ±ɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɉɟɪ
ɜɨɦɚɣɫɶɤɢɣ ɦɨɥɨɱɧɨɤɨɧɫɟɪɜɧɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬª Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ 
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɶɤ ɩɪɨ
ɫɩɟɤɬ Ɍɪɭɞɚ  Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ  ȿɥɟɤ
ɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ SPNN#HPLWHQWQHWXD Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀ VPLGDJRYXD ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ
ɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ʋɜɿɞɪ ɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɦɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɜɿɥɶɧɟɧɨȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɄɨɜɚɥɟɧɤɨɎɟɞɿɪɅɟɨɧɿɞɨɜɢɱ ɩɚɫ
ɩɨɪɬȿȺɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɪ 
ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪ
ɩɨɪɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɊɠɚɜɿɱɟɜȼɿɤɬɨɪȺɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ ɩɚɫ
ɩɨɪɬȺȺɌɨɦɚɲɩɿɥɶɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɭȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣɨɛɥɪ 
ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪ
ɩɨ  ɪ ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɂɛɨɪɨɜɫɶɤɢɣ ȱɝɨɪ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨ
ɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿɈ  ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɶɤɢɦ Ɇȼ ɍɆȼɋɍ ɜ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥ
ɪ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜ
ɡɪɩɨɪɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɞɨɪɨɜȼɹɱɟɫɥɚɜȱɜɚ
ɧɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬȿȺȼɿɥɶɲɚɧɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥ
ɪ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪ
ɩɨɪɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɊɨɦɚɞɿɧȼɿɤɬɨɪȱɝɨɪɟɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬɋɄ
ɋɥɚɜɭɬɢɱɫɶɤɢɦɆȼȽɍɆȼɋɍɜɄɢʀɜɫɶɤɿɣɨɛɥɪ ɪɨɡɦɿɪ
ɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɩɨɪɈɛ
ɪɚɧɨɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɁɛɨɪɨɜɫɶɤɢɣȱɝɨɪȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬȿɈ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊȺɌ©ȽȱȾɊɈɋɂɅȺȽɊɍɉª

ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ± ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ©ȽɿɞɪɨɫɢɥɚȽɪɭɩªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ  ɦ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ ɜɭɥ Ɉɪɞɠɨɧɿɤɿɞɡɟ  ɨɮɿɫ  Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ
ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ
#K\GURVɿODJURXSSUDWɿQXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪ
ɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀK\GURVɿODJURXSSUDWɿQXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©Ƚɿɞɪɨɫɢɥɚ Ƚɪɭɩª ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɞɚɬɢɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧ
ɞɿɜɩɨɪɹɞɨɤɬɚɫɬɪɨɤʀɯɜɢɩɥɚɬɢ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɇȱȼȿɊɆȺȽ©ɌɈɉɈɅəª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
©ɍɧɿɜɟɪɦɚɝ ©ɌɈɉɈɅəª 
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɲɨɫɟɁɚɩɨɪɿɡɶɤɟɛɭɞɦȾɧɿɩɪɨ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ  
ɟɦɿɬɟɧɬɚ

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɪ
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧ
ɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ LQIRVLWHFRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉȺɌɏȱ©ȿɇȿɊȽɈɉɊɈȿɄɌª

ɤɨɞ ɡɚ   ɦɏɚɪɤLɜ ɩɪɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ  
ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ©ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɇɄɐɉɎɊª ʋ  ɜɿɞ
ɪɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚɳɨɞɨ
ɡɦLɧɢɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɚɫɚɦɟɮɪɚɡɭ©ɇɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢª ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɳɨɞɨɉɨɩɨɜɚȾɋɫɥɿɞɱɢɬɚɬɢ
©ɉɨɩɨɜȾɦɢɬɪɨɋɟɪɝLɣɨɜɢɱɨɛɪɚɧɨɪɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚ

ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋɍɜɆɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɿɣɨɛɥɪ ɪɨɡ
ɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɨɛɪɚɧɢɣɹɤɚɤɰɿɨɧɟɪɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧ
ɧɿɯɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɜɿɧɲɿɩɨɫɚɞɢɝɨɥɨɜɧɢɣɿɧɠɟɧɟɪɉȺɌ©ɉȿɊȼɈɆȺɃɋɖɄɂɃ
ɆɄɄª ɜɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉȺɌ ©ɉȿɊȼɈɆȺɃɋɖɄɂɃ ɆɄɄª ɝɟɧɟ
ɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɉȿɊȼɈɆȺɃɋɖɄɂɃɆɄɄªɬɟɯɧɿɱɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ
©ɉȿɊȼɈɆȺɃɋɖɄɂɃɆɄɄªɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɢɣɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɑɥɟɧɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɞɨɪɨɜȼɹɱɟɫɥɚɜȱɜɚɧɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬȿȺȼɿɥɶɲɚɧɫɶɤɢɦ
ɊȼɍɆȼɋɍɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɪ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɨɛ
ɪɚɧɢɣɹɤɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɜɿɧɲɿɩɨɫɚɞɢ
ɝɨɥɨɜɧɢɣɿɧɠɟɧɟɪɄɉ©Ɍɪɟɫɬɡɟɥɟɧɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɨɩɥɚ
ɬɢɩɪɚɰɿɌɈȼ©ȺȽɊɈɆȺɊɋªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɚɰɿɬɚɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢɌɈȼ©ȿɅɖȾɈɊȺȾɈªɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɢɣɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɑɥɟɧɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɋɨɦɚɞɿɧ ȼɿɤɬɨɪ ȱɝɨɪɟɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ɋɄ  ɋɥɚɜɭɬɢɱɫɶɤɢɦ
ɆȼȽɍɆȼɋɍɜɄɢʀɜɫɶɤɿɣɨɛɥɪ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɨɛɪɚɧɢɣ
ɹɤɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɿɧɲɢɯɩɨɫɚɞɧɟɡɚɣɦɚɜ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɢɣɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɿɞɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ
ɜɿɞ  ɪɨɤɭ  ɨɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɂɛɨɪɨɜɫɶɤɢɣ ȱɝɨɪ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬȿɈɉɟɪɜɨɦɚɣɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋɍɜɆɢɤɨ
ɥɚʀɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥ  ɪ  ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɡɚɣɦɚɜ ɿɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɉȺɌ
©ɉȿɊȼɈɆȺɃɋɖɄɂɃ ɆɄɄª ɜɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉȺɌ ©ɉȿɊȼɈ
ɆȺɃɋɖɄɂɃɆɄɄªɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɉȿɊȼɈɆȺɃɋɖɄɂɃɆɄɄª
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉȺɌ ©ɉȿɊȼɈɆȺɃɋɖɄɂɃ ɆɄɄª ɇɚ ɩɨɫɚɞɭ ɨɛɪɚɧɢɣ
ɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿ
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ ɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȽɚɣɞɚɣɌɟɬɹɧɚɅɟɨɧɬɿʀɜɧɚ

ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ±  ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟ
ɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ±  ɬɪɚɜɧɹ
ɪɨɤɭɊɨɡɦɿɪɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɳɨɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɜɢɩɥɚɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ±ɝɪɧɡɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ
ɝɪɧɧɚɨɞɧɭɚɤɰɿɸɋɬɪɨɤɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ±ɡɪɨɤɭ
ɩɨ  ɪɨɤɭ ɋɩɨɫɿɛ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ± ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɚɜɤɚɡɚɧɢɣɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɜɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿɣɬɨɜɚɪɢɫɬɜɭɡɚ
ɹɜɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɲɬɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɜ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢ
ɦɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɤɚɫɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɹɜɨɸ ɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɚ ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ± ɜɢɩɥɚɬɚ ɜɫɿɽʀ ɫɭɦɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɜɫɿɦɨɫɨɛɚɦɳɨɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢ
ɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɌɿɬɨɜɘɪɿɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɌɊɈɃ,ɇɌȿɊɇª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɞɥɹ
ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɌɊɈɃ,ɇɌȿɊɇª
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɒɟɜɱɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɤɨɜɫɶɤɢɣ  ɦ ȾɧLɩɪɨ ɋLɱɨɜɢɯ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɋɬɪLɥɶɰLɜ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩ ɪ
ɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪ
ɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ VWUR\LQWHUQGSXD
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɧɚɪɨɤɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɜLɞɪ ɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɎȾɆɍ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɫɩɟɰLɚɥLɫɬɚ ɍɩɪɚɜɥLɧɧɹ
ɎȾɆɍ ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɚ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ
ɎȾɆɍª
ȼɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ƚɪɟɱɤɚ ɈɆ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨ
ɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚ
ɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ʉ,ɊɈȼɈȽɊȺȾɌɍɊɂɋɌª

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ƚ,ȾɊɈɋɂɅȺɅȯȾȺª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ ©ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɬɭɪɢɫɬª
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɤɢɣɜɭɥɍɲɚɤɨɜɚȺ
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɪ
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧ
ɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ VPLGDJRYXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ ©ȽLɞɪɨɫɢɥɚɅȯȾȺª
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦɄLɪɨɜɨɝɪɚɞ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɜɭɥɉɚɰɚɽɜɚ
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɪ
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧ
ɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ K\GURVLODOHGDSUDWLQXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©Ʉ,ɊɈȼɈ
ȽɊȺȾɋɖɄȿȼɂȾȺȼɇɂɐɌȼɈªɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇȿ
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈȾȺɄ©ɍɄɊȼɂȾȺȼɉɈɅ,ȽɊȺɎ,əª

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ʉ,ɊɈȼɈȽɊȺȾɅ,ɌɆȺɒª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɟ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨª ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
ȾȺɄ ©ɍɤɪɜɢɞɚɜɩɨɥLɝɪɚɮLɹª   ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɨɛɥ
ɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɜɭɥȽɥɢɧɤɢ
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸVPLGDJRYXD

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉɊɈɆȻɍȾɋª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢ
ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɉɪɨɦɛɭɞ ɋª   ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɶɑɟɪɤɚɫɢɑɨɪɧɨɜɨɥɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸSURPEXGVEVLQIR

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,

05521962, Дніпропетровська обл. 49089 м. Днiпро вул. Автотранспротна, буд. 5, (056) 790-44-05
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://darz-1.pat.ua/
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ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ©ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɥLɬɦɚɲª 
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɨɛɥ
ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ ɦɄLɪɨɜɨɝɪɚɞ ɜɭɥ Ʌɢɜɚɪɧɚ

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱ
ɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɪ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪ
ɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ VPLGDJRYXD
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

Публiчне
акцiонерне товариство
“Бердичiвське АТП - 11856”
Річна інформація
емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Публiчне акцiонерне товариство
ідентифікаційний код згідно з
"Бердичiвське АТП - 11856",
Єдиним державним реєстром
03116619, 13300 Житомирська
юридичних осіб, фізичних осіб - область Бердичiвський м. Бердичiв
підприємців та громадських
Низгiрецька, буд. 7, /04143/ 4-62-16
формувань, місцезнаходження,
міжміський код та телефон
емітента
2. Дата розкриття повного тексту 24.04.2018
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
berdatp11856.besaba.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування,
Приватна аудиторська фірма
"ІНТЕЛЕКТ", 31231755
код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Черговi останнi загальнi збори
(розділ заповнюється у випадку, акцiонерiв вiдбулися 02.06.2011
якщо емітент - акціонерне
товариство)
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів
не приймалось

№80, 26 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺ
ɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ
ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ ɊɂɋɌȼɈ ©ɀɂɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ȼɈª ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ Ȼɨɝɭɧɫɶɤɢɣ ɪɧ
ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿ ɦɀɢɬɨɦɢɪɜɭɥȼɚɬɭɬLɧɚȺ 

ɬɟɧɬɚ
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨ
ɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ ɪ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ
ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ ]WREOSDOLYREHVDEDFRP
ɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɸ
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ
ɌɈȼ Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮLɪɦɚ ©ɆɨɞɭɥɶȺɭɞɢɬª
ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪ

ɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ
ɑɟɪɝɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ
ɪɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹ
ɊɟɽɫɬɪɚɰLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀʀɫɤɥɚɞɭ
 ɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɭɸɱɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ɀɂɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈª
 ɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɁɜLɬɭ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɉȺɌ ©ɀɂɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂ
ȼɈª ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɭɪɨɰL
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɁɜLɬɭ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ɀɂɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈª
ɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɚɪLɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɭ ɉȺɌ
©ɀɂɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈªɡɚɪLɤ
ɉɪɨɪɨɡɩɨɞLɥɩɪɢɛɭɬɤɭLɡɛɢɬɤLɜɉȺɌ©ɀɂɌɈ
ɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈª ɡɚ  ɪLɤ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɜɢɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚ ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
ɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
 ɉɪɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ɀɂɌɈɆɂɊɈȻ
ɅɉȺɅɂȼɈª
 ɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ
©ɀɂɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈª
 ɉɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɪɯLɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ
ɉȺɌ©ɀɂɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈªɬɚɩɟɪɟɞɚɱɭʀɯɜ
ɚɪɯLɜɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɧɨɪɦɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ
 ɉɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɜ ɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨ
ɩɪɚɜɨɜLɣɮɨɪɦLɉȺɌ©ɀɂɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈª
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉȺɌ©ɀɂ
ɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈªɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧ
ɧɹɦ ɧɚɡɜɢ ɜɭɥɢɰL ɦLɫɰɹ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɉȺɌ ©ɀɂ
ɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈª
,ɧɲLɩɢɬɚɧɧɹ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɹɦ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩ
ɧɢɣ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɧɚ
ɞɚɬɢɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɦɩɨɩɢɬɚɧɧɹɦɉɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɯɜɜLɞɜɟɫɬɢɧɚɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶɉɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨ  ɯɜ ɧɚ ɜɢɫɬɭɩɢ ɞɨɜLɞɤɢ ɞɨ  ɯɜ
Ɉɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ⱦɚɧɢɥɸɤɚ Ƚȼ

ɱɥɟɧɨɦɄɪɢɜɢɱɈȼɬɚɉɨɧɚɦɚɪɶɨɜɚɅ,Ƚɨɥɨ
ɜɨɸɡɛɨɪLɜɄɪɢɜɢɱɚȼȼɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦɡɛɨɪLɜ
ɆɚɥLɧɨɜɫɶɤɭ ,ɉ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ
Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɁɜLɬ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ
ɪLɱɧɭɮLɧɚɧɫɨɜɭɡɜLɬɧLɫɬɶ ɪLɱɧɢɣɡɜLɬɬɚɛɚɥɚɧɫ 
ɉȺɌ©ɀɂɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈªɡɚɪɁɚ
ɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɥɚɧ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ
ɡɛɢɬɤLɜ  ɡɚ  ɪɊLɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɳɨɞɨɧɚɞɚɬɢɡɝɨɞɭɉɪɚɜɥLɧɧɸɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɳɨɞɨɭɤɥɚ
ɞɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɭɝɨɞɤɨɧɬɪɚɤɬLɜɡɜLɞɩɨɜLɞɧɢɦɢ
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɧɟɩɪɢɣɧɹ
ɬɨ ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɞLɸɱɨʀ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆɚɪɭɲɤɪɋȼɈɛɪɚɬɢɝɨɥɨ
ɜɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ʉɪɢɜɢɱɚ ȼ ȼ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜɭɅ,ɬɚɅɢɲɬɜɚɧȼȼ
ɉɪɨɜɟɫɬɢɩLɞɝɨɬɨɜɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬLɜɉȺɌ©ɀɂɌɈ
ɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈª ɞɨ ɩɟɪɟɞɚɱL ɞɥɹ ɡɛɟɪLɝɚɧɧɹ
ɜ ɚɪɯLɜ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɜɟɫɬɢ ɡɦLɧɢ ɡ ɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɨʀɮɨɪɦɢ
ɉȺɌ©ɀɂɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈªɜɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɭɮɨɪɦɭ
ɌɈȼ ©ɀɢɬɨɦɢɪɨɛɥɩɚɥɢɜɨɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡL ɡɦLɧɨɸ
ɧɚɡɜɢɜɭɥɢɰLɦLɫɰɹɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɉȺɌªɀɂɌɈɆɂɊɈȻɅɉȺɅɂȼɈª ɡɦLɧɢɬɢ ɦLɫɰɟ
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡ ɦ ɀɢɬɨɦɢɪ ɜɭɥ
ȼɚɬɭɬLɧɚɛɭɞȺɧɚɧɨɜɟɚɫɚɦɟɦɀɢɬɨɦɢɪ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬLɛɭɞȺ
ɍɫɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɝɥɹɧɭɬɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹ ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚL ©ɡɚª    ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɧɚ
ɡɛɨɪɚɯɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɛɨɪLɜɡɚɡɜLɬɧɢɣɩɟɪLɨɞɧɟ
ɛɭɥɨ ɨɫɨɛɢ ɧɟ LɧLɰLɸɜɚɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɡɚɱɟɪ
ɝɨɜɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɡɚ ɡɜLɬɧɢɣ ɩɟɪLɨɞ ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ ɪɚɞɚ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɚɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ
ɬɚɩɪɨɩɨɡɢɰLʀɳɨɞɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɶ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ
ɝɨɪɨɤɭɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
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
ɌɜɨɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɎɿɥɚɬɨɜɚɄȱ

Публiчне акцiонерне товариство «Решетилiвська сiльгоспхiмiя»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне товариство «Решетилiвська сiльгоспхiмiя»,
05487165, 38413 Полтавська область Решетилiвський селище Жовтневе
Свердлова, 1, (05363)2-12-48, 9-54-70 (05363)2-12-48 2. Дата розкриття
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі

даних Комісії 26.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://reshetilovka.at24.com.ua/ 4. Най
менування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Український корпоративний аудит», 33620564 5. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
Загальнi збори акцiонерiв в звiтному перiодi не проводились. 6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення
щодо виплати дивідендів не приймалось
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№80, 26 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȾɇȱɉɊɈȼȺȽɈɇɆȺɒª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɚɦ¶ɹɧɫɶɤɟɜɭɥɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLYDVKLQD#GYPDVKEL]
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZGYPDVKEL]
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ ɉɪȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɚɫɚɦɟɭɤɥɚ
ɞɚɧɧɹɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀʋɧɚɫɭɦɭɬɢɫɝɪɧɞɨȾɨɝɨɜɨɪɭɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨ
ɞɚɠɭɉɪɢɭɤɥɚɞɚɧɧɿɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀʋɞɨȾɨɝɨɜɨɪɭɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭɫɭɦɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɫɬɚɧɟɛɿɥɶɲɨɸɧɿɠɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɝLɞɧɨɡɞɚ
ɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɉɪɟɞɦɟɬɩɪɚɜɨɱɢɧɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ

ɝɨɬɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɉɪȺɌ©ȾɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɊɢɧɤɨɜɚɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɦɚɣɧɚɚɛɨɩɨɫɥɭɝɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɩɪɚɜɨɱɢɧɭɜɢɡɧɚɱɟɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɨ ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ʋ    ɬɢɫ ɝɪɧ Ɋɢɧɤɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɦɚɣɧɚɚɛɨɩɨɫɥɭɝɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɩɪɚɜɨɱɢɧɭɜɢɡɧɚɱɟɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɨȾɨɝɨɜɨɪɭɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀʋ
 ɬɢɫɝɪɧȼɚɪɬɿɫɬɶɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɬɢɫɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɪɢɧɤɨɜɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɦɚɣɧɚ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɳɨ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɩɨ ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ʋ   ɞɨ
ɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɪɢɧɤɨɜɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɦɚɣɧɚɚɛɨɩɨɫɥɭɝ
ɳɨ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ʋ   ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ
ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ   ȾɨɞɚɬɤɨɜL ɤɪɢɬɟɪLʀ ɞɥɹ
ɜLɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧL ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɫɬɜɨɦɫɬɚɬɭɬɨɦɉɪȺɌ©ȾɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧL
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ȾɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɈɘɄɨɪɧɟɰɶɤɢɣ
ɪɨɤɭ

Приватне акцiонерне товариство
«Виробничо-торговельна фiрма «Глорiя»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Виробничо-торговельна фiрма «Глорiя»
2. Код за ЄДРПОУ: 00307632
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Смольна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 257-21-22, (044) 257-21-22
5. Електронна поштова адреса: law@karbon.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://gloriya.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2018 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
вчинятимуться Товариством в ході його поточної господарської діяльності
протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких

перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, підряду на виконання будівельних, проектних та інших робіт,
залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги, договорів оренди рухомого та нерухомого майна.
Гранична сукупна вартість правочинів - 1 960,75 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 7 843 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 25%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 134 264 шт., кількість голосуючих
акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 134 159 шт.,
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 134 159 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий
няття рішення - 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор 		
Зінченко А.Д.
25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТОМОБІЛІСТ.»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМОБІЛІСТ.»
2. Код за ЄДРПОУ: 20595426
3. Місцезнаходження: 08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (04572) 7-17-98, (04572) 7-17-98
5. Електронна поштова адреса: automobile@polly.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://20595426.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення: 13.04.2018 року. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: річні загальні збори
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Автомобіліст». Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань: 24.04.2018 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство
«Автомобіліст». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМОБІЛІСТ.».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор 		
Дикий Л.С.
25.04.2018

Приватне акцiонерне товариство «Галактон»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
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дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Галактон», 00445771, 04655 м.Київ, проспект Степана Бандери
28 А (Лiтера Г), (044) 459-04-65
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.208
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: galakton.emitents.net.ua

№80, 26 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Інформація про прийняття рішення про попереднє схвалення
значних правочинів

ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ

ЗАВОД», код ЄДРПОУ – 00111159, 79066, м. Львів, вул. Зелена, 301

Відповідно до рішення Загальних зборів від 24.04.2018 року, прийняти
рішення про попереднє схвалення значних правочинів (ринкова вартість
майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства
за 2017 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з
24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно). Характер значних правочинів наступний: договори купівлі-продажу нерухомого майна Товариства
розташованого за адресою м.Львів, вул.Зелена, 301, договори купівліпродажу (поставки, міни тощо) рухомого майна (обладнання, устаткування,
матеріалів тощо) Товариства граничною сукупною вартістю 60 000 000 грн.;
договори купівлі-продажу, поставки, комісії продукції, товарів, договори
оренди, позички, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, кредиту, застави, іпотеки, відкриття банківських рахунків, депозитів, енергопостачання, водопостачання, поставки граничною сукупною вартістю 60 000 000 грн. Ринкова вартість не визначалась.
Вартість чистих активів на 31.12.2017 року становить 4347,4 тис грн., співвідношення до вартості чистих активів 1380.130%
Надати повноваження на укладення значних правочинів Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.
Інформація про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ
ЗАВОД», код ЄДРПОУ – 00111159, 79066, м. Львів, вул. Зелена, 301
Відповідно до рішення Загальних зборів від 24.04.2018 року, прийняти
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 та 50 відсотків
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з
24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно). Характер значних правочинів наступний: договори купівлі-продажу нерухомого майна Товариства
розташованого за адресою м.Львів, вул.Зелена, 301, договори купівліпродажу (поставки, міни тощо) рухомого майна (обладнання, устаткування, матеріалів тощо) Товариства граничною сукупною вартістю 60 000 000
грн.; договори купівлі-продажу, поставки, комісії продукції, товарів, договори
оренди, позички, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, кредиту, застави, іпотеки, відкриття банківських рахунків, депозитів, енергопостачання, водопостачання, поставки граничною сукупною вартістю 60 000 000 грн. Ринкова вартість не визначалась.
Вартість чистих активів на 31.12.2017 року становить 4347,4 тис грн., співвідношення до вартості чистих активів 1380.130%
Надати повноваження на укладення значних правочинів Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.
Інформація про зміну власників. Яким належить 10 і більше
відсотків ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ –
00111159, 79066, м. Львів, вул. Зелена, 301
Відповідно до переліку власників іменних цінних паперів, складеному
станом на 18.04.2018 року, отриманого від Національного Депозитарію
України, 24.04.2018 року Товариство дізналось про зміну власників які володіють 10 і більше відсотків від статутного капіталу.
Міжнародна компанія «Віолі Комершел Інк» (код 058384, вул.Френсіз
Рейчел, ТЦ Оліаджі, 1 поверх, оф.13, Мае , Вікторія, Сейшельскі острови
змінено на правонаступника Компанія «Ветгельд Оверсієз Інк» (код
131530, вул.Френсіз Рейчел, Саунд енд Віжи Хауз, буд 1 другий поверх,
Мае, Вікторія, Сейшельскі острови кількість акцій 691532 , що становить
49,750503 % та 6 915 320 грн.
ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАРГО ТЕРМІНАЛ»

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 2017 рік
1. Повне найменування емі- Приватне акцiонерне товариство «Карго
тента, код за ЄДРПОУ, місце- Термiнал», код 05428582, Київська область,
знаходження, міжміський код Києво-Святошинський, 08132, м. Вишневе,
та телефон емітента
вул. Чорновола, 54, тел. 0442074640
2. Дата розкриття повного 26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі https://smida.gov.ua/site/05428582/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
"Луцький пивзавод"

00381775
43021, Волинська обл., м.Луцьк,
вул.Винниченка, 69
4. Міжміський код, телефон та факс (0332)78-49-60, 78-49-60
5. Електронна поштова адреса
lu.pyvzavod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.zeman.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
25 квiтня 2018 року рiчними загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства «Луцький пивзавод» було прийняте рiшення:
попередньо надати згоду Товариству вчиняти значнi правочини з
iншими суб’єктами господарювання протягом не бiльш, як одного року з
дати прийняття такого рiшення граничною сукупною вартiстю, яка становить бiльше 4 936 000 грн. (чотирьох мiльйонiв девятсот тридцяти шести
тисяч гривень) але не перевищуватиме 15 000 000 грн. (п'ятнадцяти
мiльйонiв гривень), або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiятиме на дату вчинення
вiдповiдного правочину. Вказанi правочини стосуються:
- вiдчуження (купiвлi-продажу), обмiну, тощо) та/або застави, та/або
iпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумiсну дiяльнiсть
стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства, землi, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробiв та комплектуючих, матерiалiв,
вiдходiв, майнових прав i обов’язкiв та iнших об’єктiв;
- правочини щодо отримання позик, кредитiв;
- правочини щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого
майна Товариства вiдповiдно до умов, визначених наглядовою радою Товариства.
Уповноважити директора Товариства на укладання та пiдписання таких
значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою умов.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 19744 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 75.97 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 627 815.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у
загальних зборах - 627383.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 627383.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Голубчик Максим Вiталiйович
(найменування посади)
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
26.04.2018
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
«НІКОПОЛЬмісцезнаходження, міжміський
СЬКИЙ
РЕМОНТНИЙ
ЗАВОД»
код та телефон емітента
31167067
53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь , пр.-т Трубників, 56 0(566) 630-200
2. Дата розкриття повного тексту 23.04.2018 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Ін- www.nrp.interpipe.biz
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

Приватне акцiонерне товариство «Спецбудмаш». 2. Код за ЄДРПОУ: 01354485. Місцезнаходження: 07400, КиI. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента:

ївська обл., м. Бровари, вул. Щолкiвська, 4. 4. Міжміський код, телефон
та факс: (04594) 5-30-16 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: office@
sbm-503.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.sbm-503.
com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. Дата прийняття рішення – 23.04.2018р. Зміст
такого рішення із зазначенням підстав: переобрання наглядової ради,
припинення повноважень ревізійної комісії та обрання ревізора у
зв`язку із зміною кількісного складу цього органу. У зв`язку з прийнятим рішенням виникла така інформація: 1. Припинено повноваження - Голова Наглядової ради Гуйван Мирослав Михайлович (не дав
згоди на розкриття паспортних даних) у зв`язку із закінченням терміну,
на який було обрано. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 67,518392%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з
28.04.2016. 2. Припинено повноваження - Член Наглядової ради Василенко Петро Володимирович (не дав згоди на розкриття паспортних
даних) у зв`язку із закінченням терміну, на який було обрано. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 23,117608%. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2016. 3. Обрано (переобрано на
ту саму посаду) - Голова Наглядової ради Гуйван Мирослав Михайлович. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «ТД
«Будшляхмаш». 4. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член
Наглядової ради Василенко Петро Володимирович. Строк, на який
призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа
протягом останніх п'яти років: - Директор ТОВ ПКК БШМ. 5. Припинено
повноваження - Голова Ревiзiйної комiсiї Соколова Наталiя Миколаївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв`язку із зміною
кількісного складу цього органу. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 0,554576%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2016. 6. Припинено повноваження - Член Ревiзiйної
комiсiї Ратошнюк Вiктор Васильович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) у зв`язку із зміною кількісного складу цього органу. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 8,528003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2016. 7. Обрано Ревізор Ратошнюк Вiктор Васильович. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти
років: директор ТОВ НПО НТ «Будшляхмаш». 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: Директор Семиряжко Євгенiй
Анатолiйович. 24.04.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне
акцiонерне товариство «Спецбудмаш». 2. Код за ЄДРПОУ: 01354485.
Місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолкiвська,
4. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 5-30-16 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: office@sbm-503.com. 6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.sbm-503.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi
про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв. II. Текст повiдомлення. Дата прийняття рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 23.04.2018р,
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi збори
акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства. Гранична
сукупнiсть вартостi правочинiв – 40 000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 172 289 тис. грн.;
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) – 23,2168%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 16480445
акцiй iменних простих, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах – 16480322 акцiй iменних простих, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 16480322
акцiй iменних простих, та «проти» - 0 акцiй iменних простих. 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: Директор Семиряжко Євгенiй
Анатолiйович. 24.04.2018
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код

та телефон емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОМБIНАТ ВИРОБНИЧОЕКСПЛУАТАЦIЙНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ»,

04863979, 65085 Одеська область Одеса ШОСЕ ТИРАСПIЛЬСЬКЕ,
19-А, 048 778-88-68
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію intoor.pat.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 «НАШ АУДИТ», 21032613
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство) Черговi загальнi збори
акцiонерiв вiдбулися 28.04.2017р.
перелiк питань порядку денного: 1.Обрання голови та членiв
лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства; прийняття рiшення про
припинення повноважень голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних
зборiв Товариства. 2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення
Загальних зборiв Товариства. 3.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Затвердження укладених договорiв, угод та рiшень за 2016 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ «ОКВЕО». 4.3вiт
Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» про результати дiяльностi за 2016 рiк i визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ «ОКВЕО» на 2017-2018 р.р.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради
ПАТ «ОКВЕО». 5.3вiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОКВЕО» за
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за результатами фiнансового 2016 року. Затвердження висновкiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОКВЕО» за пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового
2016 року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОКВЕО».6.3атвердкення рiчного звiту, рiчних
пiдсумкiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi (у т.ч. балансу)
ПАТ «ОКВЕО» за 2016 рiк.7.Прийняття рiшення, щодо розподiлу прибутку i збиткiв ПАТ «ОКВЕО» та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв
за 2016 рiк.8.Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9.Обрання членiв Наглядової
ради Товариства. 10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради
Товариства.11.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн
та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.
Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням
порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв
рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-8, 10, 12 було
прийняте рiшення «ЗА». По питанню порядку денного №9(кумулятивне
голосування) було прийняте рiшення: обрано членами Наглядової
ради Товариства Д'яченка Сергiя Миколайовича, Муравську Iрину
Валерiївну, Драгункiна Сергiя Владиславовича, Пахомова Станiслава
Павловича, Слюсаренко Ганну Миколаївну;по питанню порядку денного №11 (кумулятивне голосування) було прийняте рiшення: обрано
членами Ревiзiйної комiсiї Байдакову Наталiю Володимирiвну, Лях
Вiру Юхимiвну, Тарабанову Сайеру Орифжанiвну.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Рівнянське»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента
І.1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Рівнянське»; 1.2. код за ЄДРПОУ: 03756916; 1.3. Місцезнаходження:
27160,
Кiровоградська обл.,
Новоукраїнський
р-н.,
с. Рівне,
вул. Гагаріна,65;1.4.Міжміський код, телефон, факс емітента:(05251)
4-15-54; 1.5. Електронна поштова адреса емітента: 03756916@at24.
com.ua.1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття
інформації:rivne.at24.com.ua; 1.7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Загальними зборами акцiонерiв Товариcтва 19.04.2018р. прийняте рiшення про згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом
одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо гранична вартiсть
майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинiв буде
бiльше 15 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2017 рiк та предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових
зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших
банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/
або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлiпродажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права
вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, дилерських договорiв, купiвлi-продажу, агентських договорiв, експортних та iмпортних договорiв, договорiв на надання послуг Товариством.
Пiд значним правочином слiд також розумiти вчинення (укладання), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких iнших правочинiв,
договорiв i документiв, додаткових угод (доповнень) до дiючих
договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi Товариством або будуть

вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього
рiшення i не пiзнiше 30.04.2019р.
Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 15185000,00 грн. на день вчинення таких правочинiв або
еквiвалент цiєї суми в євро чи доларах США, визначений за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України на день пiдрахунку граничної сукупної вартостi.
Уповноважити Директора Товариства на укладання кожного такого
правочину вiд iменi Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових
угод/контрактiв та будь-яких iнших документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв. Всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод/
контрактiв та iнших документiв, необхiдних для укладання цих
правочинiв Директор узгоджує самостiйно на власний розсуд. Кiлькiсть
зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена. Значнi правочини, на вчинення яких надана
попередня згода, вчиняються вiдповiдно до норм законодавства та
Статуту Товариства.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй-263026шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах-262410шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА»-262410шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували « ПРОТИ» -0 шт.
1.7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про виплату дивідендів. Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято загальними
зборами акцiонерiв вiд 19.04.2018р. Загальна сума для виплати
дивiдендiв - 182220.00 грн. Розмiр дивiдендiв на 1 акцiю-0.6869 грн.
Рiшенням Наглядової Ради вiд 19.04.2018р. затверджено дату складання перелiку(реєстру) акцiонерiв для виплати дивiдендiв станом на
01.09.2018р. Дивiденди виплачуються безпосереднь акцiонерам та
через депозитарну систему. Початок виплати безпосередньо
акцiонерам з 03.09.2018р., кiнець виплати - 19.11.2018р.
ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством. Директор Рускевич Віктор Андрійович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЛІЦ-ІНФОРМ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЛІЦ-ІНФОРМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 20050164
3. Місцезнаходження: 02156 м.Київ, вул. Кiото, 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)277-73-50, (044)585-65-33
5. Електронна поштова адреса: nfursik@blitz.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.blitz.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
24 квітня 2018 р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «Бліц-Інформ»
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:
1) Про надання попередньої згоди на укладення Товариством договору
про внесення змін до договору застави майнових прав № 600-CB/PR від
02.02.2007 року та надання повноважень на підписання цього договору;
гранична сукупна вартість правочинів: 411849 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 729655 тис. грн;
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
56,44435%;
2) Про надання попередньої згоди на укладення Товариством договору
про внесення змін до договору застави № 426-СВ//PR (майнових прав) від
17.02.2006 року та надання повноважень на підписання цього договору;
гранична сукупна вартість правочинів: 411849 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 729655 тис. грн;
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
56,44435%;
3) Про надання попередньої згоди на укладення Товариством договору
про внесення змін до договору застави акцій № 06.1-ЗА-26 (з майновим

поручителем), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ковальчуком С.П., 28 квітня 2011 року, зареєстрованого
за реєстровим №1885 та надання повноважень на підписання цього договору; гранична сукупна вартість правочинів: 216289,3 тис. грн;
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 729655 тис. грн;
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 29,64268%;
4) Про надання попередньої згоди на укладення Товариством договору
про внесення змін до договору застави посвідченого приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Бичковою Т.Д., 02 лютого 2007
року, зареєстрованого за реєстровим №433 та надання повноважень на
підписання цього договору; гранична сукупна вартість правочинів:
381500,8 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 729655 тис. грн; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках): 52,28509%;
Результати голосування про надання попередньої згоди на укладення
Товариством вищезазначених договорів:
Загальна кількість голосуючих акцій:14 753 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 14 753 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:
14 753 шт. ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт .
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Бліц-Інформ» прийнято рішення
уповноважити Президента Бандуру Андрія Миколайовича на підписання з
боку ПрАТ «Бліц-Інформ» вищезазначених договорів
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Президент 	Бандура А.М.
25.04.2018 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№80, 26 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Приватне акціонерне
товариство «КИЇВСПЕЦТРАНС», 02772037, просп. Правди, 85,

міжміський код та телефон емітента

м. Київ, Подільський, 04208, (044) 449-92-62
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.kst.in.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми), якою проведений аудит фінансової звітності ТОВ «КИЇВАУДИТ»., 01204513
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 26.05.2017 року.
Кворум зборів: 97,90129% до загальної кількості голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
4.Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
5.Про внесення змін до Статуту Товариства.
6.Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
7.Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8.Про затвердження Положення про Правління Товариства.
9.Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства
10.Про затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016 роки.
11.Про розподіл прибутку та збитків Товариства.
12.Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015-2016 роки.
13.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради Товариства за 2015-2016 роки.
14.Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2015-2016 роки.
15.Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
16.Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважуються на підписання договорів
з членами Наглядової ради.

