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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО»; 05518768; вул. Фрунзе, буд.160, Полтава,
Полтавська обл., 36008; 0532-67-88-10.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.poltavpivo.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності: ТОВ Аудиторська фірма «КАПІТАЛЪ», 31391266.
5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів відбулися 27.04.2015 р., Порядок денний: 1.Про обрання голови та членів лічильної комісії, про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, про обрання складу президії. 2. Про розгляд
Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 3. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 р. 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. Визначення кількісного складу Наглядової ради
Товариства. 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами Наглядової ради Товариства.Проведення загальних зборiв
iнiцiювала Наглядова рада. Пропозiцiї що перелiку питань порядку денного
були наданi Наглядовою радою. Інших пропозицій не надходило. Постановили по першому питанню : 1.1.Обрати лічильну комісію у складі: Голови
комісії — Безсмертна А.О. та членів комісії Горобець В.В., Даценко Г.І., Сидорова Е.В., Подолян Н.П. 1.2. Повноваження голови та членів лічильної
комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків
на цих зборах в повному обсязі.1.3. Обрати склад президії зборів: Лавріченко В.М., Перепеляк Л.Б., Бражник Н.І. По другому питанню постановили: 2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014р. По третьому
питанню постановили: 3.1. Затвердити Звіт та висковки Ревізійної комісії
Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014р. По четвертому питанню постановили: 4.1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2014р. По п'ятому питанню постановили: 5.1. Затвердити річний
звіт Товариства за 2014р. По шостому питанню постановили: 6.1. Прибуток
отриманий Товариством у 2014 році в сумі 10 906,7 тис. грн. розподілити

наступним чином: — частину прибутку врозмірі 5% , а саме 545,3 тис. грн.
направити до резервного фонду Товариства. — частину прибутку в розмірі
10 361,4 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх періодів. По
сьомому питанню постановили: 7.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Хасанов Магомет Абдулмаджитович,
Мурга Тетяна В'ячеславівна, Ігнат'єва Ольга Миколаївна.По восьмому питанню постановили: 8. Визначити склад Наглядової ради Товариства у
кількості 3 (трьох) осіб.По дев'ятому питанню постановили : 9.1. Обрати
членами Наглядової ради Товариства: Хасанов Магомет Абдулмаджитович, Мурга Тетяна В'ячеславівна, Ігнат'єва Ольга Миколаївна, на необмежений термін, до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу
Наглядової ради Товариства.9.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх
винагороди: тип договору — цивільно-правовий та безоплатний; права,
обов'язки, відповідальність члена Наглядової ради встановлюються відповідно до Статуту Товариства та Положення «Про Наглядову раду
Товариства»;інші умови договору встановлюються на розсуд уповноваженої особи на підписання договорів відповідно до Статуту Товариства та
Положення «Про Наглядову раду Товариства». 9.3.Обрати Генерального
директора Товариства — Лавріченко Василя Микитовича уповноваженою
особою, якому надаються повноваження щодо підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
143352
121491
Основні засоби (за залишковою вартістю)
74430
77834
Довгострокові фінансові інвестиції
2
2
Запаси
19948
16660
Сумарна дебіторська заборгованість
23641
23978
Грошові кошти та їх еквіваленти
22965
2206
Власний капітал
101418
83646
Статутний капітал
67416
67416
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
14918
-4693
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
26287
23698
Поточні зобов’язання і забезпечення
15647
14147
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,9227
0,5662
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,9227
0,5662
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
19261803 19261803
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін0
0
них паперів власних випусків протягом періоду
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ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɂɃɄɈɆȿɊɐ,ɃɇɂɃȻȺɇɄ
©ɇɈȼɂɃª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɂɃɄɈɆȿɊɐ,ɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɇɈȼɂɃª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɄɆɚɪɤɫɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ/SXVWRYD\D#EDQNQHZGSXD
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ZZZEDQNQHZGSXDDERXW
FDWHJRU\Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵɛɚɧɤɚ
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɂɦɿɧɚ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɟɦɿ
ɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ȺɄȻ ©ɇɈȼɂɃª ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ 
ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ   ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɭɫɿɯɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ
ɧɚɰɢɯɩɨɫɚɞɚɯɡɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɚɫɚɦɟ
Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ± ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ Ȼɚɧɤɭ Ⱦɟɝɬɹɪɟɜɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ȼɚɧɤɭ    ɚɛɨ  
ɲɬ ɚɤɰɿɣ  ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱥɇ  ɜɢɞɚɧɢɣ ɄɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞLɣɫɶɤɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ
ɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɁɚɣɦɚɜɩɨɫɹɞɭɡ
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ±ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚȾɉ©Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ
ɫɶɤɟɛɸɪɨ©ɉɿɜɞɟɧɧɟª ɱɚɫɬɤɚɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿȻɚɧɤɭ±
ɚɛɨɲɬɚɤɰɿɣ ɉɟɪɲɨɝɨɁɚɫɬɭɩɧɢɤɚȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɨɪɚ ± Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚȾɉɄȻ©ɉɿɜɞɟɧɧɟªɿɦɆɄəɧɝɟɥɹ±Ʉɭɪɹɱɨɝɨȯɜɝɟɧɚȼɿɬɚɥɿ
ɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿɜɢɞɚɧɢɣɀɨɜɬɧɟɜɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢ
ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɪ  ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɨɛɢɫɬɨɚɤɰɿɹɦɢȺɄȻ©ɇɈȼɂɃª
ɧɟɜɨɥɨɞɿɽɁɚɣɦɚɜɩɨɫɹɞɭɡɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɑɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©Ʉɥɭɛ Ɂɞɨɪɨɜ¶ɹª ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ȼɚɧɤɭ    ɚɛɨ    ɲɬ ɚɤɰɿɣ   Ȼɨɥɬɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄɜɢɞɚɧɢɣɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦ
ɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ Ɉɫɨ
ɛɢɫɬɨ ɚɤɰɿɹɦɢ ȺɄȻ ©ɇɈȼɂɃª ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ Ɂɚɣɦɚɜ ɩɨɫɹɞɭ ɡ  ɤɜɿɬɧɹ
ɪɨɤɭ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ±ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛ
ɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȼȺɇɌȺɀɇɂɃ ɌȿɊɆȱɇȺɅ ©ɉɊɂȾɇȱɉɊɈȼ
ɋɖɄɂɃª ɱɚɫɬɤɚɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿȻɚɧɤɭ±ɚɛɨ
ɲɬɚɤɰɿɣ ɅɟɨɧɨɜɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȺɪɤɚɞɿɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɈɜɢ
ɞɚɧɢɣ Ʉɿɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ
ɪ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɈɫɨɛɢɫɬɨɚɤɰɿɹɦɢȺɄȻ©ɇɈȼɂɃªɧɟɜɨɥɨɞɿɽɁɚɣɦɚɜɩɨɫɹɞɭɡ
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ±ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛ
ɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȱɇȾɍɋɌɊȱȺɅɖɇɈ ± ɎȱɇȺɇɋɈȼȺ ȽɊɍɉȺª
ɱɚɫɬɤɚɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿȻɚɧɤɭɚɛɨɲɬɚɤ
ɰɿɣ ±ɉɨɡɞɧɹɤɨɜɚȾɦɢɬɪɚɈɥɟɝɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿɜɢɞɚɧɢɣȺɇȾ
ɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɨɛɢɫɬɨ
ɚɤɰɿɹɦɢȺɄȻ©ɇɈȼɂɃªɧɟɜɨɥɨɞɿɽɁɚɣɦɚɜɩɨɫɹɞɭɡɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ±ɒɟɜɱɭɤȼɚɥɟɧɬɢɧɚɉɚɜɥɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄ
ɜɢɞɚɧɢɣȻɚɛɭɲɤLɧɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜ
ɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɛɭɥɚɨɛɪɚɧɚɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɉɫɨɛɢɫɬɨ ɚɤɰɿɹɦɢ ȺɄȻ ©ɇɈȼɂɃª ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɁɚɣɦɚɥɚɩɨɫɹɞɭɡ
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɜɢɦɨɝɩɭɧɤɬɭɫɬɚɬɬɿɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɲɥɹɯɨɦɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɨɛɪɚɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɚɊɚɞɚɜɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɫɤɥɚɞɿ
ȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ±ɚɤɰɿɨɧɟɪȻɚɧɤɭȾɟɝɬɹɪɟɜɈɥɟɤɫɚɧɞɪȼɿ
ɤɬɨɪɨɜɢɱ ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ȼɚɧɤɭ    ɚɛɨ  
ɲɬɚɤɰɿɣ  ɩɚɫɩɨɪɬȺɇɜɢɞɚɧɢɣɄɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞLɣɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍ
ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɪ  ɇɟɩɨɝɚɲɟ
ɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɁɝɨ
ɣɡɚɫɬɭɩɧɢɤȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɄȻ
©ɉɿɜɞɟɧɧɟªɡɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɞ
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ɩɪɢɽɦɫɬɜɚ Ɂ  ɫɟɪɩɧɹ  ɩɨ  ɪɿɤ  Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ
 Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ©Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɟ
ɛɸɪɨªɉɿɜɞɟɧɧɟªɿɦɆɄəɧɝɟɥɹɁɪɨɤɭɨɱɨɥɸɽɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟɜɿɞ
ɞɿɥɟɧɧɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ Ⱥɫɬɪɨɧɚɜɬɢɤɢ Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɧɚɭɤ  ȺɤɚɞɟɦɿɤɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀȺɫɬɪɨɧɚɜɬɢɤɢɇɚɝɨɪɨɞɠɟ
ɧɢɣɨɪɞɟɧɨɦ©Ɂɚɡɚɫɥɭɝɢ,,,ɫɬɭɩɟɧɹ  Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜ
ɧɢɤɍɤɪɚʀɧɢ  ɥɚɭɪɟɚɬȾɟɪɠɚɜɧɨʀɩɪɟɦɿʀɍɤɪɚʀɧɢ  Ɉɛɪɚɧɨ
ɫɬɪɨɤɨɦɧɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ
ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ Ⱦɉ ©Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ
ɫɶɤɟ ɛɸɪɨ ©ɉɿɜɞɟɧɧɟª ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ȼɚɧɤɭ ± 
 ɚɛɨ    ɲɬ ɚɤɰɿɣ   ± Ʉɭɪɹɱɢɣ ȯɜɝɟɧ ȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ
Ⱥȿ  ɜɢɞɚɧɢɣ ɀɨɜɬɧɟɜɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɩɪɚɰɸɽ
ɉɟɪɲɢɦ Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ± Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɚɩɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦȽɨɥɨɜɧɢɦɟɤɨɧɨɦɿɫɬɨɦȾɉɄȻ©ɉɿɜ
ɞɟɧɧɟªɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɜɿɧɧɟ
ɦɚɽ Ɉɫɨɛɢɫɬɨ ɚɤɰɿɹɦɢ ȺɄȻ ©ɇɈȼɂɃª ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ Ɉɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ
 ɨɞɢɧ ɪɿɤ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ±ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɛɦɟ
ɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɄɥɭɛɁɞɨɪɨɜ¶ɹª ɱɚɫɬɤɚɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
Ȼɚɧɤɭɚɛɨɲɬɚɤɰɿɣ Ȼɨɥɬɹɧɫɶɤɢɣɋɬɚɧɿɫɥɚɜȼɨ
ɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄɜɢɞɚɧɢɣɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɪ  Ɂ  ɪɨɤɭ
ɩɨɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫɩɟɪɟɛɭɜɚɽɧɚɩɨɫɚɞɿɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦɚɧɟɫɬɟ
ɡɿɨɥɨɝɿʀɬɚɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɄɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɚɥɿɤɚɪɧɹʋȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɧɨʀɪɚɞɢɁɪɨɤɭ
ɩɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫ ɩɪɚɰɸɽ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɌɈȼ ©Ʉɥɭɛ Ɂɞɨɪɨɜ¶ɹª ɡɚ ɫɭɦɿɫ
ɧɢɰɬɜɨɦ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ
ɦɚɽ Ɉɫɨɛɢɫɬɨ ɚɤɰɿɹɦɢ ȺɄȻ ©ɇɈȼɂɃª ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ Ɉɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ
 ɨɞɢɧ ɪɿɤ
ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛ
ɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȼȺɇɌȺɀɇɂɃ ɌȿɊɆȱɇȺɅ ©ɉɊɂȾɇȱɉɊɈȼ
ɋɖɄɂɃª ɱɚɫɬɤɚɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿȻɚɧɤɭ±ɚɛɨ
ɲɬ ɚɤɰɿɣ  Ʌɟɨɧɨɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ⱥɪɤɚɞɿɣɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɈ  ɜɢ
ɞɚɧɢɣ Ʉɿɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫ
ɬɿ  ɪ  Ɂ  ɪɨɤɭ ɩɨ  ɪɿɤ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈȿɄɋɉȿȾɂɐȱɃɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ©ɉȱȼȾȿɇɖȱɇɌȿɊ
ɌɊȺɇɋªɇɚɞɚɧɢɣɱɚɫɧɟɩɪɚɰɸɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿ
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɨɛɢɫɬɨɚɤɰɿɹɦɢȺɄȻ©ɇɈȼɂɃªɧɟɜɨɥɨ
ɞɿɽɈɛɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɧɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ȱɇȾɍɋɌɊȱȺɅɖɇɈ±ɎȱɇȺɇɋɈȼȺȽɊɍɉȺª ɱɚɫɬɤɚɭɫɬɚɬɭɬ
ɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ȼɚɧɤɭ    ɚɛɨ    ɲɬ ɚɤɰɿɣ  ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ
Ⱦɦɢɬɪɨ Ɉɥɟɝɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱥȿ  ɜɢɞɚɧɢɣ ȺɇȾ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɪ  Ɂ  ɪ ɩɨ
 ɪ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɭ ɫɥɭɠɛɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿȾɉ©ɄȻ©ɉɿɜɞɟɧɧɟªɁɪɩɨɪɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚ
ɩɨɫɚɞɿɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɜɿɞɞɿɥɭɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɛɿɡɧɟɫɭɭ
ɫɥɭɠɛɿɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɬɚɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȾɉ©ɄȻ©ɉɿɜɞɟɧ
ɧɟªɁɪɩɨɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫɩɪɚɰɸɽɧɚɩɨɫɚɞɿɉɪɨɜɿɞɧɨɝɨɧɚ
ɭɤɨɜɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ±ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ±Ƚɟ
ɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ Ɉɫɨɛɢɫɬɨ ɚɤɰɿɹɦɢ ȺɄȻ ©ɇɈȼɂɃª ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ Ɉɛɪɚɧɨ
ɫɬɪɨɤɨɦɧɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɢɣɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ±ȾɚɧɿɥɨɜɚȽɚɥɢɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚ ɩɚɫ
ɩɨɪɬɆȺɜɢɞɚɧɢɣɁɚɪɿɱɧɢɦɊȼɋɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɋɭɦɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿ  ɪ  Ɂ ɜɟɪɟɫɧɹ  ɪ ɩɨ ɥɸɬɢɣ  ɪ ɩɪɚɰɸɜɚ
ɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɞɟ
ɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɩɨɪɨɛɨɬɿɡɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢɤɥɿɽɧɬɚɦɢɉȺɌ©ȼɿȯɣȻɿȻɚɧɤªɁ
ɪɩɨɫɟɪɩɟɧɶɪɨɤɭɩɪɚɰɸɜɚɥɚɧɚɤɟɪɿɜɧɢɯɩɨɫɚɞɚɯɉȺɌ
©ȻɚɧɤɎɨɪɭɦªɇɚɞɚɧɢɣɱɚɫɧɟɩɪɚɰɸɽ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪ Ɉɫɨɛɢɫɬɨɚɤɰɿɹɦɢ
ȺɄȻ ©ɇɈȼɂɃª ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨ
ɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɛɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɧɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɱɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ± ɉɪɭɫɟɧɤɨ ȱɝɨɪ ȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱ
ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹ&2ʋɜɢɞɚɧɢɣɪɨɤɭȼɚɬɭɬɿɧɫɶɤɢɦɊɍ
ȽɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɦɄɢɽɜɿ ɁɩɪɚɰɸɜɚɜɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦɌɈȼ
©ɋɤɿɮɄɨɧɬɪɨɥª ɡ ɫɿɱɧɹ  ɩɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ± ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɚ ɩɨ
ɫɚɞɿ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɌɈȼ ©ɘɧɿɞɠɿª Ɉɫɨɛɢɫɬɨ ɚɤɰɿɹɦɢ ȺɄȻ ©ɇɈȼɂɃª ɧɟ
ɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽɈɛɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɧɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹȻɭɥɚɜɿɧɨɜɚɌɚʀɫɿɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ
ɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɡɚɪɿɤ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ⱦɇ,ɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾ
ɉɊɈɄȺɌɇɂɏȼȺɅɄ,ȼª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©Ⱦɇ,ɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ ɉɊɈ
ɄȺɌɇɂɏȼȺɅɄ,ȼªɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȾɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦLɫɬɨȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȺɦɭɪɇɢɠɧɶɨɞɧLɩɪɨɜɫɶɤɢɣ
ɪɚɣɨɧɜɭɥɢɰɹɄɨɦLɧɬɟɪɧɭɛɭɞɢɧɨɤɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸXFDSGSXD
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɉ ȱ Ȼ
ɚɭɞɢɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ©ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺ
ɄɈɆɉȺɇ,ə©ɊȿɃɌɂɇȽȺɍȾɂɌªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢ
ɩɚɞɤɭɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ɪɩɪɨɜɟɞɟɧɨɱɟɪɝɨɜɿɪɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
ȾɁɉȼ
ɉɢɬɚɧɧɹɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɬɚɡɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɁɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬL
ɉȺɌȾɁɉȼɡɚɪɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɡɚɪɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
 ɁɜLɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɡɚ  ɪ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɜɢɫɧɨɜɤLɜɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɉȺɌȾɁɉȼɡɚɪ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭLɡɛɢɬɤLɜɉȺɌȾɁɉȼɡɚɪLɤ
ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀɉȺɌȾɁɉȼ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌȾɁɉȼ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ
ɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌȾɁɉȼɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨ
ɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹ
ɬɢɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭ
ɉɪɨɩɨɡɢɰLʀɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɩɨɞɚɜɚɥɢɫɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɈɛɪɚɬɢɱɥɟɧɚɦɢɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ
ȾɁɉȼɪ
ȼɟɪɛɭȯɜɝɟɧɚɄɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɢɱɚȻLɥɚɧɚȼLɬɚɥLɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɋɨ
ɫɧɨɜɫɶɤɭɅLɥLɸȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɭ
Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌȾɁɉȼ
ɉɨɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɱɚɫɞɨɩɨɜLɞLɞɨɯɜɢɥɢɧ
ɉɨɩɢɬɚɧɧɹɦɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɱɚɫɞɨɩɨɜLɞLɞɨɯɜɢɥɢɧ
ɉɨɪɟɲɬLɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɱɚɫɞɨɩɨɜLɞLɞɨɯɜɢɥɢɧ
ȼɢɫɬɭɩɢɩɨɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸɞɨɩɨɜLɞɟɣɞɨɯɜɢɥɢɧ
Ɂɛɨɪɢɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɩɪɨɜɟɫɬɢɡɚɝɨɞɢɧɢɛɟɡɩɟɪɟɪɜɢ
Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɟɜLɡɛɨɪLɜɩɢɫɶɦɨɜɨ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɉȺɌȾɁɉȼɡɚɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɉȺɌȾɁɉȼɡɚɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌȾɁɉȼɡɚ
ɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɉȺɌȾɁɉȼɡɚɪLɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤLɜ ɉȺɌ ȾɁɉȼ ɭ
ɪɨɡɦLɪLɝɪɢɜɟɧɶɳɨɨɬɪɢɦɚɧLɡɚɪLɤ
  ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤLɜ ɡɚɥɢɲɨɤ ɧɟɪɨɡɩɨɞLɥɟɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨ
ɱɚɬɨɤ ɡɜLɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɦɢɧɭɥɢɯ ɩɟɪLɨɞLɜ ɭ ɪɨɡɦLɪL   
ɝɪɢɜɟɧɶ
 ɧɟɩɨɤɪɢɬLɡɛɢɬɤɢɭɪɨɡɦLɪLɝɪɢɜɟɧɶɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶɞɨ
ɪɨɤɭ
ȾɨɫɬɪɨɤɨɜɨɩɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȽɨɥɨɜɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌ
ȾɁɉȼɎɟɧɟɧɤɨ,ɪɢɧɢȺɧɞɪLʀɜɧɢɬɚɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌȾɁɉȼ
ɑɟɪɧɨɜɨʀɋɜLɬɥɚɧɢȼLɤɬɨɪLɜɧɢɬɚɄɚɪɚɤɚɧɈɤɫɚɧɢȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɢ

 Ɉɛɪɚɬɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉȺɌ ȾɁɉȼ Ɏɟɧɟɧɤɨ
,ɪɢɧɭ ȺɧɞɪLʀɜɧɭ Ʉɚɪɚɤɚɧ Ɉɤɫɚɧɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɭ ɏɚɡɚɧɨɜɭ Ɍɟɬɹɧɭ
ɉɟɬɪLɜɧɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ
ɦɭɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉȺɌ ȾɁɉȼ ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɬɚ ɞɨ
ɪɭɱɢɬɢȽɨɥɨɜLɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɪɨɯɬɟɸɋɟɪɝLɸȺɧɚɬɨɥLɣɨɜɢɱɭɩLɞɩɢɫɚɬɢɜLɞ
LɦɟɧLɉȺɌȾɁɉȼɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜLɞɨɝɨɜɨɪɢɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɉȺɌȾɁɉȼɧɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯɭɦɨɜɚɯ
 ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɫɯɜɚɥɢɬɢ ɡɧɚɱɧL ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɪɹɞ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɹɤLɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɉȺɌȾɁɉȼɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨ
ɪɨɤɭɡɞɚɬɢɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɚɫɚɦɟ
 ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰLʀ  ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ ɞɨ   
ɜLɫLɦɫɨɬɦLɥɶɣɨɧLɜ ɝɪɢɜɟɧɶ
ɡɦɟɬɨɸɦɨɞɟɪɧLɡɚɰLʀɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚLɩɪɢɞɛɚɧɧɹɚɤɬɢɜLɜ±ɧɚɡɚɝɚɥɶ
ɧɭɫɭɦɭɞɨ ɩ¶ɹɬɫɨɬɦLɥɶɣɨɧLɜ ɝɪɢɜɟɧɶ
 ɤɪɟɞɢɬɧL ɭɝɨɞɢ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬLɜ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɚɛɨ
ɞɟɤLɥɶɤɨɯɛɚɧɤɚɯɚɬɚɤɨɠLɧɲLɭɝɨɞɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧLɡɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɤɪɟɞɢɬɭ
ɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭɳɨɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɬɪɢɫɬɚɦLɥɶɣɨɧLɜ 
ɝɪɢɜɟɧɶ
ɞɨɝɨɜɨɪɢLɩɨɬɟɤɢɡɚɫɬɚɜɢɳɨɞɨɩɟɪɟɞɚɱLɜLɩɨɬɟɤɭɡɚɫɬɚɜɭɦɚɣɧɚ
ɧɚɥɟɠɧɨɝɨɉȺɌȾɁɉȼɡɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɚ
ɚɛɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɪɟɬLɯɨɫLɛɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭɳɨɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽ
 ɬɪɢɫɬɚɦLɥɶɣɨɧLɜ ɝɪɢɜɟɧɶ
 ɞɨɝɨɜLɪ ɨɪɢ  Lɩɨɬɟɤɢ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɞɚɱL ɜ Lɩɨɬɟɤɭ ɛɚɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ
ɦɚɣɧɚɳɨɧɚɥɟɠɢɬɶɉȺɌȾɁɉȼɧɚɩɪɚɜLɩɪɢɜɚɬɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬLɡɦɟɬɨɸ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɬɚɚɛɨ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɬɪɟɬLɯ ɨɫLɛ ɡɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɢɦɢɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɭɝɨɞɚɦɢɩɪɨɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭɳɨɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɬɪɢɫɬɚɦLɥɶɣɨɧLɜ ɝɪɢ
ɜɟɧɶɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜLɞɭɦɨɜɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɧɧɹɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭɳɨɛɭɞɭɬɶ
ɡɚɡɧɚɱɟɧLɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪL ɚɯ 
ɇɚɞɚɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜLɣ ɪɚɞL ɉȺɌ ȾɁɉȼ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬ
ɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Lɫɬɨɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨɡɚɡɧɚɱɟɧLɭɪLɲɟɧɧLɩɨɰɶɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨ
ɝɨɚɬɚɤɨɠɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɭɝɨɞɞɨɰɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨɛɭɞɭɬɶ
ɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɟɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨ
ɪLɲɟɧɧɹ
ɇɚɞɚɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ȽɨɥɨɜL ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɉȺɌ ȾɁɉȼ ɳɨ ɞLɽ ɧɚ
ɩLɞɫɬɚɜL ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜLɞ LɦɟɧL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɧɚ
ɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɬɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧL ɭ
ɪLɲɟɧɧLɩɨɰɶɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɚɬɚɤɨɠɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɭɝɨɞɞɨ
ɰɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɛɭɞɭɬɶɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭ
ɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹLɫɬɨɬɧLɭɦɨɜɢɹɤɢɯɛɭɞɭɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧL
ɧɚ ɩLɞɫɬɚɜL ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯ ɪLɲɟɧɶ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ȾɁɉȼ LɧɲL ɭɦɨ
ɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧL Ƚɨɥɨɜɨɸ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɉȺɌ ȾɁɉȼ
ɫɚɦɨɫɬLɣɧɨɧɚɜɥɚɫɧɢɣɪɨɡɫɭɞ
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜLɡɛɨɪɢɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜLɬɧɨɝɨɩɟɪLɨɞɭɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶȾɢɜɿɞɟɧ
ɞɢɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹɬɚɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɹ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣ ɡɛɢ


ɬɨɤ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤ


ɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ


ɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɤɭɩɥɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨ


ɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟ


ɪɿɨɞɭ
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ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ɉɈ ȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇɘ ɌȺ ȽȺɁɂɎ,ɄȺɐ,Ȳ
©Ⱦɇ,ɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄȽȺɁª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ  ɦ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɒɟɜɱɟɧɤɚɛɭɞ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSGSXD
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɉȱȻ ɚɭ
ɞɢɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ ©ȽɊȺɇɌ
ɌɈɊɇɌɈɇɅȿȽ,ɋª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɪɩɪɨɜɟɞɟɧɨɪɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ Ɉɛɪɚɧɧɹ ɅLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɉɛ
ɪɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹɩɨɪɹɞɤɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɜLɬ
ɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪLɤɁɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢ
ɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɡɜLɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ ɬɚ ɡɜLɬɭ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ
ɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɊɨɡɩɨɞLɥɩɪɢɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɪɹ
ɞɨɤɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜ ɡɚɩLɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɤɭɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɨɫɧɨ
ɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤLɜ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ  ɪLɤ  ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ
ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɧɨɜLɣ
ɪɟɞɚɤɰLʀɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɁɚɝɚɥɶɧL
ɡɛɨɪɢɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɬɚɊɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀɯɭɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɭɤɥɚɞɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɜLɞLɦɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨ
ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ  ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɜLɞLɦɟɧLɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬLɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɪɹ
ɞɨɤɞɟɧɧɢɣɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɛɭɜɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣɩɢɬɚɧɧɹɦɢɡɝɨɩɨɬɟɡɚ
LɧLɰLɚɬɢɜɢɚɤɰLɨɧɟɪɚɉȺɌ©Ⱦɇ,ɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄȽȺɁªɳɨɜɨɥɨɞLɽɛLɥɶɲɟɧLɠ
ɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰLɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɩɨɪɹɞɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚ
ʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰLɨɧɟɪɧLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɊɨɡɝɥɹɞɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɩɟɪɲɨ
ɝɨɩɢɬɚɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɢɪLɲɢɥɢɈɛɪɚɬɢɅLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸɁɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɫɤɥɚɞLɆɨɫɤɚɥɟɧɤɨ,ɪɢɧɚɆɢɤɨ
ɥɚʀɜɧɚȽɨɥɨɜɚɅLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɄɧɢɠɧɢɤɌɟɬɹɧɚɆɚɪɤLɜɧɚɱɥɟɧɅLɱɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀɑɟɪɧɟɧɤɨȺɧɚɫɬɚɫLɹȺɧɞɪLʀɜɧɚɱɥɟɧɅLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɁɞɪɭɝɨɝɨɩɢ
ɬɚɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɢɪLɲɢɥɢɈɛɪɚɬɢȽɨɥɨɜɨɸɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɄɪɢɲɬɚɥɹɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚɈɛɪɚɬɢɋɟɤɪɟɬɚɪɟɦ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɆLɥɶɤɟɜɢɱɚȼLɬɚɥLɹɉɚɜɥɨɜɢɱɚɉɨɩɢɬɚɧɧɹɦ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɬɪɟɬɶɨɝɨɩɨɜɨɫɶɦɟɜɤɥɸɱɧɨɜɢɪLɲɢɥɢɩɪɢɣɧɹɬɢɩɪɨɟɤɬɢ
ɪLɲɟɧɶɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧLɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɊɚɞɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɞɟɜ¶ɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧ
ɧɹɉɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɢɪLɲɢɥɢɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜLɞɫɭɬɧLɫɬɸɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚ
ɩLɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰLɞɢɜLɞɟɧɞɢɧɟ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ Ɂ

ɞɟɫɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɢɪLɲɢɥɢɩɪɢɣɧɹɬɢɩɪɨɟɤɬɪLɲɟɧɧɹ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ Ɋɚɞɨɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɡ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɩɨ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɟ ɪLɲɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬL Ɂ ɱɨɬɢɪ
ɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɨLɲɟɧɧɹ ɡɧɹɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɂ ɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨ
ɲLɫɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɬɚ ɜLɫLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɧɟ
ɩɪɢɣɧɹɬɟ Ɂ ɫLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ
ɡɧɹɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɨɦɭ
ɡɚɩɪɨ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɡɚɩɪɨ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɫɬɢɦɢ ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ ɫɬɢɦɢ ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚ
ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧ




ɞɢɧɚɨɞɧɭɚɤɰɿɸɝɪɧ
ɋɭɦɚ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ ɞɢ




ɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟ
ɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ⱦɚɬɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɿɜ
ɇɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɉȺɌ
©ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɝɚɡª ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɹ  ɛɟɪɟɡɧɹ
 ɪɨɤɭ ɬɚ  ɤɜLɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɛɭɥɢ ɩɪɢɣɧɹɬL
Ɉɩɢɫ
ɪLɲɟɧɧɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜLɞɫɭɬɧLɫɬɸ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɡɚɩLɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰL
ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɢɜLɞɟɧɞɢɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ
ȱȱɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ 

ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


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

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄȺɇ,ȼɊɂȻȺª

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɅȺɇɈȼȿɐɖɄȿɋɉȿɐȺɌɉª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɡɚɪɿɤ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉȺɌɉɈȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇɘɌȺ
ȽȺɁɂɎ,ɄȺɐ,Ȳ©Ⱦɇ,ɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄȽȺɁª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪ
ɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɄȺɇ,ȼɊɂȻȺªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɑɟɪɤɚɫɶɤɚɨɛɥɄɚɧLɜɫɶɤɢɣɪɧɫɅɢɬɜɢɧɟɰɶɜɭɥɊɢɛɧɚ
ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
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ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ʌɚɧɨɜɟɰɶɤɟ ɫɩɟɰȺɌɉª 
 Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦɅɚɧLɜɰL ɜɭɥ ȼɢɲɧLɜɟɰɶɤɚ   

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZDWSWHUQHWXD

№82, 28 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉȺɌ©ȯȼɊȺɁȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ
ɆȿɌȺɅɍɊȽȱɃɇɂɃɁȺȼɈȾȱɆɉȿɌɊɈȼɋɖɄɈȽɈª

ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȯȼɊȺɁ  ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɆȿɌȺɅɍɊȽȱɃɇɂɃ ɁȺȼɈȾ
ȱɆ ɉȿɌɊɈȼɋɖɄɈȽɈª  Ɇɚɹɤɨɜɫɶɤɨɝɨ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɍɤɪɚʀɧɚ    
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSXNUHYUD]FRP¿QLQIRNRUSRUDWLYQ\HGRNXPHQW\
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚ±ɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɤɨɦɩɚɧɿɹ©ɘȿɃɑɍȺɃɉɊɈɋɌȱɊɅɌȾª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢȼɢɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɱɟɪɝɨɜɿȾɚɬɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɤɭɄɜɨɪɭɦɡɛɨɪɿɜɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶ
ɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɿɜɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɡɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɡɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɡɜɿɬȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɫɯɜɚɥɟɧɧɹɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ ɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿ
ɉɪɨɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪɿɤ
ɉɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿ
ɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧɿɜ ɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜɿ
ɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɰɢɜɿɥɶ
ɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢ
ɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɊɟɜɿɡɿɣɧɭɤɨɦɿɫɿɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣ
ɨɪɝɚɧɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɩɨɥɿɬɢɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɄɨ
ɞɟɤɫɭɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɫɨɛɢ ɳɨ ɩɨɞɚɜɚɥɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾɋɖɄȺɆȿɏȺɇȱɑɇȺ
ɆȺɃɋɌȿɊɇəª

ɧɚɞɚɥɿ±Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɜɭɥɄɿɪɨ
ɜɚɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɬɪɚɜɧɹɪɨɤɭɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸ
ɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɜɭɥɄɿɪɨɜɚɤɚɛɿɧɟɬɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿ
ɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪɿɤ
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɡɚɪɿɤ
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɪɟɜɿɡɨɪɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɪɟɜɿɡɨɪɚɡɚɪɿɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
ɪɟɜɿɡɨɪɚɡɚɪɿɤ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɹɤ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ



ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɫɨɛɚɳɨɿɧɿɰɿɸɜɚɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɊɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɚ
ɪɚɞɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨȼɫɿɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɧɚɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɊɿɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɿ
ɉɪɢɱɢɧɢɱɨɦɭɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɧɟɜɿɞɛɭɥɢɫɹɁɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɜɿɞɛɭɥɢɫɹ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
ɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɨɦɭ
ɡɚɩɪɨ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɡɚɩɪɨ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɫɬɢɦɢ ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ ɫɬɢɦɢ ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɞɢ




ɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ




ɧɚɨɞɧɭɚɤɰɿɸɝɪɧ
ɋɭɦɚɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯɞɢɜɿ




ɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟ
ɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ⱦɚɬɚɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ɉɩɢɫ
Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ
ȱȱɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
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
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ

Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟ


ɪɿɨɞɭ ɲɬ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫ


ɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ 


Ɂ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨ
ɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɜɭɥɄɿɪɨɜɚɤɚɛɿɧɟɬɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɚɬɚɤɨɠɜɞɟɧɶɡɛɨɪɿɜɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀȺɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨ
ɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɨɦɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠ
ɧɨɝɨ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ NLURYPHKDQPDMVW
HPLWHQWVQHWXD ɉɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ ɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦ
ɥɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɽ ɝɨɥɨɜɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɉɩɟɪɟɧɤɨ ɋɜɿɬɥɚɧɚ
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ɨɛɥ ɦ ɇɨɜɨɦɨɫ
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ɜɢɱ ɱɚɫɬɤɚɜɋɄ± 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋȺɊɇȿɇɋɖɄȺɉɆɄª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚɉɆɄª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɊLɜɧɟɧɫɶɤɚɨɛɥ ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ ɪɧ ɦ
ɋɚɪɧɢɜɭɥɌɤɚɱɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚSPN#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZSPNSDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪɨɤɭ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ
ɜɿɞɪ ɭɫɤɥɚɞɿɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɉȺɌ©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚɉɆɄª
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨɡɩɨɫɚɞ
 Ƚɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɭɫɶ ȼLɤɬɨɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
ɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚ
ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤɢ ȼɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ

 ɑɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȼɢɝɨɜɫɶɤɨɝɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭ
ɪɨɡɦɿɪɿ
 ɑɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉɚɪɚɧɢɰɸ Ɋɚʀɫɭ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɭ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
ɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚ
ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤɢ ȼɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ

ȽɨɥɨɜɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɆɭɡɢɱɤɨȺɧɚɬɨɥLɹ,ɫɚɤɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨ
ɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ
ɨɛLɣɦɚɥɚ ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɭɪɨɡɦɿɪɿ
 ɑɥɟɧɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɇɢɫɚɧɟɰɶ Ɋɚʀɫɭ ɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɭ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭ
ɪɨɡɦɿɪɿ
 ɑɥɟɧɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ Ƚɚɥɢɧɭ ɋɬɟɩɚɧLɜɧɭ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭ
ɪɨɡɦɿɪɿ
 Ƚɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ⱦɭɞɚɪɢɤɚ ɋɟɪɝLɹ Ⱦɚɧɢɥɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭ
ɪɨɡɦɿɪɿ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɩɨɫɚɞɢ
ȼɨɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɆɭɡɢɱɤɨȺɧɚɬɨɥLɹ,ɫɚɤɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺȽɊɈȾȺɊɊ,ȼɇȿª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ȺɝɪɨɞɚɪɊLɜɧɟª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɊLɜɧɟɧɫɶɤɚɨɛɥɊLɜɧɟɧɫɶɤLɣɪɧɫɇɨɜɚ
Ʌɸɛɨɦɢɪɤɚɜɭɥɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚDJURGDU#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZULYQHREODESDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪɨɤɭ ɪLɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɪȺɌ ©Ⱥɝɪɨ
ɞɚɪɊɿɜɧɟª ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ
ɬɟɪɦɿɧɭɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɬɟɪɦɿɧ± ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɧɚɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆɚɪɬɢɧɟɧɤɨɆɢɤɨɥɭȺɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱɚɡɝɨɞɢɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚȺɤɰLɹɦɢɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤLɜ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɭ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ

ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ Lɧɠɟɧɟɪɚ
ɉȺɌ©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚɉɆɄªɬɚɝɨɥɨɜɢɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌ©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚ
ɉɆɄªȼɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛɪɚɧɚ ɧɚ ɬɟɪɦLɧ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɞɚɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ
ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ
 ɑɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɭɞɚɪɢɤɚ ɋɟɪɝLɹ Ⱦɚɧɢɥɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɝLɞɪɨɞLɥɶɧɢɰL ɉȺɌ ©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚ ɉɆɄ
ª ɬɚ ɝɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚ ɉɆɄª ȼɨɥɨɞɿɽ ɩɚ
ɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦLɧɨɦ
ɧɚɪɨɤLɜ
ɑɥɟɧɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɌɭɫɶȼLɬɚɥLɹȼLɤɬɨɪɚɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚ
ɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ
ɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɞɢɪɟɤɬɨɪɚɄɉ©ɋɚɪɧɢɬɟɩɥɨɫɟɪɜLɫªȼɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤ
ɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɪɨɤLɜ
ȽɨɥɨɜɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀəɧɤɨɜɫɶɤɭɈɥɟɧɭɉɟɬɪLɜɧɭɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɮɨɧɞɭɫɨɰLɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜLɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤLɜ ɭ ɦ ɋɚɪɧɢ ȺɤɰLɹɦɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ
ɜɨɥɨɞLɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɪɨɤLɜ
 ɑɥɟɧɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉɪɢɦɚɤ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ⱥɞɚɦɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯ
ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧLɱɧɨʀ ɞLɥɶɧɢɰɿ ɉȺɌ
©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚɉɆɄªȼɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɪɨɤLɜ
ɑɥɟɧɚɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɆɭɡɢɱɤɚȯɜɝɟɧɚȺɧɚɬɨɥLɣɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨ
ɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɤɚɉȺɌ©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚɉɆɄªȺɤɰLɹɦɢ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɪɨɤLɜ
 Ƚɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɚɪɚɧɢɰɸ ɉɚɜɥɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯ
ɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭLɧɠɟɧɟɪɚɈɉɉȺɌ©ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɚɉɆɄªȼɨ
ɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛɪɚɧɚ
ɬɟɪɦLɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
 ɪ ɡɝɿɞɧɨ ɇɚɤɚɡɭ ʋ  ɜɿɞ  ɪ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ
ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ əɧɤɨɜɫɶɤɭ Ɉɥɟɧɭ ɉɟɬɪLɜɧɭ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨ
ɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ
ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɮɨɧɞɭ
ɫɨɰLɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜLɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤLɜ ɭ ɦɋɚɪɧɢ ȺɤɰLɹɦɢ ɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɪɚɧɚɧɚɬɟɪɦLɧɞLʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɞɚɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ Ɂ ɩɨɫɚɞɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
ɧLɤɨɝɨɧɟɡɜLɥɶɧɟɧɨɬɨɦɭɳɨɞɚɧɚɩɨɫɚɞɚɛɭɥɚɜɚɤɚɧɬɧɨɸ
ȼɫɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȼɨɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥLɧɧɹɆɭɡɢɱɤɨȺɧɚɬɨɥɿɣȱɫɚɤɨɜɢɱ
ɪ

ɌɈȼ©ɋɜLɬɨɜɢɞª
 ɑɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɚɧɱɭɤ ȼɚɥɟɧɬɢɧɭ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɭ ɡɝɨɞɢ ɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚȺɤɰLɹɦɢɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤLɜ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɌɈȼ©ɍɤɪɬɟɯɧɨɮɨɫª
ɑɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɦɚɲɟɜɫɶɤɭɇɚɬɚɥɿɸȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɭɡɝɨɞɢ
ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ȺɤɰLɹɦɢ ɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɪɨɤLɜ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɞɢɪɟɤɬɨɪɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɌɈȼ©ɍɤɪɬɟɯɧɨɮɨɫª
ȼɫɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɜɧɚɝɥɹɞɨɜLɣɪɚɞLɞLɸɬɶɹɤɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɚɤɰLɨɧɟɪɚ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ±ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ©ɋɜLɬɨɜɢɞª
ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   ɳɨ ɜɨɥɨɞLɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰLɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɪɨɡɦLɪL

ȼɫɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɋɭɩɪɭɧɸɤȺɧɞɪLɣɘɪLɣɨɜɢɱ
ɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɌȿɏɇɈɅɈȾɀ,Ɂª