17.Про обрання членів Корпоративного секретаря, затвердження умов
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважуються на підписання
договорів з Корпоративним секретарем.
18.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Результати розгляду питань порядку денного:
Прийняті процедурно-організаційні рішення щодо проведення зборів.
Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут Товариства в новій
редакції, Голові Правління Товариства підписати Статут в новій редакції та
здійснити дії для державної реєстрації Статуту.Внести зміни до Положення
про Загальні збори , Положення про Правління, Положення про Ревізійну
комісію Товариства та викласти в новій редакції.
Затвердити річний звіт Товариства за 2015-2016 роки. Здійснити покриття збитків за 2015-2016 роки за рахунок операційних доходів підприємства у майбутніх періодах. Не здійснювати виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у Зіг35-2016 роках.
Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності за 2015-2016 роки. Визнати роботу Правління Товариства за 2015-2016 роки задовільною.
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності
за 2015-2016 рокн. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 20152016 роки задовільною.
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 роки. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 роки задовільною.
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: ТОВ
«ГЕОТРОН» (код ЄДРПОУ 32156475); Тинний Ігор Владиславович; Русін
Євгеній Євгенійович; Корнієць Сергій Дарович; Пантелеєв Петро Олександрович. Обрати членами Наглядової ради Товариства: Попович Володимир Іванович., Тинини Ігор Владиславович., Русін Євгеній Євгенійович,.
Пантелесв Петро Олександрович, Береговий Юрій Миколайович. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, Голові Правління
укласти і підписати договори.
Припинити повноваження членів лічильної комісії. Вважати засвідченими бюлетені для голосування за наявності власноручного підпису голови
реєстраційної комісії або члена комісії.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Приватне акціонерне товариство
«Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту
рослин»
2. Код за ЄДРПОУ: 04762586
3. Місцезнаходження: 23130, Вінницька область, Жмеринський район, селище міського типу Браїлів.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04332) 33890.
5. Електронна поштова адреса: par@04762586.pat.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http:// www.04762586.pat.ua
7 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення. Відповідно до рішення річних Загальних
зборів акціонерів від 25.04.2018 року у зв’язку із продажем акцій, що
належали державі в особі РВ ФДМУ по Вінницькій області, припинені
повноваження: голови Наглядової ради Мазура Дмитра Мефодійовича, на посаді був 1 рік, частка в статутному капіталі – 0%; розмір пакета акцій - 0,0 грн., який був представником акціонера РВ ФДМУ по Вінницькій області, частка в статутному капіталі якого складала – 48,993%,
розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн.; члена Наглядової ради Касьян
Галини Борисівни, на посаді була 1 рік, частка в статутному капіталі –
0%; розмір пакета акцій - 0,0 грн., яка була представником акціонера
РВ ФДМУ по Вінницькій області, частка в статутному капіталі якого
складала – 48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн.; члена Наглядової ради Семененка Віктора Васильовича, на посаді був 1 рік,
частка в статутному капіталі – 0%; розмір пакета акцій - 0,0 грн., який
був представником акціонера РВ ФДМУ по Вінницькій області, частка
в статутному капіталі якого складала – 48,993%, розмiр пакета акцiй
5992194,00 грн.; - Ревізора Товариства Козинець Марини Миколаївни,
на посаді була 1 рік, частка в статутному капіталі – 0%; розмір пакета
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акцій - 0,0 грн., яка була представником акціонера РВ ФДМУ по Вінницькій області, частка в статутному капіталі якого складала –
48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн..
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від
25.04.2018 року та Рішення засідання Наглядової ради, щодо голови
Наглядової ради, обрані строком на 3 роки: голова Наглядової ради
Суворов Олександр Володимирович, протягом останніх п'яти років займав посади: Генеральний директор ТОВ «Поділляагрозахист»; директор СТОВ «Агрохімпостач», частка в СК – 0%; розмір пакета акцій
0,0 грн., який є представник акціонера СТОВ «Агрохімпостач», частка
в статутному капіталі якого – 0,77%, розмiр пакета акцiй 94175,50грн.;член Наглядової ради Аміт Мішра, протягом останніх п'яти років займав посади: Генеральний директор ТОВ «Ранголі», директор
ТОВ «Агріко Файн Кемікалс», частка в статутному капіталі – 0%; розмір пакета акцій 0,0 грн., який є представник акціонера ТОВ «Агріко
Файн Кемікалс», частка в статутному капіталі якого – 48,993%, розмiр
пакета акцiй 5992194,00 грн.;- член Наглядової ради Шкарлінський Володимир Олегович, протягом останніх п'яти років займав посади: директор ТОВ «Нью Енерджі Смарт Сістемс енд Технолоджі», частка в
статутному капіталі (СК) – 0%; розмір пакета акцій 0,0 грн., який є
представник акціонера ТОВ «Агріко Файн Кемікалс», частка в статутному капіталі якого – 48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн.;Ревізор Товариства Кухарська Ольга Леонідівна, протягом останніх
п'яти років працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Поділляагрозахист», головного бухгалтера ТОВ «Юні Ойл», частка в статутному капіталі (СК) – 0%; розмір пакета акцій 0,0 грн.
Посадові осби не надали згоди на оприлюднення їх паспортних даних. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не мають.
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 Директор Ткачук В.І. 25.04.2018 року
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«ПлазмаТек»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(Відомості про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек»
2. Код за ЄДРПОУ 03567397
3. Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Максимовича,18

4. Міжміський код, телефон та факс (0432 55-49-71)
5. Електронна поштова адреса sobko.mariya@plasmatec.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.plasmatec.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належать 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення
Відомості про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Ідентифікаційний код згідно
з Єдиним державним реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських
Дата повідомлення емітента Повне найменування
формувань (для юридичної особи –
Розмір частки
Розмір частки
особою, що здійснює облік
юридичної особи нерезидента) (для юридичної особи №
акціонера до зміни
акціонера після
права власності на акції в власника пакета акцій
резидента) код/номер з торговельного,
з/п
(у відсотках до
зміни (у відсотках до
депозитарній системі або або зазначення - «фібанківського чи судового реєстру,
статутного капіталу) статутного капіталу)
акціонером
зична особа»
реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента)
1
2
3
4
5
6
1
25.04.2018
фізична особа
д/н
56,950524
57,161434
Зміст інформації:
Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , отриманого ПАТ «ПлазмаТек» 25.04.2018р. стало відомо про зміну
власників , яким належить 5% і більше відсотків простих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства «фізичної особи» збільшився, а саме:
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 56,950524 %;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій :59,5551 % голосуючих акцій ( 8024010 шт.).
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 57,161434 %;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій : 58, 7757% ( 8053726 шт.).
III. Підпис
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних

паперів.
Генеральний директор 	Слободянюк Віктор Петрович
25.04.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СУМИОБЛЕНЕРГО»
Річна інформація
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО», 23293513, Сумська обл., Сумський район, 40035, м. Суми, вул. Iвана Сiрка, 7, тел. +38(0542) 659-203,
+38(0542) 659-503.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: https://www.soe.com.ua/akcioneram/zviti.html
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська компанiя «Аваль», 32440628.
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство): рiчнi загальнi збори акцiонерiв
ПАТ «Сумиобленерго», призначенi на 25 квiтня 2017 року не вiдбулися
через вiдсутнiсть кворуму.
6. Інформація про дивіденди: Рiшення про виплату дивiдендiв за
результатами звiтного перiоду (за 2017 рiк) i за результатами перiоду,
що передував звiтному (за 2016 рiк), не приймалося.
II. Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
1233994
1018206
Основні засоби (за залишковою
792335
730210
вартістю)

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

0
18624
316668

0
28847
209978

100710
903727
92776
583830

21768
750294
92776
366831

170

0

330097

267912

0

0

0

0

177125496

177125496

0

0

0

0

0

0

Голова Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»

І.Б. Дирбавка

Фінансовий директор ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 	С.М. Ляховка
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«АКА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "АКА"
емітента
2. Код за ЄДРПОУ
31458257
3. Місцезнаходження
02121, м. Київ, вул. Автопаркова,7
4. Міжміський код, телефон та (044) 564-26-28 (044) 564-26-28
факс
5. Електронна поштова
anna@vag.org.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі www.aka.org.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АКА» (протокол
вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради
Кропив'янського Валерiя Анатолiйовича з 24.04.2018р.;володiє часткою в
статутному капiталi емiтента: 32.3125%; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини: немає; посадова особа перебувала на цiй
посадi – 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова
особа не надала згоди на її розкриття.
Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АКА» (протокол
вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Задушинського Iгора Євгеновича з 24.04.2018р.; володiє часткою в статутному
капiталi емiтента: 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; посадова особа перебувала на цiй посадi – 3 роки. Iнформацiя
про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її
розкриття.
Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АКА» (протокол
вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Андрущенка Григорiя Миколайовича з 24.04.2018р.; володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

злочини: немає; посадова особа перебувала на цiй посадi – 3 роки.
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала
згоди на її розкриття.
Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АКА» (протокол вiд
24.04.2018р.) обрано з 24.04.2018р. на посаду Голови Наглядової ради
Кропив'янського Валерiя Анатолiйовича; володiє часткою в статутному
капiталi емiтента: 32.3125%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини: немає; строк, на який обрано особу: на три роки; iншi посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора Київського заводу шампанських вин «Столичний». Iнформацiя про паспортнi данi
вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АКА» (протокол
вiд 24.04.2018р.) обрано з 24.04.2018р. на посаду Члена Наглядової ради
Задушинського Iгора Євгеновича; володiє часткою в статутному капiталi
емiтента: 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; строк, на який обрано особу: на три роки; iншi посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ВАТ «АКА».
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала
згоди на її розкриття.
Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АКА» (протокол
вiд 24.04.2018р.) обрано з 24.04.2018р. на посаду Члена Наглядової ради
Андрущенка Григорiя Миколайовича; володiє часткою в статутному капiталi
емiтента: 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; строк, на який призначено особу: на три роки; iншi посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п’яти рокiв: Ф-я управлiння «Укртехзв'язок», начальник вiддiлу кадрiв. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки
посадова особа не надала згоди на її розкриття.
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
Андронов Анатолiй Афанасiйович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
25.04.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство «Ульяновське ремонтно - транспортне пiдприємство»
Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«Ульяновське ремонтно - транспортне пiдприємство»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03751959
3. Місцезнаходження емітента 26400 м. Благовіщенське, вул. Павла
Сніцара, 17
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 05259 2-14-51 05259 2-18-31
5. Електронна поштова адреса емітента uljan_rtp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
http://prat_uljanovskertp.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб
емiтента
2. Текст повідомлення
Повноваження Голова Наглядової ради Дячук Дмитро Iванович (паспорт:
серiя СН номер 108824 виданий Бориспiльським МВ ГУ УМВС України в
Київськiй областi 10.02.2009) припинено 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї
24.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 42.83311% на
суму 166483.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2015 по
24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ вiд 24.04.2018 року. Повноваження Член Наглядової ради Корницький
Олег Петрович (паспорт: серiя СО номер 012802 виданий Московським РУ ГУ
МВС України в м. Києв 15.12.1998) припинено 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї
24.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 42.68775% на
суму 165918.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2015 по
24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ вiд 24.04.2018 року. Повноваження Член Наглядової ради Гончарук Михайло Олександрович (паспорт: серiя ЕА номер 343620 виданий Ульяновським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 04.12.1997) припинено
24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Володiє часткою в статутному
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капiталi емiтента 0.12864% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2015 по 24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ вiд 24.04.2018 року. Голова Наглядової ради
Дячук Дмитро Iванович (паспорт: серiя СН номер 108824 виданий
Бориспiльським МВ ГУ УМВС України в Київськiй областi 10.02.2009) набула
повноваження 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 42.83311% на суму 166483.75 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який набуто повноваження - на термiн 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 рокiв - Голова Наглядової ради ПрАТ «Ульяновське РТП» з 18.04.2011 року.
Рiшення прийнято акцiонером Протоколом загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ вiд 24.04.2018 року. Член Наглядової ради Корницький Олег Петрович
(паспорт: серiя СО номер 012802 виданий Московським РУ ГУ МВС України в
м. Києв 15.12.1998) набула повноваження 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї
24.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 42.68775% на
суму 165918.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, на який набуто повноваження - на термiн 3 роки, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член Наглядової ради ПрАТ «Ульяновське РТП» з 18.04.2011 року. Рiшення прийнято акцiонером Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ вiд 24.04.2018 року. Член Наглядової ради
Гончарук Михайло Олександрович (паспорт: серiя ЕА номер 343620 виданий
Ульяновським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 04.12.1997) набула
повноваження 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0.12864% на суму 500.00 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який набуто повноваження - на термiн 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 рокiв - працював та працює охоронцем ПрАТ «Ульяновське РТП». Рiшення
прийнято акцiонером Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ вiд
24.04.2018 року.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Директор _______________ Кузьменко Людмила Федорiвна
		
М.П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Волинська фондова компанія»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство «Волинська фондова компанія»
2. Код за ЄДРПОУ 13356951
3. Місцезнаходження: 43006, м. Луцьк, вул. Вахтангова, буд. 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 78-65-20
5. Електронна поштова адреса: anastacia@vfk.lutsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.vfkompania.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
Співвідношення
Вартість активів
Гранична
граничної сукупності
емітента за
сукупність
вартості правочинів
Дата
даними остан№
вартості
до вартості активів
прийняття
ньої річної
з/п
правочиемітента за даними
рішення
фінансової
нів
останньої річної
звітності
(тис. грн)
фінансової звітності
(тис. грн)
(у відсотках)
1
2
3
4
5
1. 25.04.2018 100 000
158 716
63,00%
Зміст інформації
Відповідно до ст. 49 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішенням акціонера
(Рішення №61 від 25.04.2018р.) було попередньо схвалено значні правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року
з моменту прийняття даного рішення, тобто до 25.04.2019 (включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, а саме:
- правочини щодо відкриття Товариством документарних акредитивів.
Гранична сукупна вартість такого правочину, укладеного з одним контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень
на момент укладення такого правочину;
- правочини щодо отримання Товариством кредитів та позик (в тому числі кредитів з відновлювальним або не відновлювальним лімітом, овердрафту та інших), правочинів щодо внесення змін та доповнень до вже укладених договорів кредитів та позик. Гранична сукупна вартість такого правочину, укладеного
з одним контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на момент укладення такого правочину;
- правочини застави, поруки чи іпотеки, які укладаються з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства по договорах кредитів та позик або інших зобов’язаннях Товариства, в яких Товариство виступає заставодавцем
(іпотекодавцем) будь-якого майна (рухомого та нерухомого), що є власністю
Товариства та будь-яких майнових прав, що належать Товариству на дату
укладення договору застави та/чи іпотеки, правочинів щодо внесення змін та
доповнень до вже укладених договорів застави чи іпотеки. Гранична сукупна
вартість майна, що передається за таким правочином, укладеного з одним
контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на момент укладення такого правочину;

- правочини щодо авалювання векселів, виданих
Товариством. Гранична сукупна вартість такого правочину, укладеного
з одним контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто
мільйонів) гривень на момент укладення такого правочину;
- правочини щодо надання гарантій виконання Товариством грошових
зобов’язань. Гранична сукупна вартість такого правочину, укладеного
з одним контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто
мільйонів) гривень на момент укладення такого правочину;
- правочини щодо факторингового обслуговування Товариства.
Гранична сукупна вартість такого правочину, укладеного з одним
контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто
мільйонів) гривень на момент укладення такого правочину;
- правочини щодо поставки (купівлі) Товариством товарів та/або
основних засобів (нерухомого майна, автомобілів, тощо), в тому числі
попередніх договорів, правочинів щодо внесення змін та доповнень до
вже укладених договорів поставки (купівлі) Товариством товарів та/
або основних засобів (нерухомого майна, автомобілів, тощо),в тому
числі попередніх договорів. Гранична сукупна вартість такого
правочину, укладеного з одним контрагентом, не повинна
перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на момент
укладення такого правочину;
- правочини щодо поставки (продажу) Товариством товарів та/або
основних засобів (нерухомого майна, автомобілів, тощо),в тому числі
попередніх договорів, правочинів щодо внесення змін та доповнень до
вже укладених договорів поставки (продажу) Товариством товарів та/
або основних засобів (нерухомого майна, автомобілів, тощо), в тому
числі попередніх договорів. Гранична сукупна вартість такого
правочину, укладеного з одним контрагентом, не повинна
перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на момент
укладення такого правочину;
- правочини щодо оренди рухомого та нерухомого майна. Гранична
сукупна вартість майна, що передається за таким правочином, укладеного
з одним контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000 (сто
мільйонів) гривень на момент укладення такого правочину.
Уповноважити Генерального директора Товариства самостійно
визначити конкретні умови зазначених вище правочинів, здійснювати
їх підписання, з правом передоручення цих повноважень іншим
особам.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi – 158 716 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає- 63,00%. Загальна
кількість голосуючих акцій – 10 000 шт., кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 10
000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 10 000 шт. та «проти» прийняття рішення –
0 шт.
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
_________
Спященко О.Є.
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
Генеральний директор
М.П.
25.04.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРЕМIУМ»
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
«ПРЕМIУМ», 35264721, 01014, м. Київ, Бастіонна, 1/36, (044) 390 54 28
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
26.04.2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію
www.bank-premium.com/
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності
В 2017 році аудиторська перевірка емітента не проводилася у зв’язку з
тим, що відносно емітента проводилась процедура ліквідації відповідно до

постанови Правління Національного банку України вiд 10 лютого 2016 р.
№ 68/БТ «Про відкликання банківської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРЕМIУМ» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 134 вiд 10 лютого 2016 р. «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «КБ
«ПРЕМIУМ» та делегування повноважень лiквiдатора банку».
5. Інформація про загальні збори
В 2017 році загальні збори акцiонерiв не проводилися у зв'язку з тим,
що відносно емітента проводилась процедура ліквідації відповідно до постанови Правління Національного банку України вiд 10 лютого 2016 р.
№ 68/БТ «Про відкликання банківської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРЕМIУМ» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 134 вiд 10 лютого 2016 р. «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «КБ
«ПРЕМIУМ» та делегування повноважень лiквiдатора банку».
6. Інформація про дивіденди
В 2017 року дивіденди не нараховувались та не сплачувалися.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Черкасагроголовпостач»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Черкасагроголовпостач» 2. Код за ЄДРПОУ 00914585 3. Місцезнаходження 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смiлянська 133
4. Міжміський код, телефон та факс (0472) 63-16-42 63-16-42 5. Електронна
поштова адреса borisovskaya@newton.neocm.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації http://cherkasagrogolovpostach.org.ua/ 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв’язку iз
змiною типу Товариства з публiчного на приватне (протокол № б/н вiд
20.04.2018р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
Припиненi повноваження:
Голова наглядової ради – Борисовська Наталiя Анатолiївна, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,005%, (152,50)грн. Перебувала
на посадi з 21.04.2017р., по 20.04.2018р. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Член наглядової ради – Татаринов
Сергiй Володимирович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї
щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi
0,017%, (500,00)грн. Перебував на посадi з 21.04.2017р., по 20.04.2018р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова
ревiзiйної комiсiї – Онiщенко Тетяна Петрiвна, згоди посадової особи на
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,013%, (402,50грн). Перебувала на посадi з
21.04.2017р., по 20.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Член ревiзiйної комiсiї – Огей Вiктор Петрович,
згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не
отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,039 % (1152,50 грн). Перебував на посадi з 21.04.2017р., по 20.04.2018р. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення Наглядової ради у зв’язку зi змiною типу товариства з
публiчного на приватне (протокол № б/н вiд 20.04.2018року) вiдбулися
наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства: Обрано: Директор – Титаренко Михайло Павлович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї
щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi
0,035% (1036,25 грн). Перебував на посадi з 21.04.2017р., по 20.04.2018р.
Попередньо займав посади: директор ПАТ «Черкасагроголовпостач». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв’язку iз
змiною типу Товариства з публiчного на приватне (протокол № б/н вiд
20.04.2018р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
Обрано: Член наглядової ради – Онiщенко Тетяна Петрiвна, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано,
володiє часткою в статутному капiталi 0,013%, (402,50грн). Попередньо займала посади: ПСП «Ньютон», бухгалтер, голова Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Черкасагроголовпостач». Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Особа вперше обрана на посаду термiном на 3
роки. Член наглядової ради – Татаринов Сергiй Володимирович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,017%, (500,00)грн. Попередньо
займав посади: член Наглядової ради ПАТ «Черкасагроголовпостач». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки. Член наглядової ради – Кирнос Тетяна
Василiвна, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,034%,

(1000,00)грн. Попередньо займала посади: Голова правлiння ВАТ «Черкасагроголовпостач», фiнансовий директор ПСП «Ньютон». Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки.
Згiдно рiшення наглядової ради Товариства (протокол б/н вiд
20.04.2018р.), щодо обрання голови наглядової ради Обрано: Голова наглядової ради - Онiщенко Тетяна Петрiвна, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в
статутному капiталi 0,013%, (402,50грн). Попередньо займала посади:
ПСП «Ньютон», бухгалтер, голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Черкасагроголовпостач». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа вперше обрана на посаду термiном на 3 роки. III. Підпис 1. Особа,
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Титаренко Михайло Павлович
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Черкасагроголовпостач» 2. Код за ЄДРПОУ 00914585 3. Місцезнаходження 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смiлянська 133
4. Міжміський код, телефон та факс (0472) 63-16-42 63-16-42 5. Електронна
поштова адреса borisovskaya@newton.neocm.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації http://cherkasagrogolovpostach.org.ua/ 7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів II. Текст повідомлення Загальними зборами
акцiонерiв (протокол № б/н вiд 20.04.2018року прийняте рiшення про надання попередньої згоди (схвалення) на укладання Товариством значних
правочинiв, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантiй,
акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або
укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких
третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та
лiзингу; договорiв поставки, дилерських договорiв, купiвлi-продажу, агентських договорiв, експортних та iмпортних договорiв, надання послуг Товариством. Пiд значним правочином слiд також розумiти вчинення (укладання), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких iнших правочинiв,
договорiв i документiв, додаткових угод (доповнень) до дiючих договорiв
(угод/контрактiв), що були укладенi Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення.
Вартiсть активiв емiтента 69,1 тис.грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 300 тис.грн.
Спiввiдношення 434,15 % Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:
8 222 898.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних
зборах: 8 055 184.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:
8 055 184.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення: 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не
передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Титаренко Михайло Павлович

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, місцезнахоТОВАРИСТВО
дження, міжміський код та
«IНПРОЕКТСЕРВIС», Код за
телефон емітента
ЄДРПОУ 14307506 54017, Миколаївська область , мiсто Миколаїв,
проспект Центральний , 67
(0512)47-10-40,
2. Дата розкриття повного тексту 25.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.ipc.mk.ua
нет, 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 за 2017 рік
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Приватне акціонерне товариство
«Завод побутової та промислової
хімії»

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Завод побутової та промислової хімії», 19263676, вул. Янтарна, 6,
м. Київ, Святошинський, 03170, (044) 450-02-58
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://19263676.infosite.com.ua/

№80, 26 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Енергія»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство
«Енергія»
2. Код за ЄДРПОУ – 13699556
3. Місцезнаходження – 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс – (04572)71-311, 72-175
5. Електронна поштова адреса – pat@energiya.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розміщення інформації – http://energiya.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
ІІ. Текс повідомлення
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням
строку повноважень складу Наглядової ради ПрАТ «Енергія», припинено
повноваження Голови Наглядової ради Колодій Ніни Антонівни (паспорт
623 № 009331 виданий Росія УВД 832 29.06.2005р.). Часткою в статутному
капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. На даній посаді перебувала з
27.04.2015р по 24.04.2018р.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням
строку повноважень складу Наглядової ради ПрАТ «Енергія», припинено
повноваження члена Наглядової ради Пухи Анатолія Івановича (паспорт
СК № 871267 виданий Обухівським РВГУ МВС України в Київській області
02.07.1998р.). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. На даній посаді перебував з 27.04.2015р. по 24.04.2018р.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням
строку повноважень складу Наглядової ради ПрАТ «Енергія», припинено
повноваження члена Наглядової ради Олещука Ігоря Олександровича
(паспорт СР № 658045 виданий Дубенським МРВ УМВС України в Рівненській області 13.12.1999р.).Часткою в статутному капіталі Товариства не
володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. На даній посаді перебував з 27.04.2015р. по 24.04.2018р.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням
строку повноважень складу Наглядової ради ПрАТ «Енергія», припинено
повноваження члена Наглядової ради Гладкохати Наталії Олексієвни (паспорт СК № 596380 виданий Обухівським РВГУ МВС України в Київській області 24.07.1997р.) Має частку в статутному капіталі Товариства в розмірі
0,43%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. На даній посаді перебувала з 15.01.2018р. по
24.04.2018р.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням
строку повноважень складу Наглядової ради ПрАТ «Енергія», припинено
повноваження члена Наглядової ради Тупікової Наталії Валеріївни (паспорт СТ № 361743 виданий Обухівським РВ Управління ДМС України в Ки-

ївській області 29.08.2013р.). Часткою в статутному капіталі Товариства не
володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. На даній посаді перебувала з 15.01.2018р. по
24.04.2018р.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) обрано строком на три
роки членом Наглядової ради ПрАТ «Енергія» Колодій Ніну Антонівну
(паспорт 623 № 009331 виданий Росія УВД 832 29.06.2005р.). Часткою в
статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є представником акціонера ПрАТ «Київський КПК». Протягом останніх п’яти років та на даний
час обіймає посаду: директор з економіки і фінансів ПрАТ «Київський
КПК».
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) обрано строком на три
роки членом Наглядової ради ПрАТ «Енергія» Пуху Анатолія Івановича
(паспорт СК № 871267 виданий Обухівським РВГУ МВС України в Київській
області 02.07.1998р.). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є представником акціонера ПрАТ «Київський КПК». Протягом
останніх п’яти років та на даний час обіймає посаду: головний енергетик
ПрАТ «Київський КПК».
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) обрано строком на три
роки членом Наглядової ради ПрАТ «Енергія» Олещука Ігоря Олександровича (паспорт СР № 658045 виданий Дубенським МРВ УМВС України в
Рівненській області 13.12.1999р.).Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Є представником акціонера ПрАТ «Київський
КПК». Протягом останніх п’яти років та на даний час обіймає посаду: головний інженер ПрАТ «Київський КПК».
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) обрано строком на три
роки членом Наглядової ради ПрАТ «Енергія» Гладкохату Наталію Олексієвну (паспорт СК № 596380 виданий Обухівським РВГУ МВС України в Київській області 24.07.1997р.) Має частку в статутному капіталі Товариства
в розмірі 0,43%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Є представником акціонера ПрАТ «Київський
КПК». Протягом останніх п’яти років та на даний час обіймає
посаду:начальник відділу планування та аналізу фінансово-господарської
діяльності ПрАТ «Київський КПК».
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) обрано строком на три
роки членом Наглядової ради ПрАТ «Енергія» Тупікову Наталію Валеріївну
(паспорт СТ № 361743 виданий Обухівським РВ Управління ДМС України в
Київській області 29.08.2013р.) Часткою в статутному капіталі Товариства
не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є представником акціонера ПрАТ «Київський КПК». Протягом останніх п’яти років та на даний час обіймає посаду: провідний юрисконсульт ПрАТ «Київський КПК».
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова Правління
Ю.Ф.Шигірт
25.04.2018 р.

ПрАТ «Слов’янський завод
електромонтажних виробів»,

Правлінням Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 5000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi – 2330,4 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi – 214,55544 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1309 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 1309 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «За» прийняття рiшення – 1309 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Проти» прийняття
рiшення – 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«Утримався» – 0 штук.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова правління 	Гелла О.Ю.
25.05.2018р.

код ЄДРПОУ 05419152, адреса: 84112, Донецька область,
Слов'янський р-н, м.Слов'янськ, вул.Мартиненка,б.73,
тел. (06262) 2-76-86
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства «Слов’янський завод електромонтажних виробів» (далi
- Товариство) вiд 25.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть
вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього
рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення
договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових
зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю
до 4000,00 тис. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ідентифікаційний код юридичної
ТОВАРИСТВО
особи, місцезнаходження,
міжміський код і телефон емітента. «ПОЛIГРАФIЧНО-

ВИДАВНИЧИЙ
КОМПЛЕКС»ДЕСНА»,

14242681, Перемоги, б.62, Чернiгiв,
Чернiгiвський, Чернiгiвська область,
14000, Україна, 0462975235
2. Дата розкриття повного тексту річ- 25.04.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі
despra.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію.
4. Найменування, ідентифікаційний Товариство з обмеженою відповікод юридичної особи - аудиторської дальністю «РФС-АУДИТ», 31275766
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 13.04.2017 року. Кворум
зборів: 99,9% до загальної кількості голосів.
Мiсце проведення зборiв:. м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 62, кабінет
412а. Порядок дений: 1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та
бюлетеня для кумулятивного голосування. 3. Обрання голови, секретаря
зборів та затвердження регламенту зборів. 4. Звіт Наглядової ради
Товариства. 5. Звіт Директора Товариства. 6. Звіт Ревізійної комісії
Товариства. 7. Затвердження річного звіту Товариства. 8. Розподіл
прибутку Товариства за 2016 рік. 9. Припинення повноважень членів
Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради
Товариства. Доповнення до порядку денного не вносились. Всі питання
розглянуті, прийняти відповідні рішення : - обрано лічильну комісію; - затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування та
бюлетеня для кумулятивного голосування; - обрано голову, секретаря
зборів та затверджено регламент зборів; - затверджено звіт Наглядової
ради Товариства; - затверджено звіт директтора Товариства; - затверджено звіт Ревізійної комісії Товариства; - затверджено річний звіт
Товариства; - вирішили прибуток за 2016 рік в розмірі 20% направити на
виплату дивідендів, 80% прибутку залишити не розподіленим. Товариству здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам; - вирішили
припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства; - обрали
челнів Наглядової ради Товариства.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 16.11.2017 року.
Кворум зборів: 99,9% до загальної кількості голосів.
Мiсце проведення зборiв:. м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 62,
кабінет 412а. Проведення позачергових загальних зборів ініціювала
Наглядова рада Товариства.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
телефон

ГРУП»,

емітента:

ПАТ

Товариство

«РIТЕЙЛ

33785657, 01103, Київ, Залiзничне шосе, будинок 57,
(044) 206-70-95.2. Дата розкриття річної інформації у інформаційній
базі даних Комісії: 26.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет:
retail-group.com.ua. 4. Найменування аудиторської фірми: ТОВ «АК
«Зеллер», 31867227. 5. Інформація про загальні збори: дата
07.04.2017, кворум 89.1049%. Порядок денний:1.Обрання лiчильної
комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв.2.Річний звіт Товариства
за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту
Товариства за 2016 рік3. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за
2016 рік4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства
за 2016 рік5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
6. Про вiдкликання Наглядової ради Товариства.7. Про обрання Наглядової ради Товариства.
8.Про затвердження умов цивiльно-правового договору, який
буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.На зборах
були розглянутi всi питання порядку денного та прийнятi по ним
вiдповiднi рiшення.6. Дивiденди на протязi звiтного перiоду не сплачувались.
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Порядок дений: 1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів
для кумулятивного голосування. 3. Обрання Голови, Секретаря зборів та
затвердження регламенту зборів. 4. Про зміну типу Товариства та зміну
назви Товариства. 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією та внесенням відповідних змін про Товариство. 6.
Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, до Положення про Наглядову раду, до Положення Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях. Надання повноважень на їх підписання. 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8.
Обрання членів Наглядової ради Товариства. Доповнення до порядку
денного не вносились. Всі питання розглянуті, по першим трьом питанням
прийнятті рішення: - обрано лічильну комісію; - затверджено порядок та
спосіб засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування; - обрано голову, секретаря зборів та затверджено
регламент зборів. По інших питаннях рішення не були прийняті.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
У звітному періоді
звітного періоду
за
за
за
привіле- за простими привілейопростими
йованими акціями
ваними
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
71143,07
0
180527,49
0
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на
0,09
0
0,035
0
одну акцію, грн
Сума виплачених/ пере0
0
0
0
рахованих дивідендів, грн
Дата складення переліку 19.04.2018
13.04.2017
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через
депозитарну систему із
зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум
(грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на
відповідну дату
01.07.2017
180527,49
Опис
Загальними зборами акцiонерiв вiд 13 квiтня 2017
року приянято рiшення прибуток за 2016 рік в розмірі 20 відсотків направити на виплату дивідендів

1/6 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
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

Приватне акцiонерне товариство «Дунай-Авто»,
03114974, 68300 Одеська область м.Кiлiя
вул.Першотравнева 118, 04843 4-00-08
25.04.2018р.

dunay-avto.informs.net.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Львiвський завод гiдромеханiчних передач»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні). 1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне акцiонерне
товариство «Львiвський завод гiдромеханiчних передач», ЄДРПОУ
13811651, Україна Львівська обл. Сихiвський р-н 79031 м.Львiв Хуторiвка, 1.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://gidromeshzavod.com.ua. 4. Найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство «IНФОРМАУДИТ», ЄДРПОУ 31058616. 5. Інформація
про загальні збори: 28.04.2017 проведено річні загальні збори. ПРОТОКОЛ № 19 рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Львiвський завод гiдромеханiчних передач» м. Львiв, вул. Богдана Хмельницького, буд. 176, 28 квiтня 2017 року, 12 год. 00 хв.Загальна
кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв Публiчного акцiонерного
товариства «Львiвський завод гiдромеханiчних передач» (надалi - «Товариство»), якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв (надалi «Збори») становить 3479 (три тисячi чотириста сiмдесят дев'ять) осiб. Загальна кiлькiсть цiнних паперiв (простих iменних акцiй), включених до
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв
становить 9 500 000 (дев'ять мiльйонiв п'ятсот тисяч) голосiв. Загальна
кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв (простих iменних акцiй), включених до
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв
становить 7 436 632 (сiм мiльйонiв чотириста тридцять шiсть тисяч шiстсот
тридцять два) голосiв. Перелiк акцiонерiв складено станом на 24 квiтня
2017р. ПРИСУТНI: Акцiонери (представники акцiонерiв), в кiлькостi 8 (осiб)
особи, якi в сукупностi володiють 6 663 897 (шiсть мiльйонiв шiстсот
шiстдесят три тисячi вiсiмсот дев'яносто сiм) голосами, що складає 70,146%
(сiмдесят цiлих сто сорок шiсть тисячних) вiдсотка вiд загальної кiлькостi
голосiв;». Порядок денний на зборах: 1) Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, які беруть участь у зборах акціонерів. ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 6 647 301 голосів, що складає 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Вирішили: Обрати Лічильну комісію в складі: Речицька Тетяна Степанівна – Голова Лічильної комісії;Мочерад
Роман Михайлович - член Лічильної комісії. 2) Обрання робочих органів
загальних зборів акціонерів Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 647 301
голосів, що складає 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які
беруть участь у Зборах. Вирішили: Для організації проведення загальних
зборів акціонерів ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» утворити робочий орган у складі голови зборів та секретаря зборів; відповідно до
статуту ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» обрати головою
зборів представника Наглядової Ради Соляр Галину Романівну відповідно
до Рішення Наглядової Ради (Протокол №1502 від 15.02.2017 року); обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» директора Свірща Сергія Миколайовича; голосуван-

ня з питань порядку денного Зборів здійснювати шляхом використання
бюлетенів для голосування, форма та текст, яких на виконання пункту 3
ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства» була затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства. Бюлетені для голосування з питань порядку денного
засвідчуються підписом голови Наглядової ради акціонерного товариства
та скріплюються печаткою. 3) Звіт Директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: «За» –
6 647 301 голосів, що складає 100,000% від загальної кількості голосів
акціонерів, які беруть участь у Зборах. Вирішили: Схвалити позитивні тенденції щодо збільшення активів ПАТ «Львівський завод гідромеханічних
передач» у порівнянні з 2015 роком. Роботу керівника ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» за підсумками 2016 року визнати задовільною. 4) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році. ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 647 301 голосів, що складає 100,000% від загальної
кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Вирішили: звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році взяти до відома. 5) Звіт
Ревізійної комісії та висновки щодо фінансової звітності і балансів Товариства за 2016 рік. ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 647 301 голосів, що складає
100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Вирішили: взяти до відома висновок Ревізійної комісії про результати
перевірки фінансової звітності ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» за 2016 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України. 6) Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 647 301 голосів,
що складає 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть
участь у Зборах. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства
про роботу ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» у 2016 році.
7) Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства у 2016 році. ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 647 301 голосів, що складає 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у
Зборах. Вирішили: Заслухавши та обговоривши результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач»
у 2016 році, затвердити показники фінансової звітності акціонерного товариства за 2016 рік. 8) Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків)
Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 647 301 голосів, що складає 100,000%
від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Вирішили: визнати, що діяльність ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» за підсумками 2016 року була збитковою. 9) Схвалення договорів, що
були укладені акціонерним товариством у 2016 році. ГОЛОСУВАЛИ: «За» –
6 647 301 голосів, що складає 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Вирішили: керуючись нормою ч.1 ст.33
Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» про укладення
акціонерним товариством договорів у 2016 році, що були прийняті за період здійснення нею своїх повноважень. 6. Інформація про дивіденди. Дивіденди протягом звітного року не виплачувалися.
Директор
Свiрщ Сергiй Миколайович

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)

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 товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Iнвестицiйномісцезнаходження,
фiнансовий консалтинг»,
міжміський код та
33792667, 03040 м. Київ Голосiївський р-н.
телефон емітента
м.Київ просп.Голосiївський, б.70,
+38 (094) 925 09 59
2. Дата розкриття повного 25.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
infinkon.at.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО
«СТРАХОВА
місцезнаходження,
КОМПАНIЯ «ВУСО», 31650052, 03150
міжміський код та
м. Київ м. Київ Казимира Малевича,
телефон емітента
будинок 31, 044-500-37-73
2. Дата розкриття повного 25.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
vuso.ua
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№80, 26 квітня 2018 р.