ɉɊȺɌ©ɘɊɂȾɂɑɇȺɄɈɆɉȺɇ,ə
©ɉɊȺȼɈɁȺɏɂɋɌ,ɇȼȿɋɌª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɌɟɯɧɨɥɨɞɠLɡª  Ⱦɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦLɫɬɨȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɅɟɧLɧɚ ȼɨ
ɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɚ ɛɭɞ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸPWSURHPLWHQWLQIR

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɘɪɢɞɢɱɧɚɤɨɦɩɚɧLɹ©ɉɪɚɜɨɡɚɯɢɫɬ,ɧɜɟɫɬª
 Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ
ɅɟɧLɧɚ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɚ ɛɭɞ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸSUDYR]DKLVWBLQYSURHPLWHQWLQIR

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺɅɖɎȺȾȿȼȿɅɈɉɆȿɇɌª

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȿɇȿɊȽ,əȾȿȼȿɅɈɉɆȿɇɌª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȺɅɖɎȺ ȾȿȼȿɅɈɉɆȿɇɌª 
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶȻɚɛɭɲɤLɧɫɶɤɢɣȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
ɜɭɥɒɢɪɲɨɜɚɛɭɞɤ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸDOIDGHYSUDWGSXD

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌ
ɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȿɇȿɊȽ,ə ȾȿȼȿɅɈɉɆȿɇɌª
  ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ȻɚɛɭɲɤLɧɫɶɤɢɣ ɦ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȺɪɬɟɦɚɛɭɞ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸHQHUJ\GHYSUDWGSXD

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉɅȺɌɂª

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɄȺɆ,Ɍª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌ
ɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɉɅȺɌɂª  
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶȻɚɛɭɲɤLɧɫɶɤɢɣɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥ
Ⱥɪɬɟɦɚɛɭɞ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸSODWXSUDWGSXD

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌ
ɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɋɄȺɆ,Ɍª  
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɄLɪɨɜɫɶɤɢɣɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɨɜɭɥɨɤ
ɋɤɨɪɢɤLɜɫɶɤɢɣɛɭɞɤLɦ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸVNDPLWSUDWGSXD

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɌɍɊȻɈ,ɇȼȿɋɌɆȿɇɌɋª

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɎɈɊɆɍɅȺª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɌɍɊȻɈ ,ɇȼȿɋɌɆȿɇɌɋª 
 ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɀɨɜɬɧɟɜɢɣ ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
ɜɭɥɆɚɧɞɪɢɤLɜɫɶɤɚɛɭɞ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸWXUERLQYSUDWGSXD

138

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪ
ɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ɏɨɪɦɭɥɚª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   ɦ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ Ʉɨɦɿɫɿʀ  ɤɜɿɬɧɹ 
ɪɨɤɭ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸIHSOXVFRPXD

№82, 28 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪ

ɉȺɌ©ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɈɊɋɖɄȿȻɘɊɈ©ɌɊȺɇɋɉɈɊɌȿɊª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɟ ɛɸɪɨ ©Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɨɛɥ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɇɚɛɟɪɟɠɧɚ ɉɟɪɟɦɨɝɢ ɛɭɞ Ⱥ ɛɥɨɤ
    Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ Ʉɨɦɿɫɿʀ  ɪ 
Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ WUDQVSRUWHUSURHPLWHQWLQIR  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ ©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɤɨɦɩɚɧLɹ ©Ⱥɝɟɧɫɬɜɨ
ɎLɧɚɧɫɨɜɢɯ ɄɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬLɜª   ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ
ɪɜɿɞɛɭɥɢɫɶɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɋɟɤɪɟɬɚɪɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɜLɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤLɜɞLɹɥɶɧɨɫɬLɧɚɪLɤɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚɪLɤɁɜLɬɊɟɜLɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨ
ɜɤɭɊɟɜLɡɨɪɚɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɟɜLɪɤɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɮLɧɚɧɫɨɜɢɣɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭ
ɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɊɨɡɩɨɞLɥɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ   ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹɭɦɨɜɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɹɤL ɦɨɠɭɬɶ ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɟ ɛLɥɶɲ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪLɲɟɧɧɹ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɭɬɚɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɬɚɤɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ,ɧɲɢɯ
ɩɪɨɩɨɡɢɰLɣɧɟɧɚɞLɣɲɥɨɍɫLɩɢɬɚɧɧɹɪɨɡɝɥɹɧɭɬLɪLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬLɊLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨLɜɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɊɚɞɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɈɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɭɬɚɋɟɤɪɟɬɚɪɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ±ȻɟɥLɤɨɜɚȺȼȺɪɬɟɦ¶ɽɜɭȺɈɈɛɪɚɧɨɥɿɱɢɥɶɧɭɤɨɦɿɫɿɸ
ȱɨɜɥɟɜȾɋɅɿɬɜɿɧɨɜɚɘɅɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɡɜLɬȾɢɪɟɤɬɨɪɚȼɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɧɨɜɧL
ɧɚɩɪɹɦɤɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɧɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɁɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɨɡɜLɬɊɟɜLɡɨɪɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɜɢɫɧɨɜɨɤɊɟɜLɡɨɪɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ
ɪLɱɧɢɣ ɡɜLɬ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫ  ɋɬɨ ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɧɟɪɨɡɩɨɞLɥɟɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪ

ɉȺɌ©ɋȼȱɀȺɑɈɄª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ©ɋɜLɠɚɱɨɤªɁɚɩɨɪɿɡɶɤɚɨɛɥɉɪɢɦɨɪɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɫɟɥɨ,ɧɡLɜɤɚɜɭɥɊɚɞɹɧɫɶɤɚɛɭɞ  Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ
ɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ
ɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZVYL]KDFKRNXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ
ɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ
©ȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɤɨɦɩɚɧLɹ©ɘȿɣɱɍɚɣɉɪɨɫɬLɪɅɌȾªȱɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɜɿɞɛɭɥɢɫɶɱɟɪɝɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɉɈɊəȾɈɄȾȿɇɇɂɃɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɋɟɤɪɟɬɚɪɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɁɜLɬ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤLɜ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɧɚ  ɪLɤ  ɁɜLɬ ɊɟɜLɡɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ  Ɂɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɊɟɜLɡɨɪɚ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜLɪɤɢ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɮLɧɚɧɫɨɜɢɣɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɊɨɡɩɨɞLɥ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜ ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧ
ɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɹɤL ɦɨɠɭɬɶ ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɟ
ɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪLɲɟɧɧɹȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɭ ɬɚ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬL ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ  ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨ
ɜɧɨɜɚɠɟɧɶɊɟɜLɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɲɥɹɯɨɦɩɪɢɣɧɹɬɬɹɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ,ɧɲɢɯɩɪɨɩɨɡɢɰLɣ
ɧɟɧɚɞLɣɲɥɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɦɚɜȾɢɪɟɤɬɨɪ
ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɧɟɨɛɯLɞɧLɫɬɸɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚɪɍɫLɩɢɬɚɧɧɹɪɨɡɝɥɹɧɭɬLɪLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬLɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɩɢɬɚɧɶɈɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɭɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ±Ⱦɨɥ
ɝɨɜɫɶɤɨɝɨȺȼȾLɦLɬɪɨɜɆəɈɛɪɚɧɨɥLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸɭɫɤɥɚɞLȽɨɥɨɜɚ
Ƚɟɲɟɜ Ɉɋ ɑɥɟɧ ȼɚɩLɪɨɜɚ ɈɎ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɡɜLɬ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɨɫɧɨɜɧLɧɚɩɪɹɦɤɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚ
ɪLɤ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɁɜLɬ ɊɟɜLɡɨɪɚ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɊɟɜLɡɨɪɚ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɪLɱɧɢɣ ɡɜLɬ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫ ɡɚ  ɪLɤ  ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɹɜɧLɫɬɸ
ɡɛɢɬɤLɜɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɣɨɝɨɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɚ
ɪLɤɞɢɜLɞɟɧɞɢɡɚɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ

ɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɊɟɡɟɪɜɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȾɢɜLɞɟɧɞɢɡɚɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧLɜ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɤɥɚɞL Ȼɟɥɿɤɨɜ Ⱥȼ ɉɚɜɟɥɤɨ ɅɈ ɋɨɫɧɚ
ɋɈɈɛɪɚɬɢɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɇɚɝɥɹɞɨɜɭɜɧɨɜɨɦɭɫɤɥɚɞLɭɤLɥɶɤɨɫɬL
ɬɪɶɨɯɨɫLɛȻɟɥɿɤɨɜȺȼɉɚɜɟɥɤɨɅɈɉɚɧɚɫɸɤȻȯɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɭɦɨɜɢ
ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨɫɯɜɚɥɢɬɢɡɧɚɱɧLɩɪɚɜɨɱɢɧɢɹɤLɛɭɞɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ
ɜɯɨɞLɣɨɝɨɩɨɬɨɱɧɨʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭ
ɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɹɤɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢɦɚɣɧɨɩɨɫɥɭɝɢ
ɚɛɨɪɨɛɨɬɢɜɚɪɬLɫɬɶɹɤɢɯɩɟɪɟɜɢɳɭɽɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜȽɪɚɧɢɱɧɚ
ɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɬɚɤɢɯɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɦɥɧ
ɝɪɢɜɟɧɶ ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɧɟ ɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶ  ȱɧ
ɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɊɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,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
 ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɫɯɜɚɥɢɬɢ ɡɧɚɱɧL ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɹɤL ɛɭɞɭɬɶ ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨɦɜɯɨɞLɣɨɝɨɩɨɬɨɱɧɨʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤ
ɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɹɤɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɦɚɣɧɨɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨɪɨɛɨɬɢɜɚɪɬLɫɬɶɹɤɢɯɩɟɪɟɜɢɳɭɽɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬL
ɚɤɬɢɜLɜɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩ
ɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɦɥɧɝɪɧ
ɉɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɊɟɜLɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɋɬɪLɥɶɱɭɤȼɆȼɧɟɫɬɢ
ɡɦLɧɢɞɨɋɬɚɬɭɬɭɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɣɨɝɨɭɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿ
ɡɛɨɪɢɭɡɜɿɬɧɨɦɭɩɟɪɿɨɞɭɧɟɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɊɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟ
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 ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɉɍȻɅȱɑ

ɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɉɊȿɋɌɂɀȱɇɌȿɊª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɑɟɪɧLɜɰLɜɭɥ
ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ
ɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚSUHVLQWHU#\DQGH[XDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ
KWWS SUHVWLJHLQWHUFYXD  ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ
ɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
 Ɍɟɤɫɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ Ɂɦɿɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɛɭɥɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɪɿɲɟɧɧɹ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɬɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ  ɪ
 ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɡ
 ɪ  Ƚɨɥɨɜɚ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɇɨɪɨɡɨɜɚ Ɉɥɟɧɚ ,ɜɚɧLɜɧɚ  ɑɥɟɧ
ɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀȽɟɬɶɦɚɧȿɥɟɨɧɨɪɚɋɬɚɧLɫɥɚɜLɜɧɚɑɥɟɧɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ȾɨɥɝɨɜɚɌɟɬɹɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɚȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɅɟɝɨɫɬɚɽɜɚɅLɧɚ
,ɜɚɧLɜɧɚ  ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ʉɭɥɢɤ ɋɜLɬɥɚɧɚ ɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɚɑɥɟɧ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ʉɚɥɶ Ɍɟɬɹɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ  ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ʉɨɫɦɚ
ɬɨɜɫɶɤɢɣ ȼLɬɚɥLɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ  ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɒɤɨɞɟɧɤɨ Ɉɤɫɚ
ɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɚɈɛɪɚɧɨɧɚɪɿɤȽɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɏɨɥɨɲɢɧ
ȺɧɞɪLɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɉɨɩɟɪɟɞɧLɩɨɫɚɞɢɪɪɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɌɈȼ
©Ƚɪɭɩɚ,ɧɬɟɪɄɚɪȽɪɭɩªɡɪɩɪɨɜLɞɧɢɣɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɌɈȼ©Ƚɪɭɩɚ,ɧɬɟɪ
Ʉɚɪ ȽɪɭɩªɈɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɪɑɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆɢɤɢɬɚəɪɨɫɥɚɜȻɨɝɞɚɧɨɜɢɱɉɨɩɟɪɟɞɧL
ɩɨɫɚɞɢɪɪɌɈȼ©Ƚɪɭɩɚ,ɧɬɟɪɄɚɪȽɪɭɩªɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɡɪ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ  ɑɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɁɟɥLɧɶɫɤɚ,ɧɧɚɈɥɟɤɫLʀɜɧɚɉɨɩɟɪɟɞɧLɩɨɫɚɞɢɪɪɌɈȼ©Ʉɨɧɫɚɥ
ɬɢɧɝɨɜɚɝɪɭɩɚ©ɋɨɥLɞɚɪɧLɫɬɶªɩɨɫɚɞɚ±ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɪɪɉɪȺɌ
©ɋɄ ©ɋɨɥLɞɚɪɧLɫɬɶª ɩɨɫɚɞɚ ± ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ  ɪ ɩɨ  ɪ
ɌɈȼ ©,ɧɬɟɪɥLɡLɧɜɟɫɬª ɩɨɫɚɞɚ ± ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ ɡ  ɪ ±ɌɈȼ ©Ƚɪɭɩɚ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪ

ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ɏȱɆɆȿɌª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɏLɦɦɟɬª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
ɜɭɥ ɋɬɚɪɨɤɨɡɚɰɶɤɚ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɶɤɚ  ɛɭɞ Ȼ ɛɥ     
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟ
ɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKLPPHW
SURHPLWHQWLQIR  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ
ɉȱȻɚɭɞɢɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭ
ɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ©Ⱥɭ
ɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬɨɪɄɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɘɪɢɫɬªȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɪɩɪɨɜɟɞɟɧɨɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɋɟɤɪɟɬɚɪɹɱɟɪ
ɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɁɜLɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤLɜ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɧɚɪLɤɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɁɜLɬɊɟɜLɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɭɊɟɜLɡɨɪɚ
ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɟɜLɪɤɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬL
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɮLɧɚɧɫɨɜɢɣɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɚɛɚɥɚɧ
ɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɊɨɡɩɨɞLɥɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶ
ɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɬɚɤɨɝɨɪLɲɟɧɧɹȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɭɬɚɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɬɚɤɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ,ɧɲɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰLɣ ɧɟ ɧɚɞLɣɲɥɨ ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɦɚɥɨɫɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɊɚɞɨɸɩɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɧɚɞɚɜɚɜɫɹ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸȼɫLɩɢɬɚɧɧɹɪɨɡɝɥɹɧɭɬLɪLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬLɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɈɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɨɸɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɒɚɣɤLɧɚ Ⱦɋ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ȼɚɳɟɧɤɨ
ɈɈ  Ɉɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɭ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɋɭɞɟɧɤɨ ɌɆ ɱɥɟɧɚ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ Ƚɟɪɱɟɧɤɨ ɌɆ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɡɜLɬ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧL
ɧɚɩɪɹɦɤɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɡɜLɬɊɟɜLɡɨɪɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɜɢɫɧɨɜɨɤɊɟɜLɡɨɪɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɪLɱɧɢɣɡɜLɬɬɚɛɚɥɚɧɫɡɚɪLɤȼɢɪɿɲɢɥɢɫɬɨɜLɞɫɨɬɤLɜ
ɧɟɪɨɡɩɨɞLɥɟɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɭ  ɪɨɰL ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭ

ɌɈȼ©ɋɉɅ,Ɍª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
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,ɧɬɟɪ Ʉɚɪ Ƚɪɭɩª ɩɨɫɚɞɚ ± ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ ɑɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɒɤɨɞɟɧɤɨ
Ɉɤɫɚɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɚ ɉɨɩɟɪɟɞɧL ɩɨɫɚɞɢ  ɪ  ɪ ɌɈȼ ©ɎLɪɦɚ ɌɄ
Ʉɨɦɮɨɪɬªɩɨɫɚɞɚ±ɟɤɨɧɨɦLɫɬɡɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢɪɪɌɈȼ©ɍɤ
ɪɤɨɦɩɥɟɤɬɩɥɸɫªɩɨɫɚɞɚɮLɧɚɧɫɨɜɢɣɦɟɧɟɞɠɟɪɡɪɌɈȼ©ɍɤɪɤɨɦɩɥɟɤɬ
ɩɥɸɫª ɩɨɫɚɞɚ  ɮLɧɚɧɫɨɜɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɑɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɨɧɨɦɚɪɟɧ
ɤɨȽɚɥɢɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚɉɨɩɟɪɟɞɧLɩɨɫɚɞɢɁɪ±ɩɨɬɟɩɱɚɫɌɈȼ©Ƚɪɭ
ɩɚ,ɧɬɟɪɄɚɪȽɪɭɩªɩɨɫɚɞɚɚɭɞɢɬɨɪɈɛɪɚɧɨɧɚɪɨɤɢȽɨɥɨɜɚɪɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ Ɏɭɪɦɚɧ ȺɧɚɫɬɚɫLɹ ,ɝɨɪLɜɧɚ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɩɨɫɚɞɢ   ɪ ɪ ɌɈȼ
©Ƚɪɭɩɚ ,ɧɬɟɪ Ʉɚɪ Ƚɪɭɩª ɩɨɫɚɞɚ ± ɟɤɨɧɨɦLɫɬ ʀ ɤɚɬɟɝɨɪLʀ  ɪ Ʉɨɧɰɟɪɧ
©ȼLɣɫɶɤɬɨɪɝɫɟɪɜLɫªɩɨɫɚɞɚ±ɝɨɥɨɜɧɢɣɫɩɟɰLɚɥLɫɬɜLɞɞLɥɭɬɨɪɝLɜɥLɪ
ɪɡɚɫɬɭɩɧɢɤɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɇɚɰLɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜLɣɫɶɤɨɜɨLɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɦɭɡɟɸɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂɪ©Ƚɪɭɩɚ,ɧɬɟɪɄɚɪȽɪɭɩªɩɨɫɚɞɚ±ɩɪɨɜLɞɧɢɣɟɤɨɧɨɦLɫɬɈɛɪɚɧɨɝɨ
ɥɨɜɨɸ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ  ɪ  ɑɥɟɧ
ɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɆɢɯɚɥLɣɱɭɤɈɥɟɧɚȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɚɉɨɩɟɪɟɞɧLɩɨɫɚɞɢ
ɪɩɨɪɌɈȼ©ɆɟɣɛLɅȺȼªɩɨɫɚɞɚɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ɪɩɨɪȾɟɪɠɚɜɧɚɫɥɭɠɛɚɡɜ¶ɹɡɤɭɬɚɡɚɯɢɫɬɭLɧɮɨɪɦɚɰLʀɍɤɪɚʀɧɢ
ȾɟɪɠɚɜɧɢɣɰɟɧɬɪɡɚɯɢɫɬɭLɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨ±ɬɟɥɟɤɨɦɭɧLɤɚɰLɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɨɫɚɞɚ
ɟɤɨɧɨɦLɫɬɮLɧɚɧɫɨɜɨ±ɟɤɨɧɨɦLɱɧɨɝɨɜLɞɞLɥɭɡɪɄɪɟɞɢɬɧɚɫɩLɥɤɚ
©ɋɨɮLɹɋȼȯªɩɨɫɚɞɚɝɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɑɥɟɧɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɆɨɪɨɡɨɜɚ
Ɉɥɟɧɚ,ɜɚɧLɜɧɚɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚȽɨɥɨɜɚɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɪɌɈȼ
©Ƚɪɭɩɚ,ɧɬɟɪɄɚɪȽɪɭɩªɩɨɫɚɞɚ±ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜLɞɞLɥɭɚɧɚɥLɡɭ
ɉɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹLɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨɩɚɫɩɨɪɬɧLɞɚɧLɧɟɧɚ
ɞɚɥɢɉɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɧɟɦɚɸɬɶɉɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɹɤɢɯɩɪɢɩɢɧɟɧɨɬɚɨɛɪɚɧɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɚɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɸɬɶ
ɉɿɞɩɢɫɈɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɉɟɥɟɲɚɬɢɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɤɨɥɚɣɨ
ɜɢɱɪ
ɜɚɧɧɹɊɟɡɟɪɜɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȾɢɜLɞɟɧɞɢɡɚɚɤɰLɹɦɢɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭ
ɜɚɬɢɬɚɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨɫɯɜɚɥɢɥɢɡɧɚɱɧLɩɪɚɜɨɱɢɧɢɹɤLɛɭ
ɞɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɜɯɨɞLɩɨɬɨɱɧɨʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲ
ɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɹɤɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɦɚɣɧɨɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨɪɨɛɨɬɢɜɚɪɬLɫɬɶɹɤɢɯɩɟɪɟɜɢɳɭɽɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬL
ɚɤɬɢɜLɜ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜLɬɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ƚɪɚ
ɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɬɚɤɢɯɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
 ɫLɦɫɨɬɦLɥɶɣɨɧLɜ ɝɪɢɜɟɧɶɉɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɩɨɡɚɱɟɪ
ɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɧɟɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɩɥɚɬɢ 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 ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ

ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɋɩɥLɬ ª ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɋɩɥLɬª  
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɅɟɧLɧɚ ȼɨ
ɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɚ ɛɭɞ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸVSOLWSURHPLWHQWLQIR

№82, 28 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȻɍȾȱɇȼȿɋɌªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ

Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦɿɫɬɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥɢɰɹ ȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚ ɛɭɞɢɧɨɤ   Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ
ɮɚɤɫȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQER[#EXGLQYHVWFRP
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿ
ɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ZZZEXGLQYHVWFRP  ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ⱦɚɬɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞLʀ  ɪ ɁɝLɞɧɨ ɊLɲɟɧɧɹ ɡɚɫLɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɆȿȾȱɄȺɅɌɈɆɈȽɊȺɎȱɇȼȿɋɌɆȿɇɌªɄɨɞ

ɡɚȯȾɊɉɈɍɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥ
ɦɿɫɬɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥɢɰɹ ȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚ ɛɭɞɢɧɨɤ   Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ
ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ   ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ LQER[#PWL
GSXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZPWLGSXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȾɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪɁɝLɞɧɨɊLɲɟɧɧɹɡɚɫLɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ

ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɉɊɈȽɊȿɋª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɅɟɧLɧɫɶɤɢɣɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɘɞLɧɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZSURJUHVVPHESDWXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉɪɢɜɚɬɧɟɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺɄɈɆɉȺɇɂə©ɊȿɃ
ɌɂɇȽȺɍȾɂɌª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ȼɢɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɱɟɪɝɨɜɿ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɪɨɤɭ Ʉɜɨɪɭɦ ɡɛɨɪɿɜ  ɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɿɜɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
ɉɪɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɧɢɯɩɢɬɚɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɬɨɱɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Ɂɜɿɬɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤɬɚɣɨɝɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɬɚɡɛɢɬɤɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚʀɯɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
Ɂɜɿɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀʀɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɜɿ
ɬɭɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɉɪɨɩɨɡɢɰLʀɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɩɨɞɚɜɚɜɚɥɢɫɹ
ɎLɧɚɧɫɨɜɚɡɜLɬɧLɫɬɶɡɚɡɜLɬɧɢɣɩɟɪLɨɞɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ
Ɂɚɬɜɟɪɠɟɧɪɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚɪɿɤɭɪɨɡɦɿɪɿɬɢɫɝɪɧ ɩ¶ɹɬɶ
ɦɿɥɶɣɨɧɿɜɫɿɦɫɨɬɬɪɢɞɰɹɬɶɬɪɢɬɢɫɹɱɿɝɪɢɜɟɧɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
ɬɢɫɝɪɧ ɨɞɢɧɦɿɥɶɣɨɧɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɬɢɫɹɱɬɪɢɫɬɚɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩ 
ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ  ɝɪɧ ɧɭɥɶ ɝɪɢɜɟɧɶ ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬ ɤɨɩɿ
ɣɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɿɦɟɧɧɭɚɤɰɿɸ
ɬɢɫɝɪɧ ɱɨɬɢɪɢɦɿɥɶɣɨɧɚɲɿɫɬɫɨɬɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬɞɜɿɬɢɫɹɱɿɫɿɦɫɨɬ
ɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩ ɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɁɜLɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɛɭɜɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɊɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
ɧɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɶɨɦɭ
ɡɚɩɪɨ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɡɚɩɪɢɜɿ

ɡɚɩɪɨɫɬɢɦɢ
ɫɬɢɦɢ ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧ




ɞɢɧɚɨɞɧɭɚɤɰɿɸɝɪɧ
ɋɭɦɚ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟ
ɪɟɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚ
ɞɜ
ɞɜ
ɪ
ɞɜ
ɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢ
ɦɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ

Ɋɚɞɢ ɉɪɨɬɨɤɨɥɛɧɜLɞɪ ɬɚɇɚɤɚɡɭɄɜɿɞɪɨɛɪɚɧɨ
ɧɚɬɭɫɚɦɭɩɨɫɚɞɭ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ƚɨɥɨɜɢ
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ȻɍȾȱɇȼȿɋɌªɑɚɣɤɭȱɪɢɧɭȿɞɭɚɪɞɿɜɧɭ ɧɟɧɚɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ  ɪ ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ
ɇɚɡɜɢ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɨɫɨɛɚ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɪɟɜɿɡɨɪȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ȻɍȾȱɇȼȿɋɌªɑɚɣ
ɤɚȱɪɢɧɚȿɞɭɚɪɞɿɜɧɚɪ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɛɧɜLɞɪ ɬɚɇɚɤɚɡɭɄɜɿɞɪɨɛɪɚɧɨɧɚɬɭ
ɫɚɦɭɩɨɫɚɞɭ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ƚɨɥɨɜɢɩɪɚɜ
ɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɆɌȱªɅɟɣɛɢɱɟɧɤɨɈɥɶɝɭȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɭ ɧɟɧɚɞɚɧɨɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɫɬɪɨɤɨɦɞɨɪɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɇɟ
ɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɇɚɡɜɢ ɩɨɫɚɞ
ɹɤLɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜȽɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪȽɨɥɨɜɚ
ɉɪɚɜɥLɧɧɹȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȽɨɥɨɜɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɊɟɜɿɡɨɪ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɢ Ƚɨɥɨɜɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ɆɌȱª Ʌɟɣɛɢɱɟɧɤɨ
ɈɥɶɝɚȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚɪ
Ⱦɚɬɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɿɜ

ɞɜ

ɞɜ

ɪ

ɞɜ

Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜLɬɧɨɝɨ ɩɟɪLɨɞɭ ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞ  ɪ ©ȼɢɩɥɚɬɭ
ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɞLɣɫɧɢɬɢ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ  ɝɪɧ ɨɞɧɭ
ɝɪɢɜɧɸɤɨɩLɣɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭLɦɟɧɧɭɚɤɰLɸȼ
ɜɢɩɚɞɤɭɧɚɛɪɚɧɧɹɱɢɧɧɨɫɬLɡɪɁɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɱɢɯ ɚɤɬLɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ LɧɜɟɫɬɨɪLɜª
ɜLɞɪɡɚʋ9,,,ɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
ɡɞLɣɫɧɢɬɢ ɱɟɪɟɡ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɍɤɪɚʀɧɢª
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪLɨɞɭ ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɜɚɜ ɡɜLɬɧɨɦɭ
Ɉɩɢɫ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜɩɪɢɣɧɹɬɨɧɚɱɟɪ
ɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɜLɞ 
ɪ ɊLɲɟɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɜLɞ  ɪ ɭ
ɫɬɪɨɤ ɞɨ  ɠɨɜɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɡɞLɣɫɧɢɬɢ ɜɢɩɥɚɬɭ
ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ  ɪLɤ ɜ ɪɨɡɦLɪL  ɝɪɧ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɩɪɨɫɬɭLɦɟɧɧɭ ɚɤɰLɸ ɡɝLɞɧɨ ɡ ɩɟɪɟɥLɤɨɦ ɨɫLɛ ɹɤL
ɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜLɞɟɧɞLɜɫɤɥɚɞɟɧɢɦ
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɪ ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧ
ɧɹ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ± ɡɝLɞɧɨ ɡɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɍɤɪɚʀɧɢȾɢɜLɞɟɧɞɢ ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ
ɪɪɪ
,,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

141

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№82, 28 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɪ

ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɎȱɇȺɇɋɈȼȺɄɈɆɉȺɇȱə
©ɋɍɑȺɋɇȱɄɊȿȾɂɌɇȱɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɎLɧɚɧɫɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧLɹ ©ɋɭɱɚɫɧL ɤɪɟɞɢɬɧL ɬɟɯɧɨɥɨɝLʀª 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɅɟɧLɧɚ ȼɨɫɤɪɟ
ɫɟɧɫɶɤɚ  ɛɭɞ      Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ  ɪ  Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSVNWSURHPLWHQWLQIRɇɚ
ɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ
ɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ
ȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ɎLɧɟɤɫȺɭɞɢɬªȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶ
ɧɿ ɡɛɨɪɢ  ɪ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɱɟɪɝɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɨ
ɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɋɟɤɪɟɬɚɪɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɁɜLɬ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚ  ɪLɤ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤLɜ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɧɚ  ɪLɤ 
ɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɁɜLɬɊɟɜLɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɭɊɟɜLɡɨɪɚɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜLɪɤɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ 
ɮLɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪLɤ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ
ɪLɤɊɨɡɩɨɞLɥɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜ ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪLɲɟɧɧɹ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬL ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
,ɧɲɢɯɩɪɨɩɨɡɢɰLɣɧɟɧɚɞLɣɲɥɨɊLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ
ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɞLɣɫɧɟɧɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ ȼɫL ɩɢ
ɬɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬL ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɬɹL Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɶ Ɉɛ
ɪɚɧɨȽɨɥɨɜɭɫɟɤɪɟɬɚɪɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
±ɊɭɞɨɤɜɚɫɘȺɆɨɠɚɪɨɜɫɶɤɚɘȼɈɛɪɚɧɨɥLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸɭɫɤɥɚɞL
ɑɟɪɧɨɛɪɨɜɫɶɤɚ ɄɆ ɝɨɥɨɜɚ  Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ɈɅ ɱɥɟɧ   Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɡɜLɬ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɚȼɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɧɨɜɧLɧɚɩɪɹɦɤɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɧɚɪLɤɁɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɨɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɡɜLɬɊɟɜLɡɨɪɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪ

ɉȺɌ©ȻȱɊɀɈȼȺȽɊɍɉȺɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼȺª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ȻLɪɠɨɜɚȽɪɭɩɚɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚªȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɅɟɧLɧɚɛɭɞ  Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ
ɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ
ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ EJSSURHPLWHQWLQIR 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ
ɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɈȼȺɎ©ɎLɧɟɤɫȺɭɞɢɬªȱɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɪɜɿɞɛɭɥɢɫɶɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ  ɉɈɊəȾɈɄ ȾȿɇɇɂɃ  ɁɜLɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤLɜɞLɹɥɶɧɨɫɬLɧɚɪLɤɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ  ɁɜLɬ ɊɟɜLɡɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɭɊɟɜLɡɨɪɚɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɟɜLɪɤɢ
ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɮLɧɚɧɫɨɜɢɣɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɊɨɡɩɨɞLɥ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜ ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɶɊɟɜLɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ ɊɟɜLɡɨɪɚ 
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚ
ɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɊɟɜLɡɨɪɨɦ  Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɨɛɪɚɧɧɹ
ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ
ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɊɟɜLɡɨɪɨɦ  Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚ
ɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɹɤL ɦɨɠɭɬɶ ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪLɲɟɧɧɹȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɭɬɚɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɬɚɤɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ,ɧɲɢɯɩɪɨɩɨɡɢɰLɣ
ɧɟ ɧɚɞLɣɲɥɨ ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȼɫLɩɢɬɚɧɧɹ
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬLɪLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬLɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ
ɡɜLɬȾɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɚɪLɤɜɢɡɧɚɱɢɬɢɨɫɧɨɜɧLɧɚɩɪɹɦɤɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚ
ɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢ
ɬɢɡɜLɬɊɟɜLɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɊɟɜLɡɨɪɚɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜLɪɤɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɮLɧɚɧɫɨɜɢɣɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɬɚ
ɛɚɥɚɧɫ ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɋɬɨɜLɞɫɨɬɤLɜɧɟɪɨɡɩɨɞLɥɟɧɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭ
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ɜɢɫɧɨɜɨɤɊɟɜLɡɨɪɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɪLɱɧɢɣɡɜLɬɬɚɛɚɥɚɧɫɩɢɬɚɧɧɹɋɬɨ
ɜLɞɫɨɬɤLɜɧɟɪɨɡɩɨɞLɥɟɧɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɧɚɩɪɚɜɢɬɢɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɊɟɡɟɪɜɧɨɝɨ
ɤɚɩLɬɚɥɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ȾɢɜLɞɟɧɞɢ ɡɚ ɚɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ
ɬɚ ɧɟ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ  ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɫɯɜɚɥɢɬɢ ɡɧɚɱɧL ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɹɤL ɛɭɞɭɬɶ
ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɜ ɯɨɞL ɣɨɝɨ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL
ɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɟɞ
ɦɟɬɨɦɹɤɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢɦɚɣɧɨɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨɪɨɛɨɬɢɜɚɪɬLɫɬɶɹɤɢɯɩɟɪɟɜɢ
ɳɭɽɜLɞɫɨɬɤLɜɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɬɚɤɢɯɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɦɥɧɝɪɧɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿ
ɡɛɨɪɢɭɡɜɿɬɧɨɦɭɩɟɪɿɨɞɭɧɟɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
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


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ

ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɭɪɨɰLɧɚɩɪɚɜɢɬɢɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɊɟɡɟɪɜɧɨɝɨ
ɤɚɩLɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȾɢɜLɞɟɧɞɢɡɚɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚ
ɧɟ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ  ȼLɞɤɥɢɤɚɬɢ ȼɚɪɹɧɢɱɤɨ Ʉɚɬɟɪɢɧɭ ȽɟɧɧɚɞLʀɜɧɭ ɡ ɡɚɣɦɚɧɨʀ
ɩɨɫɚɞɢɊɟɜLɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɬɢɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɊɟɜLɡɨɪɚɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɜɨɫɨɛɿɄɨɜɚɥɟɧɤɨɘȼɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɭɦɨɜɢɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɞɨ
ɝɨɜɨɪɭɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɟɬɶɫɹɡɊɟɜLɡɨɪɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨɫɯɜɚɥɢ
ɬɢɡɧɚɱɧLɩɪɚɜɨɱɢɧɢɹɤLɛɭɞɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɜɯɨɞLɣɨɝɨɩɨɬɨɱɧɨʀ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɬɚɤɢɯɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɧɟɩɨ
ɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ    ɫLɦɫɨɬ ɦLɥɶɣɨɧLɜ  ɝɪɢɜɟɧɶ ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ
ɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɧɟɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɢɊɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,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

№82, 28 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©ɄȺɍɉȿɊȼɍȾª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɿɪɈɫɨɛɚɳɨLɧLɰLɸɜɚɥɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɧɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɄɜɨɪɭɦɡɛɨɪɿɜ
ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɍɯɜɚɥɢɥɢɉɪɢɡɧɚɱɢɬɢɥɿɱɢɥɶɧɭɤɨɦɿɫɿɸɭɫɤɥɚ
ɞɿɄɚɧɞɪɿɧɚɅȼ±ɝɨɥɨɜɚɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀəɤɨɜɥɟɜɚȱȼ±ɱɥɟɧɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɫɬɚɬɭɬɭɛɚɧɤɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɤɰɿɣ ɍɯɜɚɥɢɥɢ
ȼɢɤɥɚɫɬɢɩɪɨɡɞɿɥɭȱ9ɫɬɚɬɭɬɭɛɚɧɤɭɭɬɚɤɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ©ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ
ɤɚɩɿɬɚɥ Ȼɚɧɤɭ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɫɬɨ ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬ ɩ¶ɹɬɶ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ  ɝɪɢ
ɜɟɧɶɹɤɢɣɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɚ ɫɬɨɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɩ¶ɹɬɶɬɢɫɹɱ ɲɬɭɤɩɪɨɫɬɢɯ
ɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ ɨɞɧɚɬɢɫɹɱɚ ɝɪɢɜɟɧɶª
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɭ ɛɚɧɤɭ ɭ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɍɯɜɚɥɢɥɢ  ȼɧɟɫɬɢ
ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɭ ɛɚɧɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɭ ʋ  ɞɨ
ɫɬɚɬɭɬɭ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢɝɨɥɨɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɇɟɮɟɞɨɜɚɄɢɪɢɥɚ
ȯɜɝɟɧɨɜɢɱɚɩɿɞɩɢɫɚɬɢɜɧɟɫɟɧɿɡɦɿɧɢɞɨɫɬɚɬɭɬɭɛɚɧɤɭɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɨɤɪɟɦɢɦ
ɞɨɞɚɬɤɨɦʋɞɨɫɬɚɬɭɬɭȾɨɪɭɱɢɬɢɩɪɚɜɥɿɧɧɸɛɚɧɤɭɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɡɦɿɧɢ
ɞɨɫɬɚɬɭɬɭɛɚɧɤɭɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɩɨɪɹɞɤɭ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɍɯɜɚɥɢɥɢɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɝɨɥɨɜɢ
ɬɚɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɧɟɩɪɢɣɧɹɬɨ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢ
ɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɧɢɦɢ ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ʀɯ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɍɯɜɚɥɢɥɢ Ɂɚɥɢɲɢɬɢ
ɫɤɥɚɞɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɛɟɡɡɦɿɧɚɫɚɦɟɝɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɨɫɽɞɤɚ
Ɇɿɲɚɥɨɜɚ Ɉɥɟɧɚ ȼɿɥɿʀɜɧɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪ ɛɚɧɤɭ ɱɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɋɨɫɽɞɤɚ
ɘɥɿɹȼɿɥɿʀɜɧɚɚɤɰɿɨɧɟɪɛɚɧɤɭɱɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆɚɥɨɦɭɠɌɟɬɹɧɚɆɢ
ɤɨɥɚʀɜɧɚɚɤɰɿɨɧɟɪɛɚɧɤɭ
ɑɟɪɝɨɜɿ ɪɿɱɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɿɪɈɫɨɛɚɳɨLɧLɰLɸɜɚɥɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɧɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɄɜɨɪɭɦɡɛɨɪɿɜ
ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɍɯɜɚɥɢɥɢɉɪɢɡɧɚɱɢɬɢɥɿɱɢɥɶɧɭɤɨɦɿɫɿɸɭɫɤɥɚ
ɞɿɄɚɧɞɪɿɧɚɅȼ±ɝɨɥɨɜɚɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀəɤɨɜɥɟɜɚȱȼ±ɱɥɟɧɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
 ɁɜLɬ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ ɛɚɧɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ
ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɍɯɜɚɥɢɥɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɛɚɧɤɭɭɪɨɰɿ
ɁɜLɬɩɪɚɜɥLɧɧɹɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɛɚɧɤɭɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚ
ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɍɯɜɚɥɢɥɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɩɪɢɡɧɚ
ɬɢɪɨɛɨɬɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɭɪɨɰɿɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɚɧɤɭɧɚɪɿɤɍɯɜɚɥɢ
ɥɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɚɧɤɭɧɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤLɜɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɍɯɜɚɥɢɥɢɁɚɬɜɟɪ
ɞɢɬɢɡɜɿɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɭɩɟɪɟɜɿɪɤɭɮɿɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɚɧɤɭɡɚɪɿɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮLɪɦɢ ɍɯɜɚɥɢɥɢ Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɡɜɿɬ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɚ  ɌɈȼ ȺɎ ©ɄȺɍɉȿɊ
ȼɍȾª ɳɨɞɨ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɭ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɡ  ɪ ɩɨ
ɪɫɬɚɧɨɦɧɚɤɿɧɟɰɶɞɧɹɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɚɧɤɭɡɚɪɿɤɬɚɡɚ
ɯɨɞɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɍɯɜɚɥɢɥɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪɿɱɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɚɧɤɭɭɫɤɥɚɞɿɁɜɿɬɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ
ɫɬɚɧ Ȼɚɥɚɧɫ ɧɚɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭɁɜɿɬɩɪɨɩɪɢɛɭɬɤɢɿɡɛɢɬɤɢɬɚɿɧɲɢɣ
ɫɭɤɭɩɧɢɣɞɨɯɿɞ Ɂɜɿɬɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚɪɿɤɁɜɿɬɩɪɨɡɦɿɧɢɭ
ɜɥɚɫɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɂɜɿɬɩɪɨɜɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ɡɚɪɿɤɁɜɿɬɩɪɨɪɭɯɝɪɨ
ɲɨɜɢɯɤɨɲɬɿɜɡɚɧɟɩɪɹɦɢɦɦɟɬɨɞɨɦɡɚɪɿɤɬɚɡɚɯɨɞɿɜɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɢɫɧɨɜɤɿɜɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ
ɊɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɛɚɧɤɭɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɭɪɨɰɿɍɯɜɚɥɢɥɢɊɨɡɩɨɞɿ
ɥɢɬɢɨɬɪɢɦɚɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤɡɚɪɿɤɭɫɭɦɿɝɪɢɜɟɧɶɧɚɫɬɭɩɧɢɦ
ɱɢɧɨɦɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɪɢɜɟɧɶɜɿɞɪɚɯɨ
ɜɭɽɬɶɫɹɞɨɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɮɨɧɞɭɛɚɧɤɭɩɪɢɛɭɬɨɤɜɫɭɦɿɝɪɢɜɟɧɶɳɨ
ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɜɿɞ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɜ ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɚɧɤɭ ɞɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɚɬɬɿɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɛɚɧɤɢɿɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶª
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɦLɪɭ

ɪLɱɧɢɯɞɢɜLɞɟɧɞLɜɍɯɜɚɥɢɥɢɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚɪɿɤɞɨ
ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɮɨɧɞɭɛɚɧɤɭɞɢɜɿɞɟɧɞɢɩɨɩɪɨɫɬɢɦɿɦɟɧɧɢɦɚɤɰɿɹɦɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɩɨɥɨɠɟɧɶɛɚɧɤɭɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ
ɜɧɟɫɟɧɧɹɦɡɦɿɧɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɯɜɚɥɢɥɢɊLɲɟɧɧɹɧɟɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɿɪɈɫɨɛɚɳɨLɧLɰLɸɜɚɥɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɧɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɄɜɨɪɭɦɡɛɨɪɿɜ
ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɍɯɜɚɥɢɥɢɉɪɢɡɧɚɱɢɬɢɥɿɱɢɥɶɧɭɤɨɦɿɫɿɸɭɫɤɥɚ
ɞɿɄɚɧɞɪɿɧɚɅȼ±ɝɨɥɨɜɚɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀəɤɨɜɥɟɜɚȱȼ±ɱɥɟɧɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɭ ɛɚɧɤɭ ɭ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ
ɡɦɿɧɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɯɜɚɥɢɥɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɫɬɚɬɭɬɛɚɧɤɭɲɥɹ
ɯɨɦ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ  ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɝɨɥɨɜɭ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɇɟɮɟɞɨɜɚɄȯɩɿɞɩɢɫɚɬɢɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰɿɸɫɬɚɬɭɬɭɛɚɧɤɭ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɩɨɥɨɠɟɧɶɛɚɧɤɭɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɧɟ
ɫɟɧɧɹɦɡɦɿɧɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɯɜɚɥɢɥɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɜɧɭɬɪɿɲɧɿɩɨɥɨ
ɠɟɧɧɹɛɚɧɤɭɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀɉɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɉɪɨɧɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭ
ɉɪɨɪɟɜɿɡɿɣɧɭɤɨɦɿɫɿɸȾɢɜɿɞɟɧɞɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɍɯɜɚɥɢɥɢ ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɋɨɫɽɞɤɚɆɿɲɚɥɨɜɨʀɈɥɟɧɢȼɿɥɿʀɜɧɢɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆɚɥɨɦɭɠ
ɌɟɬɹɧɢɆɢɤɨɥɚʀɜɧɢɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɨɫɽɞɤɚɘɥɿʀȼɿɥɿʀɜɧɢ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢ
ɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɧɢɦɢ ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ʀɯ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɍɯɜɚɥɢɥɢ Ɉɛɪɚɬɢ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɝɨɥɨɜɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɋɨɫɽɞɤɚɆɿɲɚɥɨɜɭ Ɉɥɟ
ɧɭ ȼɿɥɿʀɜɧɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪ ɛɚɧɤɭ ɱɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɋɨɫɽɞɤɚ ɘɥɿɸ ȼɿɥɿʀɜɧɭ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɛɚɧɤɭɱɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆɚɥɨɦɭɠɌɟɬɹɧɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɛɚɧɤɭɱɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɟɦɟɧɨɜɭɈɥɟɧɭɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɭɱɥɟɧɧɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȾɨɜɝɚɥɸɤɚɋɟɪɝɿɹȱɜɚɧɨɜɢɱɚɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɭɦɨɜɢɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭɡɝɨɥɨɜɨɸɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɨɫɽɞɤɚɆɿɲɚɥɨɜɨɸɈȼɬɚɩɪɢɡɧɚ
ɱɢɬɢʀɣɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɜɨʀɯɮɭɧɤɰɿɣɭɪɨɡɦɿɪɿɝɪɢɜɟɧɶ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢɝɨɥɨɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɇɟɮɟɞɨɜɚɄȯɩɿɞɩɢɫɚɬɢɬɪɭɞɨɜɢɣɤɨɧɬɪ
ɚɤɬ ɡ ɝɨɥɨɜɨɸ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɋɨɫɽɞɤɚɆɿɲɚɥɨɜɨɸ Ɉȼ  Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ
ɭɦɨɜɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɋɨɫɽɞɤɚ
ɘȼ Ɇɚɥɨɦɭɠ ɌɆ ɋɟɦɟɧɨɜɨɸ ɈɈ Ⱦɨɜɝɚɥɸɤɨɦ ɋȱ  ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ
ɝɨɥɨɜɭ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɇɟɮɟɞɨɜɚ Ʉȯ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ
ɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ
ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɍɯɜɚɥɢɥɢ ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɋɟɦɟɧɨɜɚɈɥɟɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚɱɥɟɧɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɇɨɫɚɱɟɧɤɨ
ɈɥɟɧɚȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚɱɥɟɧɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɆɿɲɚɥɨɜȼɹɱɟɫɥɚɜȾɦɢɬɪɨɜɢɱ
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɿɪɈɫɨɛɚɳɨLɧLɰLɸɜɚɥɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɧɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɄɜɨɪɭɦɡɛɨɪɿɜ
ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɍɯɜɚɥɢɥɢɉɪɢɡɧɚɱɢɬɢɥɿɱɢɥɶɧɭɤɨɦɿɫɿɸɭɫɤɥɚ
ɞɿɄɚɧɞɪɿɧɚɅȼ±ɝɨɥɨɜɚɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀəɤɨɜɥɟɜɚȱȼ±ɱɥɟɧɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɍɯɜɚɥɢɥɢ ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɋɨɫɽɞɤɚɆɿɲɚɥɨɜɨʀɈɥɟɧɢȼɿɥɿʀɜɧɢɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆɚɥɨɦɭɠ
Ɍɟɬɹɧɢ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɢ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɋɨɫɽɞɤɚ ɘɥɿʀ ȼɿɥɿʀɜɧɢ ɱɥɟɧɚ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɟɦɟɧɨɜɨʀɈɥɟɧɢɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɢ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢ
ɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɧɢɦɢ ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ʀɯ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɍɯɜɚɥɢɥɢɈɛɪɚɬɢɞɨ
ɫɤɥɚɞɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɝɨɥɨɜɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɨɫɽɞɤɚɆɿɲɚɥɨɜɭɈɥɟɧɭ
ȼɿɥɿʀɜɧɭɚɤɰɿɨɧɟɪɛɚɧɤɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɨɫɽɞɤɚɘɥɿɸȼɿɥɿʀɜɧɭɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɛɚɧɤɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆɚɥɨɦɭɠɌɟɬɹɧɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭɚɤɰɿɨɧɟɪ
ɛɚɧɤɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɟɦɟɧɨɜɭɈɥɟɧɭɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɭɱɥɟɧɚɧɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɫɬɚɯɨɜɚȼɿɬɚɥɿɹȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱɚɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɭɦɨɜɢɬɪɭɞɨ
ɜɨɝɨɤɨɧɬɪɚɤɬɭɡɝɨɥɨɜɨɸɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢʀɣɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɜɨʀɯɮɭɧɤɰɿɣɭɪɨɡɦɿɪɿɡɝɿɞɧɨɲɬɚɬɧɨɝɨɪɨɡɤɥɚɞɭ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢɝɨɥɨɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɿɞɩɢɫɚɬɢɬɪɭɞɨɜɢɣɤɨɧɬɪɚɤɬɡɝɨɥɨ
ɜɨɸɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɭɦɨɜɢɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢɝɨɥɨɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɿɞɩɢɫɚɬɢɰɢ
ɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɿɞɨɝɨɜɨɪɢɡɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɿɜɡɜɿɬɧɨɦɭɧɿɜɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɪɨɤɚɯ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɚɧɤɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
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ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦ Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ ɜɭɥ
ȽɟɨɪɝɚɈɬɫɚ ɬɟɥɮɚɤɫ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚGLPD#
NUKOHEFRPXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬZZZVPLGDJRYXD 
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ʋɜɿɞɪɨɤɭ ɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɦɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɜɿɥɶɧɟɧɿȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɉɟɬɪɨɜɚȼɚɥɟɧɬɢɧɚɆɢɤɨ
ɥɚʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȿȺʋɜɢɞɚɧɢɣɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɹɤɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɡ
ɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɄɨɪɩɭɫɟɧɤɨɋɟɪɝɿɣȼɨɥɨɞɢ
ɦɢɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȿȺʋɜɢɞɚɧɢɣɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɥɸɬɨɝɨɪɨɤɭ ɹɤɢɣɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡ
ɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɉɨɫɬɨɥɚɬɿɣȺɪɬɟɦɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱ
ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀɇȿʋɜɢɞɚɧɢɣɆɚɧɶɤɿɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɑɟɪɤɚɫɶ
ɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɜɢɞɚɧɢɣɥɢɩɧɹɪɨɤɭ ɹɤɢɣɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɨɤɭ
ɩɨ  ɪɨɤɭ Ɂɜɿɥɶɧɟɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ʋ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ  ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɛɪɚɧɿɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɉɟɬɪɨɜɚȼɚɥɟɧɬɢɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜ
ɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿʀ ȿȺ ʋ ɜɢɞɚɧɢɣ Ʉɿɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ʉɿ
ɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɹɤɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɉɪɨɬɹɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɛɿɣɦɚɥɚ
ɧɚɫɬɭɩɧɿɩɨɫɚɞɢɜɨɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɉȺɅəɇɂɐəªɝɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɚɪɿɤɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ

ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɄɂȲȼɋɈɘɁɒɅəɏɉɊɈȿɄɌªɄɢʀɜ

ɫɶɤɚɒɟɜɱɟɧɤLɜɫɶɤɢɣɦɄɢʀɜɜɭɥɄɭɞɪɹɜɫɶɤɚɛ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZN\LYVGSFRPXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ɆɨɞɭɥɶȺɭɞɢɬª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɪɩɪɨɣɲɥɢɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ
ɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɈɛɪɚɧɧɹ
ɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɁɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚ
ɦɟɧɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɁɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɁɜLɬ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ
ɡɚ ɩLɞɫɭɦɤɚɦɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ 
ɪ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ  ɁɜLɬ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɩLɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɭ  ɪ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ
ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɲɟɧɶɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɹɤLɛɭɥɢɩɪɢɣɧɹɬLɧɚɩɪɨɬɹɡLɪȼɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɩLɞɫɭɦɤɚɦɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɚɪɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɜɢɫɧɨɜɤLɜ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪLɱɧɨɝɨ ɡɜLɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪ  ɊɨɡɩɨɞLɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɬɚ ɡɛɢɬɤLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ  ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɹɤɳɨɪɢɧɤɨɜɚɜɚɪɬLɫɬɶɦɚɣɧɚɪɨɛLɬɚɛɨɩɨɫɥɭɝɳɨɽ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɜɚɪɬɨɫɬL ɚɤɬɢɜLɜ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɜɫLɯɩɢɬɚɧɧɹɯ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ȱ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɍɄɊɎȺɊɆȱɇȼȿɋɌªɄɨɞɡɚ

ȯȾɊɉɈɍɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨ
ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɢɰɹȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚ
ɮɚɤɫȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQER[#XNUIDUPLQYHVWFRP
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦ
ɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZXNUIDUPLQYHVWFRPȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ⱦɚɬɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞLʀ  ɪ ɁɝLɞɧɨ ɊLɲɟɧɧɹ ɡɚɫLɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
Ɋɚɞɢ ɉɪɨɬɨɤɨɥɛɧɜLɞɪ ɬɚɇɚɤɚɡɭɄɜɿɞɪɨɛɪɚɧɨ
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ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ
ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ









ɉɪȺɌ©ɉȺɅəɇɂɐəªɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɉȺɅəɇɂɐəªɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɚɬɟɪ
ɦɿɧɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽ ɨɞɧɿɽɸ ɚɤɰɿɽɸɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɊɚɞɢɄɨɪɩɭɫɟɧɤɨɋɟɪɝɿɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȿȺʋɜɢɞɚɧɢɣ
ɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɥɸɬɨɝɨɪɨɤɭ 
ɹɤɢɣɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɛɿɣɦɚɜɧɚɫɬɭɩɧɿɩɨɫɚɞɢɦɟɧɟɞɠɟɪɡɩɪɨɞɚɠɭɌɈȼ
©ɌȾ©ɆȿȽȺɉɈɅȱɋªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɡɩɪɨɞɚɠɭɌɈȼ©ɋɄȺɊɅȿɌªɜɨɞɿɣɉȺɌ
©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾɋɖɄɂɃ ɏɅȱȻɈɁȺȼɈȾª ɇɚ ɩɨɫɚɞɭ ɨɛɪɚɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɧɚ ɬɪɢ
ɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽ ɨɞɧɿɽɸ ɚɤɰɿɽɸɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɉɨɫɬɨ
ɥɚɬɿɣ Ⱥɪɬɟɦ ɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿʀ ɇȿ ʋ ɜɢɞɚɧɢɣ Ɇɚɧɶɤɿɜɫɶɤɢɦ
ɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɑɟɪɤɚɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɜɢɞɚɧɢɣɥɢɩɧɹɪɨɤɭ ɹɤɢɣɜɨ
ɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɉɪɨɬɹ
ɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɛɿɣɦɚɜɧɚɫɬɭɩɧɿɩɨɫɚɞɢɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ɎɈɊɆɍɅȺɌɌȽª
ɅɌȾ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɌɈȼ ©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾɋɉȿɐɋɇȺȻª ɇɚ ɩɨɫɚɞɭ
ɨɛɪɚɧɢɣɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽ ɨɞɧɿɽɸ ɚɤɰɿɽɸɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɿɞɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ
ɜɿɞɪɨɤɭ ɝɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɨɛɪɚɧɚ
ɉɟɬɪɨɜɚȼɚɥɟɧɬɢɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȿȺʋɜɢɞɚɧɢɣɄɿɪɨɜ
ɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɹɤɚɜɨ
ɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɛɿɣɦɚɥɚɧɚɫɬɭɩɧɿɩɨɫɚɞɢɜɨɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɉȺɅə
ɇɂɐəªɝɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɉȺɅəɇɂɐəªɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɉȺɅəɇɂɐəª
ɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽ ɨɞɧɿɽɸ ɚɤɰɿɽɸɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɛɪɚɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɄɊɂȼɈɊȱɀɏɅȱȻªɆɚɥɚɲɟɧɤɨɋɟɪɝɿɣɎɟɞɨɪɨɜɢɱ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬLɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪLɲɟɧɧɹ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜLɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧLɯ
ɪɨɤLɜ ɪLɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ ,ɧɮɨɪɦɚɰLɹ ɩɪɨ
ɞɢɜLɞɟɧɞɢɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜLɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧLɯɪɨɤLɜɪLɲɟɧɧɹɳɨɞɨɧɚ
ɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɚɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,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
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɧɚɬɭɫɚɦɭɩɨɫɚɞɭ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ƚɨɥɨɜɢ
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɍɄɊɎȺɊɆȱɇȼȿɋɌªɋɨɪɨɤɭɈɥɟɝɚɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɫɬɪɨɤɨɦɞɨɪɇɟɜɨɥɨɞLɽ
ɚɤɰLɹɦɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɞɢ
ɪɟɤɬɨɪȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹɉɟɪɲɢɣɡɚɫɬɭɩɧɢɤȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥLɧɧɹȽɨɥɨɜɚɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɊɟɜLɡɨɪɑɥɟɧɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɍɄɊɎȺɊɆȱɇȼȿɋɌª
ɋɨɪɨɤɚɈɥɟɝɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɪ

№82, 28 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɊɂȼɈɊȱɁɖɄɂɃɏɅȱȻɈɄɈɆȻȱɇȺɌʋª

ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦ Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ ɜɭɥ
ȼɨɤɡɚɥɶɧɚ  ɬɟɥɮɚɤɫ   ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ GLPD#
NUKOHEFRPXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬZZZVPLGDJRYXD 
Ɋɿɲɟɧɧɹɦɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɿɞɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨ
ɤɨɥʋɜɿɞɪɨɤɭ ɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɦɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜ
ɥɿɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
 Ƚɨɥɨɜɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ȼɭɪɬɧɢɤ Ʌɸɞɦɢɥɭ Ȼɨɪɢɫɿɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿʀ ȿȺ
ʋɜɢɞɚɧɢɣɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɭ ɹɤɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭ
ɪɨɡɦɿɪɿɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɉɚɭɱɟɧɤɚɆɢɤɨɥɭȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀ
ȿȺʋɜɢɞɚɧɢɣɅɟɧɿɧɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ
ɬɪɚɜɧɹɪɨɤɭ ɹɤɢɣɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭ
ɪɨɡɦɿɪɿɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
ɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɉɟɬɪɨɜɭȼɚɥɟɧɬɢɧɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȿȺ
ʋɜɢɞɚɧɢɣɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɹɤɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡ
ɦɿɪɿɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
Ɂɜɿɥɶɧɟɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɿɞɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨ
ɤɨɥʋɜɿɞɪɨɤɭ ɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɦɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜ
ɥɿɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɛɪɚɧɿ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȻɭɪɬɧɢɤɅɸɞɦɢɥɚȻɨɪɢɫɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȿȺ
ʋɜɢɞɚɧɢɣɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɭ ɹɤɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼ,ȾɉɈȼ,ȾȺɅɖɇ,ɋɌɘ
©ȺɋɆȼɄª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ ©ȺɋɆȼɄª  Ʉɢʀɜɫɶɤɚ Ⱦɟɫɧɹɧɫɶɤɢɣ 
ɄɢʀɜɜɭɥȺɧɪLȻɚɪɛɸɫɚɛɭɞ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSDVPYNFRPXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨ
ɮLɪɦɚ©ȺɥɟɧȺɭɞɢɬª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ȿɦɿɬɟɧɬɧɟɽɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɎȺȻɊɂɄȺɉɊɍɌª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨ ©Ɏɚɛɪɢɤɚ ɉɪɭɬª  ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ ɨɛɥ ɦ Ƚɟɪɰɚ ɜɭɥ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ  Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ Ʉɨɦɿɫɿ 
ɪ  Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSWRYSUXWMHGDUXFRPɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɌɈȼ ȺɎªɘɪɟɤȺɭɞɢɬª   ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɪɜɿɞɛɭɥɢɫɶɱɟɪɝɨɜɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡ
ɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦɈɛɪɚɧɧɹɪɨɛɨɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜɡɛɨɪɿɜɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɛɨɪɿɜɁɜɿɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ  Ɂɜɿɬ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɡɜɿɬɧɢɣ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼȻȺɋɍª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɉɪɨɬɹɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɛɿɣɦɚɥɚɧɚɫɬɭɩɧɿɩɨ
ɫɚɞɢɞɢɪɟɤɬɨɪɎɈɉɌɪɢɝɨɪɥɨɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ȯɅȱɋȺȼȿɌȱɋɌȿɃɌªɇɚɩɨ
ɫɚɞɭɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽ ɩ¶ɹɬɶɦɚ ɚɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɉɚɭɱɟɧɤɨɆɢɤɨɥɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀ
ȿȺʋɜɢɞɚɧɢɣɅɟɧɿɧɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ
ɬɪɚɜɧɹɪɨɤɭ ɹɤɢɣɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭɪɨɡɦɿɪɿɉɪɨɬɹɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɛɿɣɦɚɜɧɚɫɬɭɩɧɿɩɨɫɚɞɢɜɨɞɿɣ
ɉɪȺɌ©ɉȺɅəɇɂɐəªɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ɌɊȿɃȾɄɈɆɄɈɇɋȺɅɌªɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛ
ɪɚɧɢɣɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽ ɩ¶ɹɬɶɦɚ ɚɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɉɟɬɪɨɜɚȼɚɥɟɧɬɢɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀ
ȿȺʋɜɢɞɚɧɢɣɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛ
ɥɚɫɬɿɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɹɤɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɭɪɨɡɦɿɪɿɉɪɨɬɹɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɛɿɣɦɚɥɚɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɩɨɫɚɞɢɜɨɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɉȺɅəɇɂɐəªɝɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ
©ɉȺɅəɇɂɐəªɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɉȺɅəɇɂɐəªɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦ
ɧɚɬɪɢɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽ ɩ¶ɹɬɶɦɚ ɚɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɿɞɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ
ɜɿɞɪɨɤɭ ɝɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɨɛɪɚɧɨ
ȻɭɪɬɧɢɤɅɸɞɦɢɥɚȻɨɪɢɫɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȿȺʋɜɢɞɚɧɢɣɄɿɪɨɜ
ɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɭ 
ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
ɉɪɨɬɹɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɛɿɣɦɚɥɚɧɚɫɬɭɩɧɿɩɨɫɚɞɢɞɢɪɟɤɬɨɪɎɈɉɌɪɢɝɨɪɥɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ȯɅȱɋȺȼȿɌȱɋɌȿɃɌªɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢ
Ɉɛɪɚɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɄɊɂȼɈɊȱɁɖɄɂɃɏɅȱȻɈɄɈɆȻȱɇȺɌʋª
ɐɚɪɟɧɤɨɉɚɜɥɨɉɟɬɪɨɜɢɱ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɧɟ
ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚ
ɦɚɥɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


ȼɢɪɨɛɧɢɱɿɡɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
 
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ
 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɩɟɪɿɨɞɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɜɱɢɧɟɧɧɹɩɪɚ
ɜɨɱɢɧɿɜȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧ
ɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɫɬɚɬɬɿ
ɪ ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ɜɚɪɬɿɫɬɶɱɢɫɬɢɯɚɤɬɢɜɿɜ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɭɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɜɿɞɫɭɬɧɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɊȿɋɍɊɋɂ ɄɊɂȼȻȺɋɍª  
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦ Ʉɪɢɜɢɣ ɊLɝ ɜɭɥ ɌɟɥɟɜLɡLɣɧɚ ɛɭɞ 
 