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

ЄДРПОУ 00913516. 3. Місцезнаходження 03115 Київ Святошинська 20.
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4502686, (044) 4502700 5. Електронна поштова адреса Irina@texsnab.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації texsnab.kiev.ua/zvit.html 7. Вид особливої інформації відповідного до
вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2
розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 року прийнято рішення (Протокол вiд 24.04.2018 року) про припинення повноважень посадової особи у
зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа Iскра Iгор Iванович (фізичною особою не надано згоди
на розкриття паспортних даних), який займав посаду Голови Ревiзiйної
комiсiї, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, пакетом акцiй
емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Нiкого не обрано замiсть особи, повноваження якої припинено.
Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 року прийнято рішення (Протокол вiд 24.04.2018 року) про припинення повноважень посадової особи у
зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа Вертійова Антоніна Дмитрівна (фізичною особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена
Ревiзiйної комiсiї, володіє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, володіє
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 8
років. Нiкого не обрано замiсть особи, повноваження якої припинено.
Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 року прийнято рішення (Протокол вiд 24.04.2018 року) про припинення повноважень посадової особи у
зв’язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради. Посадова особа Козіс Олександр Миколайович (фізичною особою не надано згоди
на розкриття паспортних даних), який займав посаду Голови Наглядової
ради, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%, володіє пакетом
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала у складі Наглядової Ради - 11 років 4 місяця, із них Головою Наглядової Ради – 3 роки.
Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 року прийнято рішення (Протокол вiд 24.04.2018 року) про припинення повноважень посадової особи у
зв’язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради. Посадова особа Бей Наталія Олександрівна (фізичною особою не надано згоди на
розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена Наглядової ради,
володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%, володіє пакетом акцій
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді - 8 років.
Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 року прийнято рішення (Протокол вiд 24.04.2018 року) про припинення повноважень посадової особи у
зв’язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради. Посадо-

ва особа Сенюта Ігор Васильович (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), який займав посаду Член Наглядової ради,
володiє часткою в статутному капіталі емітента 0%, володiє пакетом акцій
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки.
На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол від
24 квітня 2018 року), у зв'язку з переобранням членів Наглядової Ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Наглядової ради
Козіса Олександра Миколайовича (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), на строк 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента
не володіє. Розмір пакету акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Представник акціонера ТОВ «АЗІЯ МОТОРС». Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління, Голова Наглядової
Ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол від
24 квітня 2018 року), у зв'язку з переобранням членів Наглядової Ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Наглядової
ради Бей Наталію Олександрівну (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), на строк 3 роки. Часткою в статутному капіталі
емітента не володіє. Розмір пакету акцій емітента, що належить посадовій
особі: 0 акцій. Представник акціонера ТОВ «АЗІЯ МОТОРС». Інші посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол від
24 квітня 2018 року), у зв'язку з переобранням членів Наглядової Ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Наглядової ради
Сенюту Ігоря Васильовича (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), на строк 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє. Розмір пакету акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій.
Представник акціонера ТОВ «АЗІЯ МОТОРС». Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: Начальник департаменту майнових відносин.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
На підставі рішення Наглядової ради (протокол від 24 квітня 2018 року), у
зв’язку з рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2018 року
щодо обрання складу Наглядової ради, відбулась зміна складу посадових
осіб емітента: Головою Наглядової ради обрано члена Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), на строк 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій емітента, що належить посадовій особі:
0 акцій. Представник акціонера ТОВ «АЗІЯ МОТОРС». Протягом останніх
п'яти років обіймав наступні посади: Голова Правління, Член Наглядової
ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 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.
Генеральний директор
Давиденко М.І.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
24.04.2018
(дата)

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017рік
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)

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ». 2. Код за

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство
«ОВОЧЕВЕ», 21036730,
місцезнаходження,
67810 Одеська область Овiдiопольський
міжміський код та
с. Петродолинське вул. Виноградна, 71,
телефон емітента
/048/ 741-57-59
2. Дата розкриття повного 24.04.2018р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
оvocheve.at.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «СТРАХОВА
місцезнаходження,
КОМПАНIЯ «ОСТРА», 14288111,
міжміський код та
65026 Одеська область д/н м. Одеса
телефон емітента
вул. Пушкiнська,13, (048) 724-68-30
2. Дата розкриття повного 24.04.2018р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.ostra.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35855645
3. Місцезнаходження емітента: 68600 м.Iзмаїл вулиця Судноремонтникiв,
будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04841)39160 (04841)39182
5. Електронна поштова адреса емітента: izmssrz@izmdss.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.idsr.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення
дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 24.04.2018р. Наглядова рада Товариства; предмет правочину - придбання мелопрокату
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 27577086,20 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 31.12.2017р.) - 138278,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) (у вiдсотках) - 19.9432
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 01.01.2017р.) - 116836.00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2017р.) (у вiдсотках) - 23.603
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення прийняте Наглядовою
радою Товариства одноголосно усiма членами Наглядової ради Товариства
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного
товариства - вiдсутнi
дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 24.04.2018р. Наглядова
рада Товариства; предмет правочину – придбання послуг з ремонту суден
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 15234827,50 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 31.12.2017р.) - 138278,00 тис.грн.

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 "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти"

2. Код за ЄДРПОУ: 31792885
3. Місцезнаходження: 04080, мiсто Київ, вулиця Кирилiвська, 19-21
4. Міжміський код, телефон та факс: +38044455-96-87 +38044455-72-40
5. Електронна поштова адреса: info@ukrcopter.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: ukrcopter.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами Товариства 23.04.2018 прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв (у тому числi
договорiв про розмiщення грошових коштiв на строковому депозитi, договорiв
про надання банкiвської гарантiї, договорiв про вiдступлення права вимоги
(цесiї) на отримання грошових коштiв за господарськими договорами, кредитнi
договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори застави майнових прав на отримання грошових коштiв за контрактами)), якi можуть укладатися Товариством до 22 квiтня 2019 року (включно), якщо ринкова
вартiсть майна, робiт i послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв, вказаних в цьому пунктi не
повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мiльярдiв гривень 00 копiйок).

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках)(станом на 31.12.2017р.) - 11,0175
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 01.01.2017р.) - 116836.00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2017р.) (у вiдсотках) - 13,039
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення прийняте Наглядовою радою Товариства одноголосно усiма членами Наглядової ради Товариства
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного
товариства - вiдсутнi
дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 24.04.2018р. Наглядова рада Товариства; предмет правочину - надання послуг з ремонту суден
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 15547853,64 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi(станом на 31.12.2017р.) - 138278,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.)(у вiдсотках) - 11,2439
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 01.01.2017р.) - 116836.00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2017р.) (у вiдсотках) - 13,31
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення прийняте Наглядовою радою Товариства одноголосно усiма членами Наглядової ради Товариства
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного
товариства - вiдсутнi
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Сiдяков Валерiй Олександрович
		
М.П.

Надати Головi правлiння – Генеральному директору Товариства, а також iншим,
визначеним Головою правлiння Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинiв вiд iменi Товариства.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 1 078 576 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 927,14.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» - 1 000 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв.
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
Ткаченко Володимир Володимирович
Голова Правлiння(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
Генеральний директор
М.П.
24.04.2018
(дата)
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№80, 26 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191164
3. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А
4. Міжміський код, телефон та факс: (050) 9439487, (062) 2612301
5. Електронна поштова адреса: osp@dmz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: pao.dmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
24.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ДМЗ», а
саме:
- припинено повноваження голови наглядової ради Надича Ігора Богдановича, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від
24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного законодавства. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала на посаді з 27.02.2018р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена наглядової ради Гурєєва Максима
Костянтиновича, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного законодавства.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала
на посаді з 26.07.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена наглядової ради Соколової Людмили
Володимирівни, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол
від 24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного законодавства.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала
на посаді з 26.07.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена наглядової ради Горбачової Тетяни
Іванівни, на підставі рiшення загальних зборів товариства (протокол від
24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного законодавства. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала на посаді з 26.07.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду голови та члена наглядової ради Лащенка Ігора Миколайовича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від
24.04.2018р.) та рішення наглядової ради (протокол від 24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. До обрання особа за-

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2017 рік І. Основні відомості
про емітента 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬК-АВТО», 20220933,

пр. Працi, 16, м. Днiпро, Соборний (Жовтневий) район, Днiпропетровська область, 49041, Україна, (056)765-91-06 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію wwwdnipropetrovsk-avtoukravtoua / юридична інформація 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «АУДИТ-96» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ,
23909055 5. Інформація про загальні збори: - чергові загальні збори акціонерів
відбулися 20.04.2017 року. Кворум зборів: 99,74% до загальної кількості голосів.
Порядок денний: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря рiчних Загальних Зборiв
акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Звiт Дирекцiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства
за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. Затвердження
рiчного звiту Товариства, у тому числi фiнансової звiтностi Товариства за 2016
рiк. 8. Розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками
дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 9. Попереднє схвалення значних правочинiв,
якi можуть вчинятися Товариством протягом року. 10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 11. Визначення уповноваженої
особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з
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ймала посади: заступник генерального директора з зовнішньоекономічної
діяльності та збуту продукції. Особа акціями товариства не володіє. Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є
представником акціонера - ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.
- обрано на посаду члена наглядової ради Надича Ігора Богдановича на
підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 24.04.2018р.).
Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. До обрання
особа займала посади: директор дирекції з управління власністю, член наглядової ради, голова наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Особа є представником акціонера - Компанія ФІНТЕСТ ТРЕЙДИНГ КО ЛІМІТЕД (FINTEST TRADING CO LIMITED), реєстраційний код НЕ51541.
- обрано на посаду члена наглядової ради Соколову Людмилу Володимирівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від
24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового
складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Особу обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. До обрання особа займала посади: заступник генерального директора
з фінансів, член наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера - ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.
- обрано на посаду члена наглядової ради Гурєєва Максима Костянтиновича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від
24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового
складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Особу обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. До обрання особа займала посади: директор дирекції з правового
забезпечення, директор дирекції з юридичного забезпечення, член наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником
акціонера - ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.
- обрано на посаду члена наглядової ради Горбачову Тетяну Іванівну на
підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 24.04.2018р.).
Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу
обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. До обрання особа займала посади: директор дирекції стратегічного планування
та економічного аналізу, член наглядової ради. Особа акціями товариства
не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Особа є представником акціонера - ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ
30939178.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Голова правління (ініціали та прізвище керівника) Никитенко Андрій Іванович (підпис) (дата) 25.04.2018 М.П.

державної реєстрацiї Статуту. 12. Затвердження Положення про Наглядову
Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його пiдписання. 13. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради. 14. Обрання членiв Наглядової
Ради. 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів
116844
126645
Основні засоби (за залишковою вартістю)
60163
61300
Довгострокові фінансові інвестиції
20
20
Запаси
10976
8651
Сумарна дебіторська заборгованість
37673
48398
Грошові кошти та їх еквіваленти
2637
3169
Власний капітал
64703
60202
Статутний капітал
61494
61494
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
957
-3544
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
873
874
Поточні зобов'язання і забезпечення
51268
65569
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0,37
0,41
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн)
0,37
0,41
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
12298748 12298748
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду
загальна номінальна вартість у відсотках від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних
випусків протягом періоду
0
0
Генеральний директор _____________________ В.В. Федаш

№80, 26 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення загальних зборів
До відома акціонерів

приватного акціонерного товариства «Артсервіс»

(код ЄДРПОУ - 20836479)
Приватне акціонерне товариство «Артсервіс» (далі Товариство), яке
зареєстроване та знаходиться за адресою: 79018, місто Львів, вул. Антоновича, 47, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 30
травня 2018 року, о 11 год. 00хв. за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 8 кабінет правління. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та
уповноважених осіб для участі в річних загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі в зборах почнеться о 10 год. 30 хв. Та закінчиться о 10 год.
55 хв.. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах складеного станом на 24 годину 23 травня 2018 року.
Перелік питань,
включених до проекту порядку денного:
1 . Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2 . Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів
Товариства.
3 . Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
4 . Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про фінансовогосподарську діяльність Товариства за 2016 рік.
5 . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
6 . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.
7 . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.
8 . Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9 . Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10 . Про порядок розподілу прибутку за 2016 рік та покриття збитків.
11 . Про порядок розподілу прибутку за 2017 рік та покриття збитків.
12 . Прийняття рішення про вчинення головою правління та наступне
схвалення значних правочинів.. Попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період (на Період (на
31.12
31.12
звітного
звітного
періоду )
періоду )
2016
2017
Усього активів
3096,0
3979,9
Основні засоби
362,0
261,4

Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований ( пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат : прибуток
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток збиток на одну акцію

916,0
1172,0
573,0
2632,0
2634,0
0,8
462,0
347,0

959,6
1714,8
955,7
2840,5
2841,3
0,8
1138,6
208,5

100
3,5

100
2,1

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно
мати:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства.
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами
під час підготовки до загальних зборів за адресою: 79008, м. Львів,
вул.. Винниченка, 8 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 1700 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення річних загальних зборів, у місці їх проведення.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в
частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:
http://artservice.lviv.ua/.
Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до
порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів
товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Розний В Тел.0503704380
Правління Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЗП-2»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВЗП-2», 25276677, 03680 м.Київ вул. Смольна, 7, (044)
258-79-45
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://vzp.emitents.net.ua/

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

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, місцезнахоТОВАРИСТВО «ЕРА»,
дження, міжміський код та
13711145, 08704, Київська обл.,
телефон емітента
м. Обухів, вул. Каштанова, буд. 72,
0457266637
2. Дата розкриття повного тексту 23.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://stockmarket.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
http://13711145.infosite.com.ua
регулярну річну інформацію

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКЕ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», 03450264,

03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 108, корпус 2, офіс 2,
044 502-61-42
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://stockmarket.gov.ua/
http://03450264.smida.gov.ua/
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХЕРСОН - АВТО»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН - АВТО», 03112900, Херсонська , д/н, 73034, м.Херсон,
Миколаївське шосе, 5км. 0552 37-32-03,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію http://kherson-avto.ukravto.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТОВ «Трансаудит», 23865010
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 13.04.2017 року. Кворум зборів: 99,9977% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової Ради.
Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів
не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денного
№ 1-8, 10-13 та № 15 рішення «за» прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. З питання № 9
«за» – 434 460 голосів, тобто 91,151701 % голосів акціонерів (їх представників)
від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом. З питання № 14 до
складу Наглядової Ради обрано терміном на три роки Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталію Олександрівну, Сенюту Ігоря Васильовича.
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
18443
15383
Основні засоби (за залишковою вартістю)
14866
12450
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1025
1479
Сумарна дебіторська заборгованість
180
172
Грошові кошти та їх еквіваленти
811
209
Власний капітал
2392
1308
Статутний капітал
4766
4766
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
5235
6319
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
16051
14075
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
загальна номінальвипусків, викуплені протягом на вартість
у відсотках від
звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітента цінних паперів (для опублі-

2. Про затвердження (схвалення) укладених ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»
правочинів із заінтересованістю.
3. Відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
4. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
5. Прийняття рішення про ліквідацію ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ», затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства та порядку
пред'явлення кредиторами своїх вимог.
6. Припинення повноважень голови правління ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
7. Обрання ліквідаційної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
06.03.2017, чергові
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів ПАТ «АЕРОК
ОБУХІВ».
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» за 2016р.
3. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»» за 2016 р.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії та річного звіту ПАТ «АЕРОК
ОБУХІВ» за 2016 р.
5. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» за результатами діяльності 2016р.
6. Затвердження основних напрямків роботи на 2017 р.
7. Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
9. Про затвердження (схвалення) укладених значних правочинів.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів (попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів).
6. Інформація про дивіденди:
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.

кування в офіційному друкованому виданні) Публічне
акцiонерне товариство «Аерок Обухiв»

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публічне
акцiонерне товариство «Аерок Обухiв», 20576280, вул. Промислова, 6,
м. Обухiв, Обухiвський, Київська, 08700, /04572/ 6-66-06
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.aeroc.ua/oao/
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Арка», 31520115
5. Інформація про загальні збори:
27.12.2017, позачергові
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів ПАТ «АЕРОК
ОБУХІВ».
2. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «АЕРОК
ОБУХІВ».
3. Про затвердження звіту ліквідаційної комісії відносно ліквідації
ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
31.08.2017, позачергові
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів ПАТ «АЕРОК
ОБУХІВ».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Монастириське заводоуправління будівельних матеріалів»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство

«Монастириське заводоуправління будівельних матеріалів»; 00291575;
48300, Тернопільська обл., Монастириський р-н, м. Монастириська, вул. Січових Стрільців, 44; (03555) 2-14-41, 2-15-41.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії : 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: monastyriskezubm.kiev.ua

Приватне акціонерне товариство Плодорозсадник «Скала - Подільський»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство ПлоРічна 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 «НIФАР»,
місцезнаходження, міжміський
00204470, Чернігівська ,
код та телефон емітента
Нiжинський р-н, 16611, м. Нiжин,
Березанська, 108 (04631) 42-242
2. Дата розкриття повного
25.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
nifar.in.ua
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 АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
місцезнаходження,
КОМПАНIЯ
«ДЕФЕНСА»,
міжміський код та телефон
32559281, вулиця Тимофiя Шамрила
емітента
будинок 15-А, м. Київ, Шевченкiвський р-н
м. Києва, 04112, Україна, (044)354-24-87
2. Дата розкриття повного 25.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.defensa.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

дорозсадник «Скала - Подільський»; 00855919; 48720, Тернопiльська обл.,
Борщівський р-н, смт. Скала – Подільська, вул. Купчинського, 13; (03541)
5 11 74, 2-38-15.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії : 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: https://www.plodorosadnik.info
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, місцезнахотовариство «Техмашдження, міжміський код та
ремонт»,
телефон емітента
05495590 Київська обл., м. Бiла
Церква, 09108,
вул. Леваневського 87а (04563)7-33-94,
2. Дата розкриття повного тексту 25.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.tekhmash.com.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 р.
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 «Вiнницький
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента унiвермаг», 01557213, 21100
Вiнницька область - м. Вiнниця площа
Гагарiна, 2, (0432) 35-32-02
2. Дата розкриття повного
24.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі univ.ucoz.org
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство «Підволочиська фабрика пластмасових виробів»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство

«Підволочиська фабрика пластмасових виробів»; 00310261; 47800, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, селище Підволочиськ, вул. Галицького, 77;
(03543) 2-14-67.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії : 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: pfpv.afr.net.ua.