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZSUDWUHVNURUELWDGSXD
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȼȿɊɏɇɖɈȾɇ,ɉɊɈȼɋɖɄɂɃ
ɆȺɒɂɇɈȻɍȾ,ȼɇɂɃɁȺȼɈȾª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧLɩɪɨɜɫɶɤɢɣ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞLɜɧɢɣ ɡɚɜɨɞª 
 ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ȼɟɪɯɧɶɨɞɧLɩɪɨɜɫɶɤɢɣ ɪɧ ɦ
ȼɟɪɯɧɶɨɞɧLɩɪɨɜɫɶɤɜɭɥȽɚɝɚɪLɧɚ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZYP]FRPXD
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ɉ ȱ Ȼ
ɚɭɞɢɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɉɉ ©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮLɪɦɚ ©ȿɤɨɧɨɦLɫɬȺɭɞɢɬª

 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢ
ɩɚɞɤɭɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɝɨɜLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞɛɭɥɢɫɹɪ
ɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ ɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧ
ɧɢɣ 
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹʀʀɫɤɥɚɞɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉȺɌ
©ȼɆɁª
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɉȺɌ©ȼɆɁª
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭȼɢɤɨɧɚɜɱɨʀɞɢɪɟɤɰLʀɉȺɌ©ȼɆɁªɩɪɨɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪLɤ ɬɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤLɜɞLɹɥɶɧɨɫɬLɉȺɌ©ȼɆɁªɧɚɪLɤɉɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜLɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȼɆɁªɡɚɪLɤɬɚɤɨɲɬɨɪɢɫɭ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚ  ɪLɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ʀɯ ɪɨɡ
ɝɥɹɞɭ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜLɬɭɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌ©ȼɆɁªɡɚɪLɤɬɚɤɨɲɬɨɪɢɫɭ
ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɧɚ  ɪLɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ʀɯ ɪɨɡ
ɝɥɹɞɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭ
ɉȺɌ©ȼɆɁªɡɚɪLɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞLɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɉȺɌ ©ȼɆɁª ɡɚ
ɩLɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɭɪɨɰL
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɪLɱɧɢɯ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ  ɪLɤ ɬɚ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀɯɪɨɡɦLɪɭ
ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉȺɌ©ȼɆɁª
ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢ
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɱɭ ɞɢɪɟɤɰLɸ ɬɚ
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɪɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸ
 ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɉȺɌ©ȼɆɁªɬɚɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȼɆɁªɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ  ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ
ɧɢɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦLɪɭ ʀɯ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
 ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧLɜ ȼɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɞɢɪɟɤɰLʀ ɉȺɌ
©ȼɆɁªɬɚɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜȼɢɤɨɧɚɜɱɨʀɞɢɪɟɤɰLʀɉȺɌ©ȼɆɁªɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɭɦɨɜɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɧɢɦɢ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦLɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶ
ɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɱɥɟɧɚɦɢȼɢɤɨɧɚɜɱɨʀɞɢɪɟɤɰLʀ
 ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ
ɉȺɌ©ȼɆɁªɬɚɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌ©ȼɆɁªɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ  ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ
ɧɢɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦLɪɭ ʀɯ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ
ɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɞɨɝɨɜɨɪLɜɭɝɨɞ ɹɤL
ɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɶɉȺɌ©ȼɆɁªɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪLɲɟɧɧɹ
ɁɚɭɜɚɠɟɧɶɬɚɩɪɨɩɨɰɢɰLɣɜLɞɭɱɚɫɧɢɤLɜɡɛɨɪLɜɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
ȼɫLɩɢɬɚɧɧɹɩɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɦɭɪɨɡɝɥɹɧɭɬLLɩɨɧɢɦɩɪɢɣɧɹɬLɜLɞɩɨɜLɞɧL
ɪLɲɟɧɧɹ
ɉɪɨɩɨɡɢɰLɣɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
ɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɨɦɭ
ɡɚɩɪɢɜɿɥɟ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɡɚɩɪɨɫɬɢ
ɡɚɩɪɨɫɬɢ
ɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɦɢɚɤɰɿɹɦɢ
ɦɢɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
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ɋɭɦɚɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɢɧɚɨɞɧɭ




ɚɤɰɿɸɝɪɧ
ɋɭɦɚɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɿ
ɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚ ɪ



ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɿɜ
Ⱦɚɬɚɜɢɩɥɚɬɢ
ɪ



ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɊLɱɧɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉȺɌ
©ȼɆɁª  ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ʋ  ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹ
ɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬɢɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɉȺɌ ȼɆɁ  ɡɚ  ɪLɤ ɭ ɪɨɡɦLɪL  ɝɪɧ
ɧɚɨɞɧɭɚɤɰLɸ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥLɤɭ ɨɫLɛ ɹɤL ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɪLɤɪ
ɋɬɪɨɤɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
 ɞɚɬɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ  ɪLɤ 
ɪ
 ɞɚɬɚ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ  ɪLɤ 
ɪ
ɉɨɪɹɞɨɤɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɪLɤ
ȾɥɹɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜLɞɟɧɞLɜɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨ©ȼɆɁª ɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚ
Ɉɩɢɫ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦȼɟɪɯɧɶɨɞɧLɩɪɨɜɫɶɤɜɭɥ
ȽɚɝɚɪLɧɚ ɛɭɞ   ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɩɟɪɟɪɚɯɭɽ ɞɢɜLɞɟɧɞɢ ɉɭɛɥLɱɧɨɦɭ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɦɭ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɭ  ©ɇɚɰLɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪLɣ ɍɤɪɚʀ
ɧɢª ɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɍɤɪɚʀɧɚ ɦ Ʉɢʀɜ
ɜɭɥ ɇɢɠɧɢɣ ȼɚɥ ɛɭɞ   ɧɚ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɪɚɯɭ
ɧɨɤ ɜLɞɤɪɢɬɢɣ ɭ ɉɍȻɅ,ɑɇɈɆɍ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈɆɍ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼ, ©ɊɈɁɊȺɏɍɇɄɈȼɂɃ ɐȿɇɌɊ Ɂ ɈȻ
ɋɅɍȽɈȼɍȼȺɇɇə ȾɈȽɈȼɈɊ,ȼ ɇȺ Ɏ,ɇȺɇɋɈȼɂɏ
ɊɂɇɄȺɏª ɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɍɤɪɚʀɧɚ
ɦ Ʉɢʀɜ ɜɭɥ ɌɪɨɩLɧLɧɚ ɛɭɞ Ƚ  ɞɥɹ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɢ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɥɹ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶ
ɲɨɝɨ ɩɟɪɟɤɚɡɭ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɧɚ ɪɚ
ɯɭɧɤɢ ɞɟɩɨɧɟɧɬLɜ ɹɤL ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ 


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣ


ɡɛɢɬɨɤ 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɫɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭ
 
ɚɤɰɿɸ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚ
 
ɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ 
 
ɡɚɝɚɥɶɧɚɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ
ɐɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢ
ɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɜɢɤɭɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɩɟɪɿɨɞɭ

ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɅɚɬɢɲɈɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ

ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɇȱɄɈɉɈɅɖɋɖɄɂɃ
ɏɅȱȻɈɄɈɆȻȱɇȺɌª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɇ,ɄɈɉɈɅɖɋɖɄɂɃ ɏɅ,ȻɈɄɈɆȻ,ɇȺɌª ȯȾɊɉɈɍ 
ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɇLɤɨɩɨɥɶɜɭɥɉɟɪɲɨɬɪɚɜɧɟɜɚɛɭɞ
 
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸQKNFRPXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ Ɂ ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ ȼ,ȾɉɈȼ,ȾȺɅɖɇ,ɋɌɘ
©Ⱦɇ,ɉɊɈȼɋɖɄȺȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺȽɊɍɉȺªȯȾɊɉɈɍ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ
ɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɛɨɪɚɯ ɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ 
ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɁɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɡɜLɬɭɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚɡɜLɬɭɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
 ɊɨɡɩɨɞLɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤLɜ  ɡɚ
ɩLɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɤɭ
 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤLɜ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ
ɪLɤ
 ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
 ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɜLɞLɦɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɨɝɨ
ɜɨɪɭ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɜLɞLɦɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɨɝɨ
ɜɨɪɭ ɰɢɜLɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɹɤL ɜɱɢɧɹɬɢɦɭɬɶɫɹ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɟɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹ
ɉɪɨɧɚɞɚɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤL
ɜɱɢɧɹɬɢɦɭɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹª
ɉɪɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɤɪɟɞɢɬɭɭɛɚɧɤLɜɫɶɤLɣɭɫɬɚɧɨɜLɡɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɬɚɧɚɞɚɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɢɤɨɧɚɜɱɨ
ɦɭɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɉɪɨɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɭɤɥɚɞɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɡɚɜɥɚɫɧɢɦɢɤɪɟɞɢɬɧɢɦɢɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɢɱɢɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɢɬɪɟɬLɯ
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚɱɢ ɮLɡɢɱɧɢɯ ɨɫLɛ ɩɟɪɟɞ ɛɚɧɤLɜɫɶɤɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ ɚ ɫɚɦɟ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜLɩɨɬɟɤɢɳɨɞɨɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨɦɚɣɧɚɳɨɧɚɥɟɠɢɬɶɧɚɩɪɚɜLɜɥɚɫɧɨɫɬL
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɛɭɥɨLɧLɰLɣɨɜɚɧɨɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɩɨɡɢɰLʀ ɞɨ ɩɟɪɟɥLɤɭ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜLɞ Lɧɲɢɯ ɨɫLɛ
ɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
Ʉɜɨɪɭɦɡɛɨɪɿɜ
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬɿɧɚɫɬɭɩɧɿɪɿɲɟɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɈɛɪɚɬɢɥLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɫɤɥɚɞLȾɟɦɚɯɈȺȼɨɪɠɟɰɨɜɚɈȼɉɚɧɨɜɚɌ,ȾɪɚɝɚɧɈȼ
ɈɛɪɚɬɢɝɨɥɨɜɨɸɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȺɫɦɨɥɨɜɭɅɆɬɚɫɟ
ɤɪɟɬɚɪɟɦ²ɄɨɞɨɥɨɜɭɘȺ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰL
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉȺɌ ©ɇ,ɄɈɉɈɅɖɋɖɄɂɃ
ɏɅ,ȻɈɄɈɆȻ,ɇȺɌª
 Ɂɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɡɜLɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɬɚ ɡɜLɬɭ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭɫL ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬL
ɉɪɚɜɥLɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɊɚɞɨɸɬɚɊɟɜLɡLɣɧɨɸɤɨɦLɫLɽɸɡɚɪ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɬɚɛɚɥɚɧɫɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
Ɂɧɹɬɢɡɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɨɫɶɦɟɩɢɬɚɧɧɹ

ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧLɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɊɚɞɨɸɧɚɩɪɹɦɤɢɞLɹɥɶɧɨɫɬL
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪ
Ɂɧɹɬɢɡɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ©ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶ
ɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀª
 Ɂɧɹɬɢ ɡ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɱɚɫɬɢɧL ɳɨɞɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨ
ɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜɨʀ,Ɉɬɚɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ Ȼɪɨɜɟɧɤɨ ȼ, ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ
ɋɬɟɩɚɧɨɜɚȯȼ
 Ɂɧɹɬɢ ɡ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɱɚɫɬɢɧL ɳɨɞɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜɨʀ ,Ɉ ɬɚ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɪɨɜɟɧɤɨ
ȼ, ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɨɜɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨ Ⱥɧɬɨɧɚ Ɉɥɟɤ
ɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚɪɨɤɭɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
 ȼLɞɤɥɢɤɚɬɢ ɝɨɥɨɜɭ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ʉɪɨɩɨɜɚ ȺɧɞɪLɹ ȼLɤɬɨɪɨɜɢɱɚ
ɬɚɱɥɟɧLɜɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɇɢɳɟɬɭɇɚɬɚɥLɸ,ɜɚɧLɜɧɭɎLɧɶɤɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ
Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ
 Ɉɛɪɚɬɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ʉɪɨɩɨɜɚ ȺɧɞɪLɹ ȼLɤɬɨɪɨɜɢɱɚ
ɇɢɳɟɬɭ ɇɚɬɚɥLɸ ,ɜɚɧLɜɧɭ ɎLɧɶɤɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ ɫɬɪɨɤɨɦ
ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉȺɌ
©ɇLɤɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɯɥLɛɨɤɨɦɛLɧɚɬª ɬɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɝɨɥɨɜɭ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ Ɋɭɞɨ
ɜɫɶɤɨɝɨɘȻɭɤɥɚɫɬɢɞɨɝɨɜLɪɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɫɬɪɨɤɨɦɞɨɧɚ
ɫɬɭɩɧɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɳɨɪLɱɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɫɯɜɚɥɢɬɢ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɹɤL ɜɱɢɧɹɬɢ
ɦɭɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɟɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹɰɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɳɨɞɨ
 ɪɟɚɥLɡɚɰLʀ ɧɚ ɫɭɦɭ    ɝɪɧ ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɜɚɪɬɨɫɬL
ɚɤɬɢɜLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
ɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭɤɨɦLɫLʀɧɚɫɭɦɭɝɪɧɳɨɩɟɪɟɜɢɳɭɽ
ɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
ɇɚɞɚɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɜɱɢɧɹ
ɬɢɦɭɬɶɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹªɝɨɥɨɜLɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɊɭɞɨɜɫɶɤɨɦɭɘȻ
ɉɨɝɨɞɢɬɢɨɬɪɢɦɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɤɪɟɞɢɬɭɜɛɚɧɤLɜɫɶɤLɣɭɫɬɚɧɨɜLɜ
ɫɭɦLɳɨɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽɝɪɧ ɫɨɪɨɤɦLɥɶɣɨɧLɜɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩ 
Lɡ ɫɩɥɚɬɨɸ ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɧɟ ɛLɥɶɲɟ  ɬɪɢɞɰɹɬɢ ɜɨɫɶɦɢ  ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɢɦɢɤɨɲɬɚɦɢɧɚɫɬɪɨɤɧɟɛLɥɶɲɟɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜ
ɉɨɲɭɤɛɚɧɤLɜɫɶɤɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɹɤɚɧɚɞɚɫɬɶɤɪɟɞɢɬɧɚɧɚɣɛLɥɶɲɜɢɝLɞɧɢɯ
ɭɦɨɜɚɯɞɨɪɭɱɢɬɢɩɪɚɜɥLɧɧɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜLɣ ɪɚɞL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨɫɧɨɜɧL ɭɦɨɜɢ ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɦLɪ ɤɪɟɞɢɬɭ ɜLɞɫɨɬɤɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɫɬɪɨɤ 
ɧɟɦɨɠɭɬɶɛLɥɶɲLɡɚɡɚɡɧɚɱɟɧɧLɜɢɳɟɬɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɨɫɨɛɭ ɡɱɢɫɥɚɱɥɟɧLɜ
ɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɭɩLɞɩɢɫɚɬɢɤɪɟɞɢɬɧɢɣɞɨɝɨɜLɪ
ɇɚɞɚɬɢɡɝɨɞɭɧɚɭɤɥɚɞɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚ
ɜɥɚɫɧɢɦɢɤɪɟɞɢɬɧɢɦɢɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɢɱɢɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɢɬɪɟɬLɯɸɪɢɞɢɱ
ɧɢɯ ɬɚɱɢ ɮLɡɢɱɧɢɯ ɨɫLɛ ɩɟɪɟɞ ɛɚɧɤLɜɫɶɤɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ ɚ ɫɚɦɟ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ
Lɩɨɬɟɤɢ ɳɨɞɨ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɩɪɚɜL ɜɥɚɫɧɨɫɬL Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɭ ɬɚɱɢ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡɚɫɬɚɜɢ Lɧɲɨɝɨ ɦɚɣɧɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɩɪɨɟɤɬɭɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪLɜLɩɨɬɟɤɢɬɚɡɚɫɬɚɜɢ ɬɚɞɨɪɭɱɢɬɢ
ɇɚɝɥɹɞɨɜLɣɪɚɞLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɩɪɨɟɤɬɞɨɝɨɜɨɪɭLɩɨɬɟɤɢɬɚɞɨɝɨɜLɪ
ɡɚɫɬɚɜɢɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɢɬɢɨɫɨɛɭ ɡɱɢɫɥɚɱɥɟɧLɜɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɭɩLɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜLɪ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶȾɢɜɿɞɟɧɞɢ
ɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶɬɚɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
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
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɇȱɄɈɉɈɅɖɋɖɄɂɃɏɅȱȻɈɄɈɆȻȱɇȺɌª
ɊɭɞɨɜɫɶɤɢɣɘȻ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəȿɆȱɌȿɇɌȺɐȱɇɇɂɏɉȺɉȿɊȱȼɁȺɊȱɄ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃȼɌɈɊɆȿɌª
ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ȼɌɈɊɆȿɌª  ɍɤɪɚ
ʀɧɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɋɚɦɚɪɫɶɤɢɣ ɪɧ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
ɜɭɥɅɢɩɨɜɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZGQHSUYWRUPHWLQWHUSLSHEL]
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ©Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©ȱɇɋȺɃȾȿɊª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɪɩɪɨɜɟɞɟɧɨɪɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɊɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɫɤɥɢɤɚɧɿɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
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
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚ  ɪLɤ ɥLɦLɬLɜ ɧɚɞɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɮLɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɚɛɨɦɚɣɧɨɜɢɯɩɨɪɭɤɩɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɬɪɟɬLɯɨɫLɛ
ɉɪɨɩɨɡɢɰLɣɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
,ɁɩɟɪɲɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 Ɉɛɪɚɬɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɨɫLɛ Ʉɥɸɱɧɢɤ Ʌɚɪɢɫɭ
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɭɒɟɣɤɚȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ,ɝɨɪɨɜɢɱɚɒɬɚɧɶɤɨɈɥɟɧɭȼɚɥɟɪLʀɜɧɭ
 ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɩLɫɥɹ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹ
ɪɨɛɨɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɚɯ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫɢɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɇȿɉɊɂɃɇəɅɈɍɑȺɋɌ,
ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȼȻɘɅȿɌȿɇəɏ
ɓɈȼɂɁɇȺɇɈɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ
ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ɇȿ ȼɊȺɏɈȼȺɇɈª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,,ɁɞɪɭɝɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɩɢɬɚɧɶɜɢɧɟɫɟɧɢɯɧɚɪɨɡɝɥɹɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɬɚɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɚɞɚɜɚɬɢɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɦ±ɞɨɯɜɢɥɢɧ
ȽɨɥɨɜLɡɛɨɪLɜɜɢɧɨɫɢɬɢɧɚɪɨɡɝɥɹɞɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɬɚɧɚɞɚɜɚɬɢɫɥɨɜɨɞɨɩɨɜLɞɚɱɭ
ɊɨɡɝɥɹɞɤɨɠɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢLɡɡɚɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧ
ɧɹɞɨɩɨɜLɞLɚɛɨɜɢɫɬɭɩɭɡɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩLɫɥɹɱɨɝɨɞɨɩɨɜLɞɚɱɭɚɛɨɝɨɥɨɜL
ɡɛɨɪLɜɨɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢɩɪɨɟɤɬɪLɲɟɧɧɹɩɨɬLɦɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
 ɉɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɜɢɬɢ ɞɨɩɨɜLɞɚɱɚɦ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜLɣ ɮɨɪɦL ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɚɧɧɹ
ɡɚɩɢɫɨɤ ɝɨɥɨɜL ɡɛɨɪLɜ Lɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɪLɡɜɢɳɚ Lɦ¶ɹ ɩɨ
ɛɚɬɶɤɨɜLɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɣɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
 Ƚɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɛɸɥɟɬɟɧLɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɡɛɨɪLɜɩɪɢɪɟɽɫɬɪɚɰLʀ
ȼɩɪɨɰɟɫLɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹLɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɦɨɠɥɢɜLɬɟɯɧLɱɧLɩɟɪɟɪɜɢɞɨ
ɯɜɢɥɢɧ
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ɉLɫɥɹɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɬɚɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹɡɤɨɠɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɝɨɥɨɜLɡɛɨɪLɜ
ɨɝɨɥɨɫɢɬɢɩɪɨʀɯɡɚɤɪɢɬɬɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɉɊɈɌɂª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫɢɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɇȿ
ɉɊɂɃɇəɅɈɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ
ȽɈɅɈɋ,ȼ ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ȼɂɁɇȺɇɈ ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ɇȿ ȼɊȺɏɈȼȺɇɈª  
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,,,ɁɬɪɟɬɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜLɬ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɡɚ
ɪLɤ
ɊɨɛɨɬɭɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰLɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸɬɚɬɚ
ɤɨɸɳɨɜLɞɩɨɜLɞɚɽɦɟɬLɬɚɧɚɩɪɹɦɚɦɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚLɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ
ɣɨɝɨɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ
ɈɫɧɨɜɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰLɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɡɛLɥɶɲɟɧɧɹɨɛɫɹɝLɜɡɚɝɨɬLɜɥLɬɚɩɟɪɟɪɨɛɤɢɦɟɬɚɥɨɛɪɭɯɬɭ
ɪɨɡɜɢɬɨɤɥɨɦɨɡɚɝɨɬLɜɟɥɶɧɢɯɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɢɬɪɚɬɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɬɚɦɚɤɫɢɦLɡɚɰLɹɩɪɢɛɭɬɤɭɜLɞɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬL
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɬɪɟɬɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɉɊɈɌɂª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫɢɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɇȿ
ɉɊɂɃɇəɅɈɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ
ȽɈɅɈɋ,ȼ ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ȼɂɁɇȺɇɈ ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ɇȿ ȼɊȺɏɈȼȺɇɈª  
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
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
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɉɊɈɌɂª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫɢɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɇȿ
ɉɊɂɃɇəɅɈɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ
ȽɈɅɈɋ,ȼ ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ȼɂɁɇȺɇɈ ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ɇȿ ȼɊȺɏɈȼȺɇɈª  
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9Ɂɩ¶ɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɚɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɟɜLɪɨɤɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɚɪLɤ

№82, 28 квітня 2016 р.
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ɊɨɛɨɬɭɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰLɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜLɥɶɧɨɸ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɩ¶ɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɉɊɈɌɂª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫɢɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɇȿ
ɉɊɂɃɇəɅɈɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ
ȽɈɅɈɋ,ȼ ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ȼɂɁɇȺɇɈ ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ɇȿ ȼɊȺɏɈȼȺɇɈª  
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
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
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɉɊɈɌɂª
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫɢɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɇȿ
ɉɊɂɃɇəɅɈɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ
ȽɈɅɈɋ,ȼ ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ȼɂɁɇȺɇɈ ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ɇȿ ȼɊȺɏɈȼȺɇɈª  
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9,,ɁɫɶɨɦɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɊ,ɒȿɇɇəɉɊɂɃɇəɌȿɁȺȽȺɅɖ
ɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɇɟɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɳɨɡɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ  ɪɨɰL
ɨɬɪɢɦɚɧɨɡɛɢɬɨɤɭɪɨɡɦLɪLɬɢɫɝɪɧ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜ
ɡɛɢɬɤɢɪɨɤɭɭɪɨɡɦLɪLɬɢɫɝɪɧɩɨɤɪɢɬɢɭɜLɞɩɨɜLɞɧɨɫɬLɞɨ
ɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɫɶɨɦɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɚɯ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫɢɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɇȿɉɊɂɃɇəɅɈɍɑȺɋɌ,
ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȼȻɘɅȿɌȿɇəɏ
ɓɈȼɂɁɇȺɇɈɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ
ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ɇȿ ȼɊȺɏɈȼȺɇɈª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
9,,, Ɂ ɜɨɫɶɦɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋ,ɒȿɇɇə ɉɊɂɃɇəɌȿ ɁȺ
ȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɨɫɧɨɜɧLɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪLɤ
ɨɛɫɹɝɪɟɚɥLɡɚɰLʀɝɨɬɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰLʀɬɢɫɬɨɧɧ
ɱɢɫɬɢɣɞɨɯLɞ ɜɢɪɭɱɤɚ ɜLɞɪɟɚɥLɡɚɰLʀɩɪɨɞɭɤɰLʀɦɥɪɞɝɪɧ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɚɦɟɬɚɥɨɛɪɭɯɬɭɬɢɫɬɨɧɧ
ɤɚɩLɬɚɥɶɧLɪɟɦɨɧɬɢɬɢɫ
LɧɜɟɫɬɢɰLʀɬɚɦɨɞɟɪɧLɡɚɰLɹɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɬɢɫɝɪɧ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩLɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɩLɞɪɚɯɭɧɤɭɝɨɥɨɫLɜɡɜɨɫɶɦɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞ
ɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɁȺªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɉɊɈɌɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤL
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɇȿɉɊɂɃɇəɅɈɍɑȺɋɌ,ɍ

ȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖȽɈɅɈɋ,ȼȼȻɘɅȿɌȿɇəɏ
ɓɈȼɂɁɇȺɇɈɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ
ȼȻɘɅȿɌȿɇəɏɓɈɇȿȼɊȺɏɈȼȺɇɈªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽ ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
,; Ɂ ɞɟɜ¶ɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋ,ɒȿɇɇə ɉɊɂɃɇəɌȿ ɁȺ
ȽȺɅɖɇɂɆɂɁȻɈɊȺɆɂ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚ  ɪLɤ ɥLɦLɬ ɧɚɞɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɨɪɭɤ ɩɨ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɬɪɟɬLɯɨɫLɛɭɪɨɡɦLɪLɳɨɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽɝɪɢɜɟɧɶɡɚ
ɤɨɠɧɢɣɞɨɝɨɜLɪɩɨɪɭɤɢɚɛɨɪɹɞɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪLɜɩɨɪɭɤɢ
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
ȻɊɂɄȺª ɌɈȼ ©ɇɈȼɈɆɈɋɄɈȼɋɖɄɂɃ ɉɈɋɍȾª ɌɈȼ ©ɄɅȼ ɉɊɈȾȺɄɒɇª
ɌɈȼ ©ɆɁ ©Ⱦɇ,ɉɊɈɋɌȺɅɖª ɌɈȼ ©Ⱦɇ,ɉɊɈɋɌȺɅɖ  ȿɇȿɊȽɈª ɌɈȼ ©Ʌɍ
ȽȺɇɋɖɄɂɃ ɄɈɆȻ,ɇȺɌ ȼɌɈɊɆȿɌª ɌɈȼ ©ɆȿɌȺª ɌɈȼ ©ɌɊȺɇɋɄɈɆ ±
Ⱦɇ,ɉɊɈªɌɈȼɇȼɐ©əɄ,ɋɌɖªɉɪȺɌ©ɇɊɁªɉɪȺɌ©ɌȿɉɅɈȽȿɇȿɊȺɐ,əª
ɌɈȼ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɍɄɊȺȲɇȺª
 ɌɈȼ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌª ,ɧɬɟɪɩɚɣɩ ɅLɦLɬɟɞ ,QWHUSLSH
/LPLWHG  ɋɬLɥɍɚɧ ɅLɦLɬɟɞ 6WHHO2QH /LPLWHG  ɋɚɥɟɤɫ ,ɧɜɟɫɬɦɟɧɬɫ ɅLɦLɬɟɞ
6DOHNV ,QYHVWPHQWV /LPLWHG  ,ɧɬɟɪɩɚɣɩ ɘɪɨɩ ɋȺ ,QWHUSLSH (XURSH 6$ 
ɄɅȼ ȼLɥɤɨ ɋȺ ./: :KHHOFR 6$  ɇȺ ,ɧɬɟɪɩɚɣɩ ,ɧɤ 1$ ,QWHUSLSH ,QF 
,ɇɌȿɊɉȺɃɉɋȿɇɌɊȺɅɌɊȿɃȾȽɦɛɏ ,17(53,3(&(175$/75$'(*PE+ 
,ɧɬɟɪɩɚɣɩ Ɇ, ɎɁ, ,QWHUSLSH 0( )=(  ɌɈȼ ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉ ɄȺɁȺɏɋɌȺɇª
ɌɈȼ©,ɇɌȿɊɉȺɃɉɆª
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡ ɩLɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫLɜ ɡ ɞɟɜ¶ɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧ
ɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ©ɁȺª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ©ɉɊɈɌɂª
  ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɝɨɥɨɫLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬL ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ©ɍɌɊɂɆȺɅɈɋɖª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ 
ɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ɇȿ
ɉɊɂɃɇəɅɈɍɑȺɋɌ,ɍȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇ,ªɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ
ȽɈɅɈɋ,ȼ ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ȼɂɁɇȺɇɈ ɇȿȾ,ɃɋɇɂɆɂª   ɝɨɥɨɫLɜ ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ ©Ʉ,ɅɖɄ,ɋɌɖ ȽɈɅɈɋ,ȼ ȼ ȻɘɅȿɌȿɇəɏ ɓɈ ɇȿ ȼɊȺɏɈȼȺɇɈª  
ɝɨɥɨɫLɜɳɨɫɤɥɚɞɚɽɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹɭɱɚɫɬL
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟɩɪɨɫɬɨɸɛLɥɶɲLɫɬɸɝɨɥɨɫLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɹɤLɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬLɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɡɰɶɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɤɰLɣ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɋɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
ȱȱɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ 

ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨɜɢɤɨɧɭɸɱɢɣɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɒɟɜɱɟɧɤɨȽɟɧɧɚɞɿɣɅɟɨɧɿɞɨɜɢɱ
ɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ

ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɇȺɍɄɈȼɈȾɈɋɅ,ȾɇɂɃɌȺɉɊɈȿɄɌɇɈ
ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɈɊɋɖɄɂɃ ,ɇɋɌɂɌɍɌ Ƚ,ɊɇɂɑɈɊɍȾɇɈȽɈ
ɆȺɒɂɇɈȻɍȾɍȼȺɇɇə Ɂ ȾɈɋɅ,ȾɇɂɆ ɁȺȼɈȾɈɆª
ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦLɫɶɤɢɣɦɄɪɢɜɢɣɊLɝɜɭɥ
ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɚȺ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSQGSLNUXDLQIRUPDWVL\DHPLWHQWDKWPO
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©Ɏɨɪɭɦª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ Ɂɝɿɞɧɨɩɫɬɚɬɭɬɭ©ɍɩɟɪɿɨɞ
ɞɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɩɪɨɞɚɠɭɣɨɝɨɚɤɰɿɣ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɨɞɧɨɨɫɿɛɧɨɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɨɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɶɨɝɨ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
ɩɟɪɿɨɞɭ
ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɶɨɦɭ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɡɚɩɪɨɫɬɢɦɢ
ɡɚɩɪɨɫɬɢɦɢ
ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚɧɚɪɚɯɨ
ɜɚɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧ




ɞɿɜɝɪɧ
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɿ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɢɧɚ




ɨɞɧɭɚɤɰɿɸ
ɝɪɧ
ɋɭɦɚɜɢɩɥɚɱɟ
ɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ




ɝɪɧ

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ

ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɁȺȼɈȾɁȺɋɈȻ,ȼɆȿɏȺɇ,ɁȺɐ,ȲȺȿɊɈ
ɉɈɊɌ,ȼª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ,ɧɞɭɫɬɪLɚɥɶɧɢɣ  ɦ

ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚ    
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZ]DYRGVPDFRPXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɶɧLɫɬɸ Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
ɮLɪɦɚ©ɎLɧɚɧɫɢɫɬª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ Ɂɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ
ɡɛɨɪɿɜ ɬɚ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚ
ɱɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɢɬɚɧɶ ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɨɫɨ
ɛɢ ɳɨ ɩɨɞɚɜɚɥɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɭ
ɪɚɡɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɚ ɳɨ ɿɧɿɰɿ
ɸɜɚɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɍɪɚɡɿɹɤɳɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɧɟɜɿɞɛɭɥɢɫɹɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ
ɩɪɢɱɢɧɢ ȼ  ɪɨɰL ɡɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɚɠɤɢɦ
ɮLɧɚɧɫɨɜɢɦɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜL
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶ
ɫɹɭɪɚɡɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɍɪɚɡɿɹɤɳɨɡɚɪɟɡɭɥɶ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ɂ,ɊȺɋɌȾɇ,ɉɊɈª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
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Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧ
ɧɹɩɟɪɟ
ɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɿ
ɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ⱦɚɬɚɜɢɩɥɚɬɢ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ

ɪ

ɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɪɨɬɪɢɦɚɧLɡɛɢɬɤɢɬɨɦɭ
ɭɪɞɟɪɠɞɢɜLɞɟɧɞɢɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶɬɚɧɟɩɟɪɟ
ɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ
,,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
Ɉɩɢɫ

ɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟ
ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶɩɪɨɰɟɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
Ɂɚ ɩLɞɫɭɦɤɚɦɢ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɉȺɌ ©ɁɁɆȺª ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɤɢ
ɞɢɜLɞɟɧɞɢɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹLɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɹ
ȱȱɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɬɚɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹɨɞɧɚɡɧɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯɮɨɪɦ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ  
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ
 
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɁLɪɚɫɬȾɧLɩɪɨª   ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛ
ɥɚɫɬɶ ȻɚɛɭɲɤLɧɫɶɤɢɣ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ ɛɭɞ Ⱥ
ɨɮ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZ]HUXVWXD

№82, 28 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊȺɌɁ,ɇɈɁȿɆɇɂɆɂ,ɇȼȿɋɌɂɐ,əɆɂ
©Ⱦɇ,ɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃɈɅ,ɃɇɈȿɄɋɌɊȺɄɐ,ɃɇɂɃ
ɁȺȼɈȾª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ Lɧɨɡɟɦɧɢɦɢ LɧɜɟɫɬɢɰLɹɦɢ ©ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ
ɨɥLɣɧɨɟɤɫɬɪɚɤɰLɣɧɢɣ ɡɚɜɨɞª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɄLɪɨɜɫɶɤɢɣ
ɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɅɟɧLɧɝɪɚɞɫɶɤɚ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪ
ɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZVPLGDJRYXD
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜ
ɫɶɤɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚVYHWRIRU#XFDSGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZVYLWORIRUGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɇɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɋɜɿɬɥɨɮɨɪªɪ ɉɪɨɬɨ
ɤɨɥʋɜɿɞɪ ɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɦȽɨɥɨɜɢ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɋȼ,ɌɅɈɎɈɊªɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦ
 ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ  ɌɟɪɶɨɯLɧɚ
ɊɨɞLɨɧɚ ,ɝɨɪɨɜɢɱɚ ɚɤɰɿɹɦɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɋɬɪɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉȺɌ©ɆȿɌȺɅɍɊȽɌɊȺɇɋɊȿɆɈɇɌª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ,ɧɞɭɫɬɪLɚɥɶɧɢɣ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɄɨɦLɫɚɪɚɄɪɢɥɨɜɚ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSPHWWUDQVUHPGSXDRIIHUGRF
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɈȼȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬª
ɌɈȼȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ  ɪɨɤɭ
Ʉɜɨɪɭɦ ɇɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɛɭɥɢ ɜɢɧɟɫɟɧL ɬɚɤL ɩɢɬɚɧɧɹ  Ɉɛ
ɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɛɨɪLɜɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɁɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɚɪLɤɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɪLɤɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɁɜLɬLɜɢɫɧɨɜɨɤɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚɪLɤ
ɉɪɨɩɨɡɢɰLɣ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɧɟ ɩɨɞɚɜɚɥɨɫɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɧɨ ɝɨɥɨɜɭɸɱɨɝɨ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɛɨɪLɜɨɛɪɚɧɨ
ɥLɱɢɥɶɧɭ ɤɨɦLɫLɸ ɭ ɫɤɥɚɞL  ɱɨɥɨɜLɤɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɡɛɨɪLɜɡɜLɬ
ɩɪɚɜɥLɧɧɹɡɚɪLɤɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬLɜɢ
ɫɧɨɜɨɤɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɡɚɪLɤɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɩɪɢ
ɛɭɬɨɤɡɚɪLɤɭɫɭɦLɬɢɫɝɪɧɪɨɡɩɨɞLɥɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦɬɢɫ
ɝɪɧ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɥɢɲɨɤ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɧɟɪɨɡɩɨɞLɥɟɧɢɦ
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɛɨɪLɜɜɪɨɰLɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ

ɡɜɿɬɧɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɶɨɦɭ
ɡɚɩɪɨ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɡɚɩɪɨɫɬɢ
ɫɬɢɦɢ ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɦɢɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚ
ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ




ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɘɇ,ɄɈɇª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌ
ɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɘɇ,ɄɈɇª  
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɀɨɜɬɧɟɜɢɣȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɈȽɨɧɱɚɪɚ
Ⱥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZXQLFRQFRPXD
ɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞL  ɞɟɧɶ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɦɚɽɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚ
ɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɈɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɄɨɫɨɜɭɋɨɮLɸɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɭɚɤ
ɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɉɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɆLɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɛɥɚɝɨɞLɣɧɢɣ Ɏɨɧɞ ©Ɏɨɧɞ ȼLɥɶɹɦɚ Ⱦɠ
ɄɥLɧɬɨɧɚªɤɟɪLɜɧɢɤɩɪɨɟɤɬɭɌɈȼɇȼɎ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫªɩɨɦLɱɧɢɤɡɚɫɬɭɩ
ɧɢɤɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟ ɦɚɽ ɌɟɪɦLɧ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɪɨɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɟ ɦɚɽ ɡɝɨɞɢ
ɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɌɚɤɨɠɩɨɜLɞɨɦɥɹɽɦɨɳɨ
ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɛɭɥɚ ɨɛɪɚɧɚ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɹɤ Ʉɨɛɚ ɋɨɮLɹ
ɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɚɚɥɟɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡLɜɫɬɭɩɨɦɭɲɥɸɛɡɦɿɧɢɥɚɩɪLɡɜɢɳɟɧɚɄɨɫɨ
ɜɭɋɨɮLɸɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɭ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹȽɨɥɶɞLɧȼɨɥɨɞɢɦɢɪɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɪ
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɿɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
ɧɚɨɞɧɭɚɤɰɿɸɝɪɧ
ɋɭɦɚ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ ɞɢ
ɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟ
ɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ⱦɚɬɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɿɜ





















ɪ







ɪ ɪ

ɉLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɢɜLɥɟɣɨɜɚɧɢɯ ɚɤɰLɣ Ɂɚ
Ɉɩɢɫ
ɡɜLɬɧɢɣ ɩɟɪLɨɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪLɲɟɧɧɹɞɢɜLɞɟɧɞɢɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ


ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
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ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȿɄɈɇɋɌɊɍɄɌɈɊɋɖɄȿȻɘɊɈɊɂɌɆª

ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ  ɪ  ɉɨɝɨɞɠɟɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɧɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɜɱɢɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨ
ɱɢɧɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɉɪɨɩɟɪɟɯɿɞȼȺɌ©ɐɄȻɊɢɬɦªɭɩɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɲɥɹɯɨɦɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɫɬɚɬɭɬɭɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨɁɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª  ɬɚ ɧɨɜɢɯ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɩɨɥɨɠɟɧɶ 
ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɬɚɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɧɟ
ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɫɬɚɬɬɿ
ɪ ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ɜɚɪɬɿɫɬɶɱɢɫɬɢɯɚɤɬɢɜɿɜ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ
 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ȼɢɤɭɩɭɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɭɡɜɿɬɧɨɦɭɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɩɟɪɿɨɞɿɧɟɛɭɥɨɞɨɜ
ɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɬɚɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

  Ɉɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɦLɫɬɶȽɭɡɟɧɤɨɈȺɧLɤɨɝɨɧɟ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛɪɚɧɨ Ɉɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɢɯɞɚɧɢɯ
 ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɊɟɜLɡɨɪɚɉɪȺɌ©,ɧɬɟɪɤɟɪɚɦɚª
ɁɚɤɪɢɬɨɝɨɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ȼɨɝ,ɧɜɟɫɬªɁȺɌ©ȼɨɝ,ɧɜɟɫɬªɩɟɪɟ
ɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɡ  ɪɨɤɭ ɑɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɪɨɡɦLɪ ɩɚɤɟɬɭ ɚɤɰLɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɨɫɨɛL
ɞɨɪLɜɧɸɽ ɈɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɁȺɌ ©ȼɨɝ,ɧɜɟɫɬª ɧɟ ɽ ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ
ɸɪɢɞɢɱɧɚɨɫɨɛɚɽɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɊɨɫLɣɫɶɤɨʀɎɟɞɟɪɚɰLʀ
  ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɊɟɜLɡɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɨɛɪɚɧɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ©ȿɣ ȿɇȾ
, ,ɇȾȺɋɌɊ,ȿɅ ɄɈɊɉɈɊȿɃɒɇ ɉɊȺɃȼ,Ɍ Ʌ,Ɇ,ɌȿȾª ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ  ɪɨɤLɜ
©ȿɣ ȿɇȾ , ,ɇȾȺɋɌɊ,ȿɅ ɄɈɊɉɈɊȿɃɒɇ ɉɊȺɃȼ,Ɍ Ʌ,Ɇ,ɌȿȾª ɜɨɥɨɞLɽ
ɫɬɨɜLɞɫɨɬɤɨɜɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɉɪȺɌ ©,ɧɬɟɪɤɟɪɚɦɚª ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽ  ɲɬ ɚɤɰLɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɧɨɦLɧɚɥɶɧɨɸ ɜɚɪɬLɫɬɸ
 ɝɪɧ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ  ɪɨɤLɜ Lɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞ ɰɹ ɨɫɨɛɚ ɧɟ
ɨɛLɣɦɚɥɚɈɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɆȽɇɚɭɦɨɜ
ɪ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧ
ɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɟ
ɛɸɪɨɊɢɬɦªɦɑɟɪɧɿɜɰɿɜɭɥȽɨɥɨɜɧɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ Ʉɨɦɿɫɿʀ  ɪ  Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZ
FNEUK\WKPQDURGUXɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪ
ɦɢ ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɉȺɎªȺɭɞɢɬɫɟɪɜLɫª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɪɜɿɞɛɭɥɢɫɶɱɟɪɝɨɜɿ
ɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɭɸɱɨɝɨ
ɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɥɿ
ɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹɩɨɪɹɞɤɭɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɜɿɬɩɪɚɜɥɿɧɧɹȼȺɌɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɬɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ  ɪ  Ɂɜɿɬ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȼȺɌɩɪɨɪɨɛɨɬɭɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɁɜɿɬɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨ
ɜɤɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȼȺɌɡɚɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜɿɬɭ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ȼȺɌ ɡɚ  ɪ  Ɋɨɡɩɨɞɿɥ
ɩɪɢɛɭɬɤɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɪɿɱɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɁ,ɇɈɁȿɆɇɂɆɂ
,ɇȼȿɋɌɂɐ,əɆɂ©,ɇɌȿɊɄȿɊȺɆȺª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ
ɪɧɫɦɬɘɜLɥɟɣɧɟɜɭɥȻɚɣɤɚɥɶɫɶɤɚɛɭɞȻ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚRI¿FH#LQWHUFHUDPDGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZLQWHUFHUDPDGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱɚɛɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɿɩɨɬɟɱɧɿ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɮɨɧɞɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɟ
ɪɭɯɨɦɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹȼɿɞɨ
ɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɊLɲɟɧɧɹɦʋɨɞɧɨɨɫLɛɧɨɝɨɚɤɰLɨɧɟɪɚɉɪȺɌ©,ɧɬɟɪɤɟɪɚɦɚªɜLɞ
ɪɭɡɜCɹɡɤɭɡLɡɦLɧɨɸɫɤɥɚɞɭɚɤɰLɨɧɟɪLɜɳɨɜLɞɛɭɥɚɫɶɭɪɨɰL
  ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ Ƚɭɡɟɧɤɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȺɧɚɬɨɥLɣɨɜɢɱɚ Ƚɭɡɟɧɤɨ ɈȺ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ
ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɡ  ɪɨɤɭ ɑɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟɜɨɥɨɞLɽ ɪɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɧɚɥɟɠɢɬɶɨɫɨɛLɞɨɪLɜɧɸɽ
ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɊɚɞɨɸɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɁȺɄɊɂɌɂɃɇȿȾɂȼȿɊɋɂɎȱɄɈȼȺɇɂɃɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼ
ɇɂɃȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃɇɂɃɎɈɇȾ©ɊȺɌɂȻɈɊªɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞ
ɪȽɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɚɯɨɦɨɜɈɆ
ɁɆȱɇɂȾɈɉɊɈɋɉȿɄɌɍȿɆȱɋȱȲȺɄɐȱɃɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɁȺɄɊɂɌɂɃ
ɇȿȾɂȼȿɊɋɂɎȱɄɈȼȺɇɂɃɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇɂɃ
ȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃɇɂɃɎɈɇȾ©ɊȺɌɂȻɈɊª