Приватне акцiонерне товариство
«Стрий-iнжинiринг»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Стрий-iнжинiринг», 01423079, Крива, 41-Б. кімн. 202,

м.Стрий, Стрийський, Львівська, 82400, (03245) 7-70-36
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 01423079.infosite.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Дунаєвецька меблева фабрика»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Дунаєвецька меблева фабрика», 21312784, вул.Могилівська, 23, м. Дунаївці, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл., 32400, (03858) 31067
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.dmf.km.ua

Приватна фiрма «Дiта»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватна фiрма «Дiта»,
22768049, вул. Європейська 5, м. Хмельницький, Хмельницька, 29009,
(0382) 79-44-99
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.dita.ua

Приватне акціонерне товариство
«Промстроймонтаж»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне
товариство «Промстроймонтаж», 32737481, Вул. ДВIРЦЕВА, 10, K.69,

м.Краматорськ, д/н, Донецька, 84301, (06264) 4-97-55
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: astrontd.org.ua

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
«АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОмісцезнаходження,
міжміський код та телефон ПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,
00955236, вул. Європейська, 44, м. Арциз,
емітента
Арцизький р-н, Одеська область, 68400,
0 (4845) 3-13-78
2. Дата розкриття повного 25.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі https://usilos.com/arziz-hpp/
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 «БАЛТСЬКЕ ХЛІБОмісцезнаходження,
міжміський код та телефон ПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,
00955213, вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтемітента
ський р-н, Одеська область, 66161, УКРАЇНА,
04866 259-13
2. Дата розкриття повного 25.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі https://usilos.com/balta-hpp/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство
«АГРОФОС»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «АГРОФОС», код за ЄДРПОУ 24914236, місцезнаходження – 01133, м. Київ,

Печерський р-н, пров. Лабораторний, 3, телефон -044 490-57-95,
044 522-84-71. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
24914236.smida.gov.ua. Голова правління Гавриленко В.М.

Приватне акціонерне товариство
«ГАЛКА»
Річна інформація ПрАТ «Галка»
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне
товариство «ГАЛКА», 00376656, вул. Заповітна, 1, м. Львів, Шевченків-

ський, Львівська, 79019, 0322/240-91-68
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://galca.bfg.lviv.ua/

Приватне акцiонерне товариство
«Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв «Бiбльос»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв «Бiбльос», 02470371,
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Японська, 7, Львiв, Франкiвський, Львівська, 79013, (032) 235-07-10
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.biblios.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Луцьк Фудз»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Луцьк Фудз», 00377163, Волинська обл. Луцький р-н 45632
с. Змiїнець Левадна, 2А, 0332 778800
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.runa.com.ua

Приватне акціонерне товариство «Шепетiвський Агроспецпостач»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Шепетiвський Агроспецпостач», 00914208, Подільська, 74, м.Шепетiвка,
Шепетівський, Хмельницька, 30400, (03840) 40664
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.agrosnab-sh.km.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР», 00226106, 20300 Черкаська область Уманський
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 «Носiвське хлiбо
місцезнаходження,
приймальне пiдприємство»,
міжміський код та
00957838
телефон емітента
17100, Чернігівська обл., м. Носiвка, вул. Київська, буд. 9 (04642) 21473
2. Дата розкриття повного 25.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі nos_khp.emitent.org.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

м.Умань вул.Небесної сотнi,49, /04744/ 3-27-20 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії 26.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на
якій розміщено регулярну річну інформацію megommetr.com
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Приватне Хмельницьке обласне акцiонерне товариство
по туризму та екскурсіях «Хмельницьк
турист», 02651606, вул. Прибузька 6, м. Хмельницький, Хмельниць-

ка обл.., 29000, (0382) 70-24-95
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.kmtourist.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«КОРСУНЬШЕВЧЕНКIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО», 00952597,
19400 Черкаська область Корсунь-Шевченкiвський м. Корсунь -

Шевченкiвський пров. Промисловий, 6, /04735/ 3-16-00 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
http://hpp.at24.com.ua/

Приватне акцiонерне товариство
«Холдингова компанiя «ЕКО-ДIМ»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Холдингова компанiя «ЕКО-ДIМ»., 05393518, Каштанова, 1,

с. Оглядів, Радехівський, Львівська, 80256, (032) 224-94-74
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: eko-dim.ua

Приватне акцiонерне товариство
«Експеримент»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон
емітента Приватне акцiонерне товариство «Експеримент», 14185196,
18029 Черкаська область д/в мiсто Черкаси Ярославська 26,

(0472) 32-13-58 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 3.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію experiment.at24.com.ua
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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
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

Приватне
акціонерне товариство «Аграрновиробниче підприємство «Содружество», код за ЄДРПОУ 13438169, місцезнаходження: 52005
дження, міжміський код та телефон емітента:

Дніпропетровська область Дніпровський район смт.Слобожанське
вул. 8 Березня буд.23, міжміський код 056, телефон 7538910
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії : 25.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://13438169.infosite.com.ua

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОЛСТАС»,
14220018Чернігівська , *, 14000,
м. Чернiгiв, вул. Пушкiна, 16
(0462) 651-511,
25.04.2018

https://sites.google.com/site/pratolstas

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «ВIПОЛ», 02131516, Україна 03151 м.Київ вул. Волинська, 60,
(044) 246-27-33
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: https://sites.google.com/site/vipolkiev/home

Приватне акціонерне товариство
«Мальви»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 1. Повне
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Мальви», 05468140, вул. Вокзальна, 15, м. Боярка, Києво-Святошинський

район, Київська область, 08150, (04598) 35-489. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: 24.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну інформацію: http://05468140.infosite.com.ua

Приватне акцiонерне товариство
«Рава-Руський маслозавод»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Рава-Руський маслозавод», 00446434, Л. Українки, 40,

Жовква, Жовківський, Львівська, 80300, (03252) 614-23
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 00446434.infosite.com.ua

Приватне акціонерне товариство
«Книжкова друкарня наукової книги»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 1. Повне
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Книжкова друкарня наукової книги», 02475724, вул. Терещенківська, 4, літ. «Б»,

м.Київ, 01004, (044) 537-51-00. 2. Дата розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
24.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію: http://02475724.infosite.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОКОН»
Річна інформація емітентів,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
для опублікування
1. Повне найменування емітента, код за ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський ТОВАРИСТВО «ЛОКОН»,
код та телефон емітента
14243404, 14005, м. Чернiгiв,
пр. Миру, 53 (04622) 970149,

2. Дата розкриття повного тексту
25.04.2018
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на https://sites.google.com/site/
якій розміщено регулярну річну
pratlokon/
інформацію

Приватне акціонерне товариство
«Центр енергетичних інновацій»
Річна інформація ПрАТ «Центр енергетичних інновацій»
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Центр енергетичних інновацій», 00114057, вул.Шота Руставелі, буд.7,

400

м.Львів, Личакiвський р-н, Львівська, 79005, (032) 276-28-98, 239-04-78
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.lvivtep.bfg.lviv.ua

№80, 26 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Українська комерцiйно-вироб
нича
фiрма
сiльськогосподарських
пiдпрємств», 05470868, Україна Київська обл. Броварський р-н

07400 м.Бровари Онiкiєнка О. ,125, (045)9454180
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 05470868.infosite.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента, який здійснив приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Чернiгiвське пiдприємство по
переробцi та реалiзацiї рибних товарiв
«Чернiгiвриба», 14238455Чернігівська , Н-Заводський, 14021,

м.Чернiгiв, вул.Старобiлоуька, 69 0462-651145,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.chernigivryba.com.ua

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

міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ХФК «Бiокон», 21672519, Україна Київська обл. Бориспiльський
р-н 08320 село Велика Олександрiвка Бориспiльська, 9, +38 044 585 11 80
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.biocon-bc.com

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОБУД-1»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОБУД-1», 31925372, вул. Іоанна Павла ІІ,

буд. 4/6, м. Київ, Печерський, 01042, (044) 528-35-16.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://www.agrobud1.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНІЦІАТОР+»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНІЦІАТОР+», 24372433, ВУЛИЦЯ САКСАГАН-

СЬКОГО, будинок 36-Б, м. Київ, Голосіївський, 01033, (044)277-45-28
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 24372433.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР», 19015984, вул. Дегтярів-

ська, буд. 50, м. Київ, Шевченківський, 04112, (044) 4832720.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.sater.kiev.ua.

Приватне акцiонерне товариство «Канiв-Гiдропроект»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Канiв-Гiдропроект», 22790971, Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канiв,
вул. Енергетикiв, 69, 0473638888
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: em22790971.ab.ck.ua

ПрАТ «Унiверсам №28 «Вигурiвщина»
Річна інформація емітента
за 2017 р.
1. Повне найменування емітента,
ПрАТ «Унiверсам №28
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Вигурiвщина», 01293234, 02232,
міжміський код та телефон емітента м.Київ, Закревського, б.61/2
044-530-27-07.

2. Дата розкриття повного тексту
26.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.vigur.kiev.ua.
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація Публічного акціонерного

товариства «Зміна» за 2017 рік

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
6. Інформація про дивіденди.

Публiчне
акцiонерне
товариство
«Змiна», Код ЄДРПОУ 22405648, Львівська обл. , 80100, м. Червоноград,
вул. Промислова, 4, тел. (03249) 25463
24.04.2018
zmina.emiti.net
Аудиторська фiрма ПП
«IНФОРМАУДИТ», код ЄДРПОУ
31058616
Не скликались.
Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось

Річна інформація емітента
цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публiчне акцiонерне
товариство ««Щорське АТП 17446»», 03119612,

міжміський код та телефон емітента:

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Товариство з обмежеемітента, код за ЄДРПОУ,
ною
відповідальністю
місцезнаходження, міжміський
«КИЙБУД», 23509976, бульвар Івана
код та телефон емітента
Лепсе 7-в, приміщення 94, м. Київ,
03067, (044)-502-15-97
2. Дата розкриття повного
24.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://vidrada.kiev.ua/complex/news/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
Товариство з обмеженою відповідальнісЄДРПОУ аудиторської фірми тю «М.Р.Аудит», 37569947
5. Інформація про загальні збори .Емітент (ТОВ) не є акціонернерним
товариством, збори акціонерів не проводить
Річна інформація емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публiчне акцiонерне
товариство
«Кульчинський
силiкатний
завод», 05466878Волинська, Кiверцiвський, 45241, с.Кульчин,

міжміський код та телефон емітента:

15200, Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. 30р.Перемоги,33 (04654)21058
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http:// atp-17446.in.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ «НIЛ» , 38054314
5. Інформація про загальні збори: 19.04.2016 не відбулись чергові загальні збори акціонерів в зв’язку з відсутністю кворуму.
6. Інформація про дивіденди.: Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось

Заводська,1 0336598985,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.kulchyn.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит-ФАГ»,
25089923
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство): 26.04.2017, кворум 89,5%
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Приватне акцiонерне товариство
«Старокостянтинiвський
спецiалiзований кар’єр»

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне
товариство «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна», 19345204, вул. Спаська, 30а, м.Київ, 04070, (044) 490-78-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://jti.pat.ua
Генеральний директор ______ ХОЛЛОВЕЙ ПОЛ МАРТIН ЕССЕКС
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
25.04.2018
		
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ТОВАРИСТВО «КОМПАміжміський код та телефон емітента

НІЯ «КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» код за ЄДРПОУ 34239322

місцезнаходження: Проспект Науки,
54Б, місто Київ, Україна, 03083
+380 (44) 209-41-23
20.04.2018

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://kievenergoholding.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Старокостянтинiвський спецiалiзований кар’єр», код 05471885, Хмельницька обл., Старокостянтинiвський р-н, с. Красносiлка, вул. Кар’єрна, 26,
індекс 31134, тел./факс: (03854) 3-24-76
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.ukrgranit.org
Голова правлiння Романюк Володимир Вiталiйович 24.04.2018
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ», 20069005,

02232, м. Київ, вул. Закревського,
буд. 63, к. 1, 044 239-07-21
2. Дата розкриття повного тексту річ- 23.04.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://stockmarket.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
http://20069005.infosite.com.ua/
регулярну річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО
«ЧОРНОМОРСЬКИЙ
місцезнаходження,
ПАЛИВНИЙ ТЕРМIНАЛ», 31886323,
міжміський код та
68000 Одеська область д/н м. Чорнотелефон емітента
морськ вул. Пiвнiчна, буд.2, 048-716-77-86
2. Дата розкриття повного 24.04.2018р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.itt.od.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ
«ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
місцезнаходження, міжміський КОМПАНIЯ "ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО",
код та телефон емітента
00130760, Чернівецька , Першотравневий, 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-А
(0372) 524-245, (0372) 584-996.
2. Дата розкриття повного
25.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://oblenergo.cv.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Голова Правління

Лозовський О.А.
25.04.2018 р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів ПАТ «ІТН» за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство
«Iнститут транспорту нафти», 00148429, вул. Артема, 60, м. Київ, 04050;
тел. (044) 484-32-52
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: iot.kiev.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», 36391522
5. Загальні збори акціонерів у 2017 р. не проводились. Причина: проведення зборів без повідомлення емітента та з порушенням законодавства акціонером, який здійснює рейдерські дії. Відповідно, рішення про
виплату дивідендів за результатами попереднього 2016 р. (у розмірі 7 коп.
на одну просту акцію) не прийнято. Рішення про нарахування дивідендів
за результатами 2017 р. буде прийняте річними загальними зборами акціонерів у 2018 р. Продовжується виплата дивідендів за всі попередні роки.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за відповідний рік - станом на дату проведення загальних зборів,
що прийняли відповідне рішення. Строк виплати не обмежений. Порядок
виплати дивідендів: через касу товариства у робочі дні, або банківським
чи поштовим переказом згідно з заявами акціонерів. Генеральний директор Заворотній В.Ф. підтверджує достовірність інформації.

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2018 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «IНСТИТУТ РЕПРОДУКмісцезнаходження,
ТИВНОЇ МЕДИЦИНИ», 22903777,
міжміський код та
04107 м. Київ Шевченкiвський р-н
телефон емітента
вул. Багговутiвська,1 лiтера Р-2,
(044)503-07-59
2. Дата розкриття повного 26.04.2018р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
http://22903777.smida.gov.ua
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 АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
місцезнаходження,
КОМПАНIЯ
"ТЕКОМ",
міжміський код та
25050281, 65005 Одеська область
телефон емітента
Малиновський м.Одеса
вул. Михайлiвська, 44,
0487982850
2. Дата розкриття
25.04.2018
повного тексту річної
інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
www.tig.com.ua
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
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнахотовариство «УКРПРОМдження, міжміський код та
СЕРВIС», 19490745, 04119,
телефон емітента
м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 1,
(044) 390-35-93
2. Дата розкриття повного тексту 24.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://stockmarket.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
http://19490745.infosite.com.ua
регулярну річну інформацію

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394,
(044) 4983816, (044) 4983815
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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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «НАУКОВОмісцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ПРАКТИКА», 24733539м. Київ ,
Святошинський, 03680, м. Київ,
вул. Малинська, 20А (044) 423-55-80,
2. Дата розкриття повного тек- 25.04.2018
сту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.practika.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство
«Хмельницьке АТП-16854»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Хмельницьке АТП-16854», 03383993, вул. Київська 4, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29008, 0382725710
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: atp-16854.km.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ
місцезнаходження, міжміський
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДкод та телефон емітента
ПРИЄМСТВО 13061» КОД
ЄДРПОУ 05440979 03022, м. Київ, вул.
Васильківська, 24, тел. (044)377-73-33
2. Дата розкриття повного тексту 26.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Ін- http://katp.avtologistika.com.
тернет, 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 АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ТОВАРИСТВО «КАРЕ»,
міжміський код та телефон
23531220 м. Київ , Оболонський,
емітента
04075, м. Київ, вул. Селянська, 1А
(044) 431-84-49,
2. Дата розкриття повного тексту
25.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://kare.zvitat.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП»

Приватне
акціонерне товариство
«Кар’єроуправління»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП», 30228338, 09500, Київська
область, Таращанський район, місто Тараща, вулиця Піонерська, будинок 44-А, (066) 983-02-96

Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Кар'єроуправління», 05505526, Нова, буд., 1, с. Зелiв, Яворiвський,
Львівська, 81082, (0322)2920799

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018.

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: tpsr.pat.ua.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 05505526.infosite.com.ua

Приватне
акціонерне товариство
«Компанія «Свiтанок»

Приватне
акціонерне товариство
«Страхова компанія
«АКВ Гарант»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Компанія «Свiтанок», 19327755, -, с. Мiстки, Пустомитiвський, Львівська,
81119, (032) 232-42-86

Річна інформація емітента
за 2017 р.
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «АКВ Гарант»; код за ЄДРПОУ – 22887185; місцезнаходження – 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67; міжміський код та телефон - (044) 454-75-25.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25/04/2018

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 24.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 19327755.infosite.com.ua

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - www.akv-garant.ua.
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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
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнахоТОВАРИСТВО «БЕРЕЗИНдження, міжміський код та
СЬКИЙ КХП», 00955221,
телефон емітента
Промислова,130, смт. Березине,
Тарутинський р-н, Одеська область,
68542, (04847) 3-18-98
2. Дата розкриття повного тексту річ- 25.04.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
https://usilos.com/berezino-khp/
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 «НИВА»,
місцезнаходження, міжміський
21318858, Індустріальна, 1а,
код та телефон емітента
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, 32300, Україна, 03849 51143
2. Дата розкриття повного
26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.zatniva.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжТОВАРИСТВО "УКРАЇНміський код та телефон емітента

ПрАТ
«ДIПРОБУДМАШИНА»

СЬКА IНОВАЦIЙНОФIНАНСОВА КОМПАНIЯ",

25198262, м. Київ , Оболонський,
04212, м. Київ, вул. Маршала
Малиновського, 12-а 044 495 23 73,
2. Дата розкриття повного тексту річної 25.04.2018
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.uifc.kiev.ua
на якій розміщено регулярну річну інформацію

Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2017 р.
1. Повне найменування
ПрАТ «ДIПРОБУДМАШИНА», 00241212,
емітента, код за ЄДРПОУ,
01015, м.Київ, вул. Лейпцигська, 15
місцезнаходження, міжміський (044) 280-93-15.
код та телефон емітента
2. Дата розкриття повного
26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
www.dibm.com.ua.
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКА
ДРУКАРНЯ»

Приватне
акцiонерне товариство
«Агрокультура»

Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2017 рік.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ», 02467191, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 154, місто Бровари, Київська область, 07400, (04594) 40-140.

Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Агрокультура», 23268047, Чмоли,1, Львiв, Сихівський, Львівська, 79026,
(032) 708450

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 02467191.infosite.com.ua

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 23268047.infosite.com.ua

Приватне
акцiонерне товариство
«Славгородський арматурний
завод»

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОФI-ПАК»
Річна інформація емітента

Річна інформація емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Славгородський арматурний завод», 14308859., Дніпропетровська обл.,
Синельникiвський р-н, 52580, смт. Славгород, вул. Заводська,1,
тел. (056) 767-35-84.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОФI-ПАК», 31792911Дніпропетровська , -, 49049, м. Днiпро,
вул. Далека,буд.2. 0985151401.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018р.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 23.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: saz.emitinfo.com

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - pak.emitinfo.com
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2 РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
А.В.С.
АВЕК ХОЛДИНГ
АВІАКОМПАНІЯ
«УКРАЇНА – АЕРОАЛЬЯНС»
АВІАКОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ»
АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ
ВЕРТОЛЬОТИ
АВК
АВРОРА
АВТОМОБІЛІСТ.
АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД»
АВТОРАДІАТОР
АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО - 15339
АГРА
АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СОДРУЖЕСТВО»
АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
СОДРУЖЕСТВО
АГРЕГАТ
АГРОБУД-1
АГРОКУЛЬТУРА
АГРОМАШ
АГРОМАШ
АГРОМАШКОМПЛЕКТ
АГРОМЕХАНІКА
АГРО-ПРОДУКТ
АГРОПРОММАШ
АГРОПРОММАШ
АГРОСЕРВІС-1
АГРО-СОЮЗ
АГРОТЕХНОЛОГІЯ
АГРОТЕХСЕРВІС
АГРОТЕХСЕРВІС
АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ»
АГРОФІРМА «РОСІЯ»
АГРОФОС
АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД
АҐРУС
АДМ ІЛЛІЧІВСЬК
АДМ ІЛЛІЧІВСЬК
АЕРОК ОБУХІВ
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ
АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
АЙ ПІ РІЕЛТ
АЙПЕК
АІТ
АК «ПЕРЛИНА»
АКА
АКСІОМА
АКТА
АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»
АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«САТЕР»
АЛБЕ-ГРУП
АЛЬПСЕРВІС
АЛЬТЕРА ФІНАНС
АЛЬФА-КАПІТАЛ
АЛЬФАСИСТЕМБУД
АНДЕЗИТ
АНТАРКТИКА
АПК-ІНВЕСТ
АПТЕКА БІОКОН
АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ
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АРМА-КЛАПАН
АРТЕМ-КОНТАКТ
АРТСЕРВІС
АРЦИЗЬКЕ ХПП
АСОЦІАЦІЯ ОКО
АСТРО-ДНІПРО
АТМАШБУД
АТМАШБУД
АТП – 16351
АТП-1
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АНАЛІТИК»
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«ПЕРСПЕКТИВА-К»
БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БАНК «ПОРТАЛ»
БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
БАНК «ЮНІСОН»
БАНК «ЮНІСОН»
БАНК АЛЬЯНС
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ
БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА
БАНК ФАМІЛЬНИЙ
БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
БАРИШІВСЬКА МТС
БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД
БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ
БЕЛКОМ
БЕРДИЧІВСЬКЕ АТП - 11856
БЕРДЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС»
БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД
БЕРЕЖАНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
БЕРЕЗИНСЬКИЙ КХП
БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО
БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
БІ ЕНД ЕЙЧ
БІБЛЬОС
БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ
БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ
БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ
БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД
БІЛОЛУЦЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС»
БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ
ЗАВОД
БІО МЕД СКЛО
БІО МЕД СКЛО
БЛІЦ-ІНФОРМ
БМУ «ЛЬВІВГАЗИФІКАЦІЯ»
БОГДАН МОТОРС
БОГУСЛАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 13249
БОНДАРІВСЬКЕ
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ПАРТ БОРОВИЦЬКЕ
ПРАТ БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН
ПРАТ БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН
ПАТ БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
ПРАТ БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ
ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«ЖИТЛОПРОМБУД-8»
ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«МІСЬКБУДІНВЕСТ»
ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7
ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-62
(ШІСТДЕСЯТ ДВА)
ПАТ БУДІВЕЛЬНИК
ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ
№53
ПАТ БУДКОМПЛЕКТ
ПАРТ БУДКОМПЛЕКТ
ПРАТ БУДМЕТАЛ
ПРАТ БУДТРАНС
ПРАТ БУДТРАНС
ПРАТ БУДТРАНССЕРВІС
ПРАТ ВАСІЩЕВО
ПРАТ ВЕЛИКА КРУЧА
ПРАТ ВЕРБААГРОТЕХ
ПРАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ПРАТ ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПАТ ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК
ПРАТ ВЕСТАСТРОЙ
ПРАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
СКЛОЗАВОД
ПРАТ ВЗП-2
ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ЗОРЯ» КОРПОРАТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
ПРАТ ВИЖНИЦЬКИЙ ДОК
ПРАТ ВИНОГРАДАР
ПРАТ ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК»
ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«БЕРДЯНСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
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ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА
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ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА
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ПАТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО
ПРАТ ВІННИЦЯТУРИСТ
ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ
У ТВАРИННИЦТВІ
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152
332
343
316
86
288
10
118
119
96
10
116
335
361
252
109
79
177
395
367

298
291
119
363
20
10
291

184
316
192
257

ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ
ВІПОЛ
ВІПОЛ
ВІПОЛ
ВІПОЛ
ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ
ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ. Ю.
ЗАВАДСЬКОГО
ВЛАСНИЙ СЕРВІС
ВЛАСНИЙ СЕРВІС
ВОЛИНСЬКА ФІРМА «ОДЯГ»
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
ВОЛИНЬБАКАЛІЯ
ВОЛИНЬТУРИСТ
ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ВОЮТИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД
ВПМК «ПРОМСІЛЬГОСПІЗОЛЯЦІЯ»
ВСЕСВІТ
ВСК ІНШУРАНС ГРУП
ГАДЯЦЬКЕ БУРЯКОГОСПОДАРСТВО
ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»
ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»
ГАЙВОРОНСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ
ГАЛАКТОН
ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ГАЛИЧФАРМ
ГАЛКА
ГАЛС-К
ГАМАЛІЯ
ГЕМОПЛАСТ
ГЕОРГІЙ
ГІДРОСИЛА ГРУП
ГІДРОСИЛА ГРУП
ГІДРОСИЛА ЛЄДА
ГІПОХЛОРИД
ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД
«ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»
ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД
«ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»
ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД
СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ
ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС
ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР
ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ
ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД
ГОСПТОВАРИ
ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»
ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»
ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
ГРАНІТ
ГРАНІТ
ГРАФІЯ УКРАЇНИ
ГРЕБІНКИ-ХЛІБОПРОДУКТ
ГУД ФУД ПЛЮС
ГУСЯТИНМАШ
ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

397
18
75
87
400
80
276
276
78
83
293
387
34
10
327
118
120
299
108
85
293
137
14
299
191
380
255
42
398
77
166
67
6
340
377
378
334
138
151
274
130
323
324
342
292
112
191
255
4
277
59
124
250
165
143
226
109
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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.

ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ
УКРАЇНА
ПАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА
ПАТ ДЗВІНКОВЕ
ПРАТ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР
«ОЛІМПІЯ»
ПРАТ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР
«СОСОНКА»
ПРАТ ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ
«ТАВРІЯ»
ПРАТ ДІПРОБУДМАШИНА
ПРАТ ДІТА
ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ
ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ
АТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА
БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ
ПРАТ ДНІПРОВУД
ПРАТ ДНІПРОДОРМОСТОБУД
ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО
ЗАХИСТУ ХЛІБОПРОДУКТІВ
ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО
ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
11203
ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ
КОМБІНАТ
ПРАТЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ІІ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД
ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ
ПРАТ ДОМІНІК
ПРАТ ДОНАГРОІМПЕКС
ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО
ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО
ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО
ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД
ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД
ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ПАТ ДОНМОЛПРОМ
ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ПРАТ ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД
ПРАТ ДПЗ «ДНІПРО»
ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД
ПАТ ДРУЖБА-ВМ
ПРАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ
ВИРОБІВ
ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ
ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ
ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ
ПРАТ ДУБНОНАФТОПРОДУКТ
ПРАТ ДУНАЄВЕЦЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА
ПРАТ ДУНАЙ-АВТО
ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ
ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ
ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ
ПРАТ ДУНАЙСУДНОСЕРВІС
ПРАТ ДУНАЙСУДНОСЕРВІС
ПРАТ ЕКО-АЗОТ
ПРАТ ЕКО-ДІМ
ПРАТ ЕКСІМЕД
ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТ

408

402
82
64
344
344
258
161
405
398
344
380
359
228
361
316
394
365
365
313
360
134
148
28
36
171
71
94
286
394
339
252
332
92
79
270
275
212
211
212
118
398
390
77
189
393
185
189
112
399
298
399

266.

ПАТ

267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.

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

287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.

ДП
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

297.
298.
299.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

300.
301.
302.
303.

ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПАТ

304.

ПАТ

305.
306.
307.
308.
309.
310.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

311.

ПРАТ

312.

ПАТ

313.
314.
315.

ПАТ
ПАТ
ПРАТ

316.

ПРАТ

317.
318.

ПРАТ
ПРАТ

319.
320.

ПРАТ
ПРАТ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ЗАХИСНИХ ПОКРИТЬ
ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ
ЕКСПОІНВЕСТ
ЕЛАКС
ЕЛЕГАЛ
ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ
ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ
ЕЛЕКТРОЗАВОД
ЕЛЕКТРОКЕРАМІКА
ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС
ЕЛІТ ДЕКОР
ЕЛЬВОРТІ ГРУП
ЕМАЛЬХІМПРОМ
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС
ЕНЕРГІЯ
ЕНЕРГІЯ
ЕНЕРГІЯ
ЕНЕРГОМЕРЕЖМОНТАЖ
ЕНЕРГООБЛІК
ЕНЕРГОПОСТАВКА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
ЕНЕРГОРИНОК
ЕРА
ЕРЛАН
ЕСМА
ЕУРОПА УА
ЕУРОПА УА СЕРВІС
ЄВРО-М-ТРАНС
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС
ЄВРОЦЕМЕНТ ГРУП -УКРАЇНА
ЄННІ ФУДЗ
ЖАШКІВСЬКА РИБОВОДНОМЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ
ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
ЖИТЛОБУД - 2
ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО
ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ
СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ
ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ
СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ
ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ»
ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ»
ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ»
ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ»
ЗАВОД «ПРИЛИВ»
ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО
ПАЛИВА
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ
ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ
ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ
ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ
ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ
ХІМІЇ
ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТАПРОМИСЛОВОЇ
ХІМІЇ
ЗАВОД СПЕЦБЕТОН
ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО
СИНТЕЗУ «БАРВА»
ЗАГАЄЦЬКЕ
ЗАПАДИНСЬКЕ

88
14
95
10
80
25
92
121
230
69
210
342
111
142
58
65
389
165
369
59
403
121
395
332
324
188
188
340
81
39
107
96
322
81
80
332
379
53
90
56
56
218
367
319
126
7
144
45
248
185
388
326
367
286
239
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321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

330.
331.

ПРАТ
ПРАТ

332.
333.
334.
335.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

336.
337.
338.
339.
340.
341.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

342.

ПРАТ

343.
344.
345.
346.
347.

ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

348.

ПРАТ

349.

ПАТ

350.

ПАТ

351.
352.
353.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

354.

ПРАТ

355.

ПРАТ

356.

ПРАТ

357.

ПРАТ

358.

ПРАТ

359.
360.

ПАТ
ПАТ

361.

ПАТ

362.

ПАТ

363.

ПАТ

364.
365.
366.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ
ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ
ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО
ЗАПОРІЖТАРА
ЗАПОРІЖТАРА
ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР
ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР
ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД
ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД
ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА
ЗВ’ЯЗОК
ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБІНАТ
ЗЕЛЕНБУД
ЗМІНА
ЗОЛОТІ ВОРОТА
ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ
ЗОРЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ІВАНОФРАНКІВСЬКТУРИСТ»
ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ІДЦ «ГЛОБАЛ»
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД
ІЗТ-АВТО
ІНВЕСТБУД-11
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ
«ІНВЕСТСЕРВІС»
ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ
КОНСАЛТИНГ
ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»
ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»
ІНІЦІАТОР+
ІНПРОЕКТСЕРВІС
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»
ІНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЇ
МЕДИЦИНИ
ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ
ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ВТОРМЕТ
ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ТРУБНИЙ ЗАВОД
ІНТЕРТЕК
ІНЮРПОЛІС
ІПОДРОМ

336
292
8
315
317
222
298
94
159
330
321

367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.

391

375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.

242

398.

130
318
337
251
96
402
216
247
326
169

165
128
136
149
82
121

243
401
388
369
287
403
15
282
285
403
345

399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.

351

406.
407.
408.

357

409.

113
10
240
295

410.
411.
412.

ТОВ ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ
АКТИВ»
ПРАТ ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 17439
ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА
ТА МАСЛА
ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ
ПРАТ КАЛИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10509
ПРАТ КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР
ПРАТ КАМ’ЯНСЬКИЙ
ПРАТ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РБУ
ПРАТ КАНІВ-ГІДРОПРОЕКТ
ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ
ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ
ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ
ПРАТ КАРБОН
ПРАТ КАРБОН
ПРАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ
ПРАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ
ПРАТ КАРЕ
ПРАТ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ
ПРАТ КАРТЕЛЬ
ПРАТ КАУЧУК
ТОВ КИЙБУД
ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ
ПРАТ КИЇВМІСЬКБУД-1
ПРАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ
ПРАТ КИЇВОБЛАГРО
ПРАТ КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ
ПАТ КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ
ПРАТ КИЇВСПЕЦМОНТАЖ
ПРАТ КИЇВСПЕЦТРАНС
ПРАТ КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА
ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 13061
ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ
№1
ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МЕНАС»
ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД
ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
«ДАРНИЦЬКИЙ»
ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ
ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ
ІМ. ПИСЬМЕННОГО
ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД
ПРАТ КИЯНИ
ПРАТ КІРОВОГРАДЛІТМАШ
ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ
ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМТСТВО
«АГРОБУДАВТОСЕРВІС»
ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
ПРАТ КІРОВОГРАДТУРИСТ
ПРАТ КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР
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275
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210
340
91
401
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161
369
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62
381
404
404
119
110
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251
300
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196
392
27
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384
170
404
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170
61
296
194
79
217
112
79
378
341
375
378
378
62
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ПРАТ КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ НАУКОВОЇ КНИГИ
ПАТ КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД
ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ
РАЙАГРОПОСТАЧ
ПРАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ
ПРАТ КОЛОС
ТОВ КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ
ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«АКОРДБАНК»
ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ
ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ»
ПРАТ КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»
ПРАТ КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
ПРАТ КОМПАНІЯ «ДНІПРО»
ПРАТ КОМПАНІЯ «КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
ПРАТ КОМПАНІЯ «ПОЛАКС»
ПРАТ КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС
ПРАТ КОМПАНІЯ СВІТАНОК
ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК»
М. ДНІПРО
ПРАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА
ПАТ КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД
ПАТ КОНЦЕРН «ГАЛНАФТОГАЗ»
ПРАТ КОНЦЕРН ОРАНТА
ПРАТ КОНЦЕРН СТИРОЛ
ПРАТ КОРДОН АВІА СЕРВІС
ПАТ КОРОСТЕНСЬКА СПМК
ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»
ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»
ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ
ПРАТ КОРОСТИШІВГАЗ
ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПРАТ КОРУМ УКРАЇНА
ПРАТ КОТС
ПАТ КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА
ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ
ЗАВОД
ПРАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
ПРАТ КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ
ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
ПАТ КРАСНОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 16345
ПРАТ КРАСНОГРАДСЬКОЇ МІЖВІДОМЧОЇ
ПЕРЕСУВНОЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ КОЛОНИ
№28
ПАТ КРЕДОБАНК
ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД
ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ
ПАТ КРИВОРІЖГАЗ
ПАТ КРИВОРІЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПРОМИСЛОВО-ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ
ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ
КОМБІНАТ
ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
ПРАТ КРИСТАЛ
ПРАТ КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ
КОМПЛЕКС
ПРАТ КРЮКІВБУДТЕХМОНТАЖ
ПАТ КСУМ
ПРАТ КУА «ДОВІРА-КАПІТАЛ»
ПРАТ КУА «КУБ»

410

400
7
192
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359
32
257
145
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402
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337
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163
52
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ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ
ПАТ КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД
ПРАТ КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС
ПРАТ ЛАН
ПАТ ЛЕГМАШ
ПАТ ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР
ПРАТ ЛІТ
ПРАТ ЛОКОН
ПРАТ ЛПГ
ПРАТ ЛУБЕНСЬКА РИБОВОДНО МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ
ПАТ ЛУБНИФАРМ
ПАТ ЛУБНИФАРМ
ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО
ПРОЄКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ
ВУГІЛЬНОІЇ ПРОМИСЛОВОСТИ УКРАІНИ
«ЛУГАНСЬКДІПРОШАХТ»
ПАРТ ЛУГИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ПРАТ ЛУНАПАК
ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ
ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ПИВЗАВОД
ПРАТ ЛЬВІВОРГЕС
ПАТ ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ
ПАТ ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
«СВІТОЧ»
ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АТП 14630
ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ
ЗАВОД «ІСКРА»
ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГІДРОМЕХАНІЧНИХ
ПЕРЕДАЧ
ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД
ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ
ПРАТ ЛЬВІВТУРИСТ
ПРАТ МААК «УРГА»
ПРАТ МААК «УРГА»
ПРАТ МАЙСТЕР БРОК
ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА
ПРАТ МАЛА МЕХАНІЗАЦІЯ
ПРАТ МАЛЬВИ
ПРАТ МАНДАРИН ПЛАЗА
ПАТ МАРІУПОЛЬГАЗ
ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «РОШЕН»
ПРАТ МАРШАЛ7
ПАТ МЕГАНОМ
ПАТ МЕГАНОМ
ТОВ МЕГАПОЛІС ДКС
ПРАТ МЕЛІОРАТОР
ПРАТ МЕНЕДЖЕР
ПРАТ -МЕРКУРІЙТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД
ПРАТ МЕТАЛИТ
ПРАТ МЕТАЛЛИСТ
ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ
ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ
ПРАТ МЕХБУД
ПРАТ МЖК ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ
ПРАТ МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СУДНОКОМПЛЕКТ»
ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО
ТА ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ
ПРАТ МИКОЛАЇВТУРИСТ
ПРАТ МИКОЛАЇВХЛІБ

57
402
366
358
253
269
152
400
261
228
149
262
366

93
336
399
381
55
64
315
53
244
391
381
257
299
165
376
376
288
148
54
400
286
117
259
329
149
150
33
73
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227
108
340
340
350
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301
321
252
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335
10
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ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ
ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ
ЗАВОД
ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ РАЙАГРОБУД
ПРАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ
ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ
ІСТОРІЙ
ПРАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ
«ЕЛТА»
ПРАТ М-ІНВЕСТ
ПАТ МІОРИТМ
ПРАТ МОЛНІЯ
ПРАТ МОЛНІЯ
ПРАТ МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ПРАТ МОНТАЖЛЕГМАШ
ПРАТ М-СЕРВІС
ПРАТ М-СЕРВІС
ПАТ МТБ БАНК
ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА
«МРІЯ»
ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»
ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»
ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»
ПРАТ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД
МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «РЕГІНА»
ПРАТ НАДЗБРУЧАНСЬКЕ
ДПАТ НАК «УКРАГРОЛІЗИНГ»
ПРАТ НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ГІПРОРУДА»
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОРБІТА»
ПРАТ НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС
ПРАТ НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС
ПРАТ НВО «РАССВЕТ-ЕНЕРГО»
ПРАТ НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ
ПРАТ НИВА
ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД
ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІСКРА»
ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ
ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД
ПРАТ НІФАР
ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД
ПРАСТ НОВИЙ ДНІПРО
ПРАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ
СИРІВ
ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОТЕХСЕРВІС»
ПРАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ
ПРАТ НОВОПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
ПРАТ НОВОСЕЛИЦЯ «ЛАДА»
ТОВ НОВОТЕХ-ІНВЕСТ
ПРАТ НОВЬЮЕНЕРГО
ПРАТ НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПРАТ НТВЦ «СПЕКТР-Т»

148
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197
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175
178
74
342
218
36
368
155
81
314
314
317
7
405
6
96
123
221
381
397
272
258
323
290
111
125
127
11
367
60
59
399
120

571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
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.
623.

ПРАТ НТВЦ «СПЕКТР-Т»
ПРАТ НТЦ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»
ПРАТ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ
«ХЕРСОНТУРИСТ»
ПРАТ ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ
УПРАВЛІННЯ
«ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС»
ПРАТ ОБЛПРОДКОНТРАКТ
ПРАТ ОВОЧЕВЕ
ПРАТ ОВРУЧАНКА
ПРАТ ОВРУЧСІЛЬБУД
ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ
ПАТ ОДЕСАГАЗ
ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ
ВИРОБІВ
ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН
ПАТ ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД
ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧОЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД
ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД
ВАТ ОЗЕРЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
ПРАТ ОКМА
ПРАТ ОКМА
ПАТ ОКСІ БАНК
ПАРТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА
ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ
ПРАТ ОЛСТАС
ТОВ ОМОКС
ПАТ ОРЛЕЯ
ПАТ ОСОКОР
ПРАТ ПАРАСОЛЬ
ПРАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК
ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК
ПРАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
ПРАТ ПЕРШИЙ ВАНТАЖНИЙ ПАРК
ПРАТ ПЕРШИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ
ГОСПОДАРСТВО
ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС»
ПРАТ ПИРЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 15343
ПРАТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ
ПРАТ ПІДВОЛОЧИСЬКА ФАБРИКА
ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ
ПАТ ПІДВОЛОЧИСЬКГАЗ
ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
ПРАТ ПІДСЕРЕДНЄ
ПРАТ ПІРАМІС
ПРАТ ПІРОТЕКС
ПАТ ПЛАЗМАТЕК
ПАТ ПЛАЗМАТЕК
ПАТ ПЛАЗМАТЕК
ПАТ ПЛАЗМАТЕК
ПАТ ПЛАЗМАТЕК
ПРАТ ПЛАСКЕ
ПРАТ ПЛАСТ МАРКЕТ
ПРАТ ПЛАСТМОДЕРН
ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА»
ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»

127
132
169
215
83
392
79
290
334
296
66
294
53
382
262
246
287
118
127
229
289
400
88
87
261
134
318
376
377
373
54
378
256
166
9
138
331
397
194
362
166
340
319
16
38
41
193
385
234
210
81
254
269
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624.
625.
626.
627.
628.
629.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

630.

ПАТ

631.

ПРАТ

632.

ПАРТ

633.
634.
635.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

646.
647.
648.
649.
650.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

665.
666.
667.
668.
669.
670.

ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ

412

ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»
ПЛЕМЗАВОД ІМ. 20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ
ПЛЕМЗАВОД ЛІТИНСЬКИЙ
ПЛОДОВОД
ПМК «ВОЛИНЬ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ
ГАЗОМ «КИЇВПРОПАНГАЗ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ВІННИЦЯГАЗ»
ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ
«ЧЕРНІГІВТУРИСТ»
ПОВОРСЬКЕ РЕМОНТНО ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПОДІЛЬСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА
ПОЛІГРАФІСТ
ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИЙ
КОМПЛЕКС «ДЕСНА»
ПОЛІЕМОС
ПОЛІМЕР
ПОЛІМЕРАГРО
ПОЛІМЕР-ЧЕРКАСИ
ПОЛІСЕРВІС
ПОЛОНИНА
ПОЛТАВАГАЗ
ПОЛТАВАРИБГОСП
ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА
ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА
ЕКСКУРСІЯХ «ПОЛТАВАТУРИСТ»
ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ
ПРАКТИКА
ПРИКАРПАТБУД
ПРИКАРПАТСЬКЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПРИКАРПАТТЕХРЕСУРСИ
ПРИКАРПАТТЯ
ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО
ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧА СПІЛКА
ПРОКРЕДИТ БАНК
ПРОКСІМУС
ПРОМБУД - 2
ПРОМБУД С
ПРОМЕТЕЙ
ПРОМЕТЕЙ
ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ
ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК
«КИЇВЩИНА»
ПРОМІНЬ
ПРОМІНЬ
ПРОМСТРОЙМОНТАЖ
ПРОФІ-ПАК
ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ»
ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ
РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД
РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»
РАДЕХІВСЬКЕ АТП 14629
РАДІАНТ
РАЗНОБИТПРОДУКТ
РАЙАГРОБУД
РАЙАГРОХІМ
РАЙКОМУНГОСП
РАЙПОБУТКОМБІНАТ
РАССВЕТ
РАССВЕТ

81
12
91
9
82
318
278
257
299
143
226
390
166
82
332
171
95
286
135
142
80
169
47
80
404
367
323
193
227
119
124
108
82
264
78
294
378
314
314
293
68
6
8
398
405
338
300
400
228
294
252
155
336
58
337
91
317
322

682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.

ПРАТ РБУ-1
ПРАТ РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА
ПРАТ РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ
«ТОНІС-ЦЕНТР»
ПРАТ РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ
ПРАТ РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ»
ВАТ РЕСТОРАН «ПОДІЛЛЯ»
ПАТ РЕШЕТИЛІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ
ПРАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР
ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ ГЕКТАР
ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
ПАТ РІВНЕСІЛЬМАШ
ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ
ПАТ РІТЕЙЛ ГРУП
ПРАТ РММ
ПРАТ РОДИНА
ПАТ РУДЬКІВСЬКЕ
ПАТ РУДЬКІВСЬКЕ
ПРАТ РУСИН
ПРАТ САВОЙ ГОТЕЛЬ «ВІННИЦЯ»
ПРАТ САД
ПРАТ САД УКРАЇНИ
ПРАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД
ПРАТ СВІТ МЕБЛІВ - УКРАЇНА
ПАРТ СВІТ МЕБЛІВ - УКРАЇНА
ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ АТП-15345
ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДКІХ
МАШИНОБУДУВАННЯ
ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ
ПП СИХІВСЬКЕ
ПРАТ СІЛЬБУД
ПРАТ СІЛЬПО РІТЕЙЛ
ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Україна»
ТОВ СІМІНВЕСТ
ПАТ СІТІБАНК
ПРАТ СК «АВЕРС»
ПАТ СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС»
ПРАТ СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»
ПРАТ СК «ДЕФЕНСА»
ПРАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»
ПРАТ СК «САН ЛАЙФ»
ПРАТ СК «СТАР-ПОЛІС»
ПРАТ СК «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ»
ПРАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС»
ПРАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ»
ПРАТ СКАДОВСЬКПОБУТСЕРВІС
ПАТ СКАЙ БАНК
ПРАТ СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ПРАТ СКАЛАТСЬКА ФАБРИКА «ЛОТОС»
ПРАТ СКАНДИК МОТОРС
ПРАТ СКАРБИ УКРАЇНИ
ПРАТ СКАРБИ УКРАЇНИ
ПРАТ СКБ ЕЛЕКТРОЩИТ
АТ СКМ
ПРАТ СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД
ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ»
ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД
ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІЗОЛЯТОРІВ
ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ
ПРАТ СМАРТ-ХОЛДИНГ
ПРАТ СМІЛА-АГРОПРОМСЕРВІС
ПАТ СОНЯЧНЕ

89
5
374
234
217
95
379
166
296
357
358
364
255
383
390
94
359
93
161
121
80
170
271
238
61
82
186
300
111
137
227
142
78
298
212
78
72
184
397
190
64
83
196
75
209
297
373
397
228
316
258
259
314
162
405
195
293
389
134
235
106
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743.
744.
745.
746.
747.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

748.
749.
750.
751.
752.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

753.

ПРАТ

754.

ПРАТ

755.

ПРАТ

756.

ПАТ

757.

ПРАТ

758.
759.

ТОВ
ПРАТ

760.
761.

ПРАТ
ПРАТ

762.
763.
764.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

765.
766.
767.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

779.
780.
781.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

782.

ПРАТ

783.
784.
785.
786.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

787.

ПРАТ

788.

ПРАТ

789.
790.
791.
792.
793.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАРТ

СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС
СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ
СПЕКТР
СПЕЦБУДМАШ
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №507
СПОРТЕК
СПОРТЕК
СПС
СТАЛЬ
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР
СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
СТАРОСАЛТІВСЬКЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
СТОЛИЦЯ
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
СТРАХОВА «КОМПАНІЯ
УКРГАЗПРОМПОЛІС – ЖИТТЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АХА
СТРАХУВАННЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЕШТАЛЬТ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ
ШЛЯХИ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВІ
ГАРАНТІЇ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА ГРУПА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ПОЛІС»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ АКВ ГАРАНТ
СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГАРАНТ-СИСТЕМА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ ОСТРА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК
ЛАЙФ
СТРАХОВА КОМПАНІЯ
УКРГАЗПРОМПОЛІС
СТРАХОВА КОМПАНІЯ
УКРГАЗПРОМПОЛІС- ЖИТТЯ
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»
СТРИЙ-ІНЖИНІРИНГ
СТРИЙСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
СТРОЙ-ІНТЕРН
СУВЕНІР

333
153
243
382
262
333
337
375
335
131

794.
795.
796.
797.

ПАРТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ

798.

ПРАТ

799.
800.

ПРАТ
ПАТ

801.

ПАТ

802.
803.
804.
805.
806.

ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАРТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ВАТ
ПРАТ

821.
822.
823.

ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

824.
825.

ПРАТ
ПРАТ

826.
827.

ПРАТ
ПРАТ

828.

ПРАТ

829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

840.
841.
842.
843.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

844.

ПРАТ

845.
846.

ПРАТ
ПРАТ

292
297
402
330
169
86
110
357
187
257
110
134
391
197
132
127
122
133
133
26
62
235
228
107
108
275
107
403
29
210
404
78
392
212
173
241
62
397
124
377
54

СУВЕНІР
СУМИГАЗ
СУМИОБЛЕНЕРГО
СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОТЕХСЕРВІС»
СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ»
СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
«НАСОСЕНЕРГОМАШ»
СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
«НАСОСЕНЕРГОМАШ»
СУХА БАЛКА
ТАВРІЯ-В
ТАГАНЧА
ТАКСОСЕРВІС
ТАЛЬНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 17137
ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП
ТАСКОМБАНК
ТАХІОН
ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ»
ТЕЛЬКОМ
ТЕМП
ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
ТЕРА
ТЕРНОПІЛЬАВТОГОСП
ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ
ТЕРНОПІЛЬКНИГА
ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ
ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 16127
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛРИБОКОМБІНАТ
ТЕХМАШРЕМОНТ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ
МОНОКРИСТАЛІВ»
ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ
ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР
«ЕЛЕКТРОНІКА»
ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА»
ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА
«ДНІПРООБЛОПТТОРГ»
ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ
ЗАВОД
ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»
ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК»
ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧЕРВОНА ЗІРКА»
ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «А»
ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО
ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД»
ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1
ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД 3
ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6
ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД
ТРОЯНІВСЬКЕ
ТРУББУДІНДУСТРІЯ
ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС
ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА
АПТЕКА № 90
ТУЛЬЧИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10507
ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП -10507
ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП-10557

80
156
385
37
126
153
35
86
359
341
258
89
95
404
162
374
198
319
92
83
317
317
165
337
228
241
300
227
397
9
331
153
142
365
82
368
232
318
170
329
316
56
368
3
340
270
96
83
55
225
300
199
58
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847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.

873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.

ПРАТ ТУРБОТА
ПАТ ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
«ЧОРНЕ МОРЕ»
ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ
ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ
ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ
ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ
ПРАТ УІФК-АГРО
ПРАТ УКРАЇНА
СПАТ УКРАЇНА
ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ АСКА
ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ АСКА
ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ
ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА
КОМПАНІЯ
ПРАТ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ
ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
ПРАТ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА
ФІРМА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ»
ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ
ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ
ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО
ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ - ПАТ
КИЇВЗНДІЕП
ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО
ПРЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ»
ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО
ПРЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ»
ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЯ
ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ
ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
ПРАТ УКРАЇНСЬКО-СИБІРСЬКИЙ
ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ
ПАТ УКРВТОРЧОРМЕТ
ТОВ УКРГАЗ
ПРАТ УКРГАЗБУД
ПРАТ УКРГАЗБУД
ПРАТ УКРГАЗБУД
ПРАТ УКРГАЗОТРЕЙД
ПРАТ УКРГІДРОЕНЕРГО
ПРАТ УКРГІДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ
ПРАТ УКРГІПРОБУМ
ТОВ УКРЕЛЕВАТОРПРОМ

414

888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.

ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

903.

ПРАТ

405

904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.

ПАТ
ПрАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

401

912.

ПАТ

913.

ПРАТ

914.

ПРАТ

915.

ПРАТ

916.

ПРАТ

917.

ПРАТ

918.

ПРАТ

919.

ПАТ

920.

ПАТ

921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

929.

ПРАТ

930.
931.

ПРАТ
ПРАТ

932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

126
154
57
85
175
281
167
95
330
152
153
341
65
330
66
288
289

329
137
268
374
210
318
69

128
129
258
239
167
326
57
3
55
165
59
64
226
252
74

УКРЕЛЕКТРОНБУД
УКРЕНЕРГОПРОМ
УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС
УКРЗАХІДВУГЛЕБУД
УКРМЕДФАРМ
УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ
УКРПАПІРПРОМ
УКРПРИБОРСЕРВІС
УКРПРОММАШСЕРВІС
УКРПРОМ-СЕРВІС
УКРПРОФТУР
УКРТАРА-ВОЛАНПАК
УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ
УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ
УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УМАНСЬКИЙ ЗАВОД
«МЕГОММЕТР»
УМАНЬГАЗ
УМАНЬГАЗ
УНДІ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА»
УНІВЕР АГРО
УНІВЕРМАГ «ТОПОЛЯ»
УНІВЕРСАМ 28
УНІВЕРСАМ № 16
УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
«ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»
УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
МАШИН
УЧБОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ОСВІТА»
УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ
УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ
УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА
«ВІОЛА»
ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
СПРАТЛІ
ФАСТІВСЬКА МЕБЕЛЕВА
ФАБРИКА
ФАСТІВСЬКА МЕБЕЛЕВА
ФАБРИКА
ФЕД
ФЕДІР
ФЕДОРІВСЬКЕ
ФЕРМЕНТ
ФЕРМЕНТ
ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА
ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ПФБ КРЕДИТ»
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ПФБ КРЕДИТ»
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ
«ІНФІКО»
ФІНПРОФІЛЬ
ФІРМА «АВІАІНВЕСТ»
ФІРМА «АПЕКС»
ФІРМА «КРОН-ІНВЕСТ»
ФІРМА «МАГДА»
ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД»
ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД»
ФОЗЗІ ГРУП
ФОЗЗІ РІТЕЙЛ

252
336
148
367
6
319
123
199
337
403
166
210
133
84
386
399
245
249
275
245
377
401
167
336
220
319
61
187
295
343
402
70
76
168
297
167
186
284
63
274
33
215
140
95
375
189
315
315
152
322
325
152
143
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941.
942.
943.
944.
945.

ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ

946.

ПРАТ

947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.

ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
АК
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

957.

ПРАТ

958.

ПРАТ

959.
960.

ПАТ
ВАТ

961.

ВАТ

962.

ПРАТ

963.

ПРАТ

964.
965.

ПАТ
ПРАТ

966.

ПРАТ

967.

ПРАТ

968.

ПРАТ

969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ

982.

ПРАТ

983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
ФОНДОВА БІРЖА ПФТС
ФОНДОВА КОМПАНІЯ
«АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ»
ФОНДОВА КОМПАНІЯ
«АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ»
ФОНДОВИЙ ДІЛЕР
ФОРУМ СЛАВУТИЧ
ХАРКІВЖИТЛОБУД-1
ХАРКІВОБЛЕНЕРГО
ХАРКІВПРОДМАШ
ХАРКІВСПЕЦАВТО
ХАРКІВСПЕЦБУД
ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ
ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5
ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ
№11
ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ
СОЮЗ
ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЩИТОВИЙ
ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД»
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА
ПРЕСФОРМ
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА
ПРЕСФОРМ
ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД «ПЛІНФА»
ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»
ХАРКІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
ХАРКІВТУРИСТ
ХАРКІВФОРМВИДАВ
ХАРКІВФОРМВИДАВ
ХАРКІВХАРЧПРОМ
ХАРКІВХОЛОДМАШ
ХАРМ
ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД
ХЕМЗ-ІРЕС
ХЕРСОН-АВТО
ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ
ХЕРСОНВОДПРОЕКТ
ХЕРСОНГАЗ
ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ
ВАЛІВ
ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
ХІМПРОЕКТ
ХІМТЕКСТИЛЬМАШ
ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854
ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ
ХМЕЛЬНИЧЧИНА- АВТО

363
363
364
13
116
131
299
83
374
240
12
166
9
316
370
9
316
314
11
374
372
14
216
12
7
375
369
332
9
166
216
167
369
9
374
15
396
334
343
50
332
280
70
15
377
83
44
199
404
399
19

992.

ПАТ

993.

ПРАТ

994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.

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

1006. ПРАТ
1007. ПРАТ
1008. ПРАТ
1009. ПРАТ
1010. ПАТ
1011. ПАТ
1012. ПРАТ
1013. ПРАТ
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
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