 ɩɭɧɤɬɪɨɡɞɿɥɭ©ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɤɨɦɩɚɧɿʀɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɤɬɢɜɚ
ɦɢªɜɢɤɥɚɫɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦµɹɩɨɛɚɬɶɤɨɜɿɩɨɫɚɞɚ
 ɉɪɹɦɟ ɬɚɚɛɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚ
ɥɿ Ɏɨɧɞɭ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ  ɀɨɪɨɜɚ ȱɪɢɧɚ ɘɪɿʀɜɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ± 
Ʉɚɪɚɝɨɞɿɧ Ⱦɦɢɬɪɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ±  ȼɟɥɢɱɤɿɧ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱ ɝɨɥɨɜɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ±  ɋɨɪɨɤɿɧ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜ
ɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱ ɱɥɟɧ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ±  Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜ
ɧɚɱɥɟɧɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɚɭɞɢɬɨɪ±ȱɧɲɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟ
ɨɛɢɪɚɥɢɫɹ
 ɩɭɧɤɬɪɨɡɞɿɥɭ©ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ
ɝɨɮɨɧɞɭªɜɢɤɥɚɫɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
ȾɚɧɿɩɪɨɝɨɥɨɜɭɬɚɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɎɨɧɞɭ
ɉɨɫɚɞɚɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɬɚɩɨɛɚɬɶɤɨɜɿȽɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɚɯɨ
ɦɨɜɈɥɟɝɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɑɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɑɜɚɧɨɜɚɇɚɬɚɥɿɹɆɢɤɨɥɚ
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ʀɜɧɚɑɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɒɚɬɨɯɿɧɚɘɥɿɹȯɜɝɟɧɿɜɧɚ
 ɩɭɧɤɬɪɨɡɞɿɥɭ©ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɨɰɿɧɸɜɚɱɚɦɚɣɧɚªɜɢɤɥɚɫɬɢɧɚ
ɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
ɋɬɪɨɤɞɿʀɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɫɭɛ¶ɽɤɬɚɨɰɿɧɨɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪ
±ɪ
  Ɋɨɡɞɿɥ  ©ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ ɮɿɪɦɭª ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ±ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺɎȱɊɆȺ©ɊȿɋɉȿɄɌªɍȼɂ
ȽɅəȾȱɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘȱɞɟɧɬɢ
ɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ±   Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ± 
Ɉɞɟɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɿɫɬɨ Ɉɞɟɫɚ ɩɪɨɜɭɥɨɤ Ɇɚɹɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɢɧɨɤ  ɤɜɚɪ
ɬɢɪɚ   ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜ Ɋɟɽɫɬɪ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ
ɮɿɪɦ ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɜɢɞɚɧɨɝɨ Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɸ ɩɚɥɚɬɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɪ ±  ɪ  ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɚɭ
ɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɮɿɪɦ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɨɮɟ
ɫɿɣɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɜɢɞɚɧɨɝɨ Ʉɨɦɿɫɿɽɸ  ɪ
±ɪ
ȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɁɇɄȱɎ©ɊȺɌɂȻɈɊª
ɉɚɯɨɦɨɜɈɆ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ɄɍȺ©ɎȱɇȽɊȱɇªɀɨɪɨɜɚȱɘ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ɎɄɈɇɋȺɅɌɂɇȽªȺɧɩɿɥɨɝɨɜɚȼɆ
ɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯɩɨɫɥɭɝ
ʋȻɈɜɿɞɪ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉȺɌ©ȻȺɇɄɄɊȿȾɂɌȾɇȱɉɊɈªɋɚɜɪɚɧɌȼ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ

ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɉɊɈɆȿɇȿɊȽɈȼɍ
ɁɈɅª   ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ,ɧɞɭɫɬɪLɚɥɶɧɢɣ ɦ

ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɀɭɪɧɚɥLɫɬLɜɛɭɞȺ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZSHXGSXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ©Ⱥɍ
ȾɂɌɈɊɋɖɄȺɎȱɊɆȺ©ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɂɃɐȿɇɌɊȺɍȾɂɌȺɎȱɇȺɇɋɈȼɈȽɈ
ɄɈɇɋȺɅɌɂɇȽȺª
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢ
ɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɑɟɪɝɨɜL ɡɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞɛɭɥɢɫɹɪ
ɉɟɪɟɥLɤ ɩɢɬɚɧɶ ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧ
ɧɢɣ 
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀʀɫɤɥɚɞɭɈɛɪɚɧɧɹ
ɝɨɥɨɜɭɸɱɨɝɨɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɲɟɧɶɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
 ɁɜLɬ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɩLɞɫɭɦɤɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞLɹɥɶɧɨɫɬLɡɚɪLɤɬɚɨɫɧɨɜɧLɧɚɩɪɹɦɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɪLɤ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɊȿɆȻɍȾª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɋɟɦɛɭɞª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɊLɜɧɟɜɭɥɋɨɛɨɪɧɚɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚUHPEXG#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀUHPEXGUYXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɪɪLɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞ
ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭLɡɡɚ
ɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɟɪɟɨɞɪɚɧɨ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ± 
ɬɪɢ ɪɨɤɢɧɚɩɨɫɚɞɢ
Ƚɨɥɨɜɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɋɢɞɨɪɭɤȼɿɬɭȼɿɤɬɨɪɿɜɧɭɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɉɊɈɆȿɇȿɊȽɈȼɍɁɈɅª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɀɭɪɧɚɥLɫɬLɜɛɭɞ
Ⱥ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚSHX#RSWLPDFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZSHXGSXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɣ
ɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɤɜLɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɉɪɨɦɟɧɟɪɝɨ
ɜɭɡɨɥª ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɜLɞ ɉȺɌ ©ɇɚɰLɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪLɣ ɍɤɪɚʀɧɢª ɩɟɪɟɥLɤ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɹɤɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɜLɞɨɦɨ ɩɪɨ ɡɦLɧɢ ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɹ ɧɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©,ɇɌȿɄɈª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɁɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜLɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚ
ɡɜLɬɭɉɪɚɜɥLɧɧɹ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɥɚɧɭɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜ ɡɚ
ɪLɤɬɚɧɨɪɦɚɬɢɜLɜɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɧɚɪLɤ
ȼɫLɩɢɬɚɧɧɹɩɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɦɭɪɨɡɝɥɹɧɭɬLɁɭɫLɯɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɩɪɢɣɧɹɬɢɜLɞɩɨɜLɞɧLɪLɲɟɧɧɹ
ɁɚɭɜɚɠɟɧɶɩɪɨɩɨɡɢɰLɣɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɁɚɡɜLɬɧɢɣɩɟɪLɨɞɞɢɜLɞɟɧɞɢɧɟɧɚɪɚɯɨ
ɜɭɜɚɥɢɫɹɬɚɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɹ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚ
ɦɚɥɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
 
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ 
 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


ȼɢɪɨɛɧɢɱɿɡɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
 
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ 
 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɫɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɫɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 


ɩɪɨɬɹɝɨɦɯɪɨɤLɜȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦLɪLɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɌɈȼ©ȺɤɜɚɊɨɞɨɫª
ɑɥɟɧɚɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɪɨɮɿɦɱɭɤɅɸɞɦɢɥɭȱɜɚɧɿɜɧɭɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚ
ɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɯɪɨɤLɜȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦLɪL
 ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ ɟɤɨɧɨɦLɫɬɚ ɜLɞɞLɥɭ
ɡɛɭɬɭɄɉ©ɁɞɨɥɛɭɧLɜɤɨɦɭɧɟɧɟɪɝLɹª
ɑɥɟɧɚɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɄɨɩɢɬɤɨɈɥɟɝɚȻɨɝɞɚɧɨɜɢɱɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛLɣɦɚɥɚ
ɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɯɪɨɤLɜȼɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦLɪL
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɩɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɌɡɈȼ©ɊLɜɧɟɧɫɶɤɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɤɨɦɩɚɧLɹª
ȼɫɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɉɨɬɨɩɚȼɚɥɟɪLɣɈɦɟɥɹɧɨɜɢɱɪ
ɪɚɯɭɧɤɚɯɜɥɚɫɧɢɤLɜLɛLɥɶɲɟɜLɞɫɨɬɤLɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɚɫɚɦɟ
ɊɨɡɦLɪ ɩɚɤɟɬɭ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ ± ɸɪɢɞɢɱɧɨʀʀ ɨɫɨɛɢ ɌɈȼ ©Ⱥɝɟɧɬ,ɧɜɟɫɬ
ɋɟɪɜLɫª ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɞɪɟɫɚɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥ
ɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɶɤɚɛɭɞȾ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɸɱɢɚɤɰLʀɬɚɫɤɥɚɜ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɚɤɰLʀ
ɊɨɡɦLɪɱɚɫɬɤɢɚɤɰLɨɧɟɪɚɞɨɡɦLɧɢɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɭɜLɞɫɨɬɤɚɯɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤLɥɶɤɨɫɬLɚɤɰLɣ
ɊɨɡɦLɪɱɚɫɬɤɢɚɤɰLɨɧɟɪɚɞɨɡɦLɧɢɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɭɜLɞɫɨɬɤɚɯɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ɊɨɡɦLɪɱɚɫɬɤɢɚɤɰLɨɧɟɪɚɩLɫɥɹɡɦLɧɢɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɭɜLɞɫɨɬɤɚɯɞɨɡɚɝɚɥɶ
ɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬLɚɤɰLɣ
ɊɨɡɦLɪɱɚɫɬɤɢɚɤɰLɨɧɟɪɚɩɹɫɥɹɡɦLɧɢɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɭɜLɞɫɨɬɤɚɯɞɨɡɚɝɚɥɶ
ɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹȼɨɥɨɳɟɧɤɨɅɸɞɦɢɥɚ,ɥɚɪLɨɧLɜɧɚ
ɪ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©,ɇɌȿɄɈª Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ 
 Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɩɥɨɳɚ ɀɨɜ
ɬɧɟɜɚɛɭɞȻɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSLQWHFRFRPXD
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃȼɌɈɊɆȿɌª
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃȼɌɈɊɆȿɌª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɜɭɥɅɢɩɨɜɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɍɤɪɚʀɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚYVKHLNR#YWRUPGSXD
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZGQHSUYWRUPHWLQWHUSLSHEL]
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱɚɛɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟɪɭɯɨ
ɦɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ ɰɶɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 Ɋɿɱɧɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃȼɌɈɊɆȿɌª ɞɚɥɿɩɨɬɟɤɫɬɭ±Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜʋ ɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɚɫɬɭɩɧɢɯɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ʌɢɯɨɦɚɧɨɜɚ Ⱥɧɞɪɿɹ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿʀ ȺɄ ʋ ɜɢ
ɞɚɧɢɣ  ɪ ɇɿɤɨɩɨɥɶɫɶɤɢɦ Ɇȼ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɱɚɫɬɢɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚª ɚ ɬɚɤɨɠ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɡ  ɪ ɞɨ
ɪȯɜɥɚɫɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚ
ɞɚɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
 Ɇɨɪɨɡɨɜɚ Ⱦɟɧɢɫɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿʀ Ⱥȿ ʋ ɜɢɞɚ
ɧɢɣɪȻɚɛɭɲɤɿɧɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɱɚɫɬɢɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚª ɚ ɬɚɤɨɠ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɡ  ɪ ɞɨ
ɪȯɜɥɚɫɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚ
ɞɚɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
 ɉɚɥɿɹ Ɇɚɤɫɢɦɚ Ɉɪɟɫɬɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿʀ Ɇɋ ʋ ɜɢɞɚɧɢɣ
 ɪ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɢɦ Ɇȼ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ  ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª ɚ
ɬɚɤɨɠ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇɚɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɞɨɪ
ɉɪɨɫɬɢɦɢɿɦɟɧɧɢɦɢɚɤɰɿɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
 Ʌɸɛɢɦɟɧɤɨ ȱɧɧɢ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɢ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿʀ ȺɆ ʋ ɜɢɞɚɧɢɣ
ɪɀɨɜɬɧɟɜɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ
ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɡɝɿɞɧɨɱɚɫɬɢɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɚɬɚɤɨɠɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɡɪɞɨ
ɪɉɪɨɫɬɢɦɢɿɦɟɧɧɢɦɢɚɤɰɿɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɬɚɧɟɦɚɽ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɜɨɧɟɧɤɨɊɭɫɥɚɧɚɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȺɄʋɜɢɞɚɧɢɣ
ɪɀɨɜɬɧɟɜɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ  ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª ɚ
ɬɚɤɨɠ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇɚɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɞɨɪ
ɉɪɨɫɬɢɦɢɿɦɟɧɧɢɦɢɚɤɰɿɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɊɿɱɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɿɜɿɞɛɭɥɢɫɹɪɨɤɭ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜʋ ɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɨɛɪɚɧɨ
ɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɊɨɡɟɧɛɟɪɝɚɈɥɟɝɚȱɝɨɪɨɜɢɱɚɩɚɫ
ɩɨɪɬɫɟɪɿʀʋɜɢɞɚɧɢɣɪɍɎɆɋɊɨɫɿʀɩɨɦɆɨɫɤɜɿɩɨ
ɪɚɣɨɧɭ ɉɪɟɫɧɟɧɫɶɤɢɣ ȱɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɰɹ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧ
ɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ  ȼȺɌ ©Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɩɚɥɢɜɧɚ
ɤɨɦɩɚɧɿɹª  Ɋɨɫɬɨɩɩɪɨɦ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ  ɪ  ɩɨ  ɪ  ɌɈȼ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ ɍɄɊȺȲ
ɇȺª ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɡ  ɪ ɩɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ± ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɌɈȼ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌª ɍ ɿɧɲɢɯ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɚɯ ɨɛɿɣɦɚɽ
ɩɨɫɚɞɢ Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ ɇɈȼɈɆɈɋɄɈȼɋɖɄɂɃ
ɌɊɍȻɇɂɃ ɁȺȼɈȾª ɜɭɥ ɋɭɱɤɨɜɚ  ɦ ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɶɤ  ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɑɥɟɧ Ɋɚɞɢ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɿɜ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ ɅȱɆȱ
ɌȿȾª ȱ17(53ȱ3(/ȱ0ȱ7('  0\NɿQRQ/$9ȱ1ȱ$&2857WKÀRRU3&
1ɿFRVɿD &\SUXV  Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɌɈȼ ©ɆȿɌȺɅɍɊȽȱɃɇɂɃ ɁȺȼɈȾ
©ȾɇȱɉɊɈɋɌȺɅɖª ɜɭɥȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɍɤɪɚʀɧɚ 
ȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɇɂɀɇɖɈȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄɂɃɌɊɍ
ȻɈɉɊɈɄȺɌɇɂɃ ɁȺȼɈȾª ɜɭɥ ɋɬɨɥɽɬɨɜɚ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ 
ɍɤɪɚʀɧɚ ȯɜɥɚɫɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭ
ɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɅɢɯɨɦɚɧɨɜɚȺɧɞɪɿɹȺɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢ
ɱɚɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȺɄʋɜɢɞɚɧɢɣɪɇɿɤɨɩɨɥɶɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋ
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ɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɰɹɨɫɨɛɚɩɪɨ
ɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɡɪɩɨɪ±ɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ
ɍɄɊȺȲɇȺª ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ  ɪ ɝ ɩɨ
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ± ɌɈȼ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌª ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɋɥɭɠɛɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɍɿɧɲɢɯɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɨɛɚɯɨɛɿɣɦɚɽ
ɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɇɂɀɇɖɈȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄɂɃ
ɌɊɍȻɈɉɊɈɄȺɌɇɂɃɁȺȼɈȾª ɜɭɥɋɬɨɥɽɬɨɜɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
ɍɤɪɚʀɧɚ  ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ ɇɈȼɈɆɈɋɄɈȼɋɖɄɂɃ
ɌɊɍȻɇɂɃɁȺȼɈȾª ɜɭɥɋɭɱɤɨɜɚɦɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɶɤɍɤɪɚʀɧɚ Ƚɨ
ɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɇȱɄɈɌɖɘȻª ɩɪɌɪɭɛɧɢɤɿɜɦ
ɇɿɤɨɩɨɥɶɍɤɪɚʀɧɚ ȯɜɥɚɫɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚɞɚɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɧɟɦɚɽ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɉɚɥɿɹɆɚɤɫɢɦɚɈɪɟɫɬɨɜɢɱɚɩɚɫ
ɩɨɪɬ ɫɟɪɿʀ Ɇɋ ʋ ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɢɦ Ɇȼ ɍɆȼɋ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ȱɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɰɹ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨ
ɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ ± ɉɪȺɌ Ⱦɟɥɨɣɬ
ɟɧɞ Ɍɭɲ ɘɤɪɟɣɧ ɚɧ ɋɟɪɜɿɫɟɡ Ʉɨɦɩɚɧɿ ɫɬɚɪɲɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɮɿɧɚɧɫɿɜɡɪɩɨɪɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌªɤɨɧɬɪɨɥɟɪɡɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɪɩɨ
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ  ɌɈȼ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌª ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɡɮɿɧɚɧɫɿɜɬɚɟɤɨɧɨɦɿɤɢɡɨɛɥɿɤɭȻɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀɎɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɥɭɠɛɢ
ɍɿɧɲɢɯɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɨɛɚɯɨɛɿɣɦɚɽɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȱɇ
ɌȿɊɉȺɃɉɇɈȼɈɆɈɋɄɈȼɋɖɄɂɃɌɊɍȻɇɂɃɁȺȼɈȾª ɜɭɥɋɭɱɤɨɜɚɦ
ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɶɤ  ɍɤɪɚʀɧɚ  ɱɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ
ɇɂɀɇɖɈȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄɂɃɌɊɍȻɈɉɊɈɄȺɌɇɂɃɁȺȼɈȾª ɜɭɥɋɬɨɥɽɬɨɜɚ
ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ  ɍɤɪɚʀɧɚ  ɱɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɌɈȼ ©ɇȺɍɄɈ
ȼɈȼɂɉɊɈȻɍȼȺɅɖɇɂɃ ɐȿɇɌɊ ©əɄȱɋɌɖª ɜɭɥ ɉɢɫɚɪɠɟɜɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞ ɚ
ɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɍɤɪɚʀɧɚ ɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɈȼ©ɆȿɌȺɅɍɊ
ȽȱɃɇɂɃɁȺȼɈȾ©ȾɇȱɉɊɈɋɌȺɅɖª ɜɭɥȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɇȱɄɈɌɖɘȻª ɩɪ
Ɍɪɭɛɧɢɤɿɜɦɇɿɤɨɩɨɥɶɍɤɪɚʀɧɚ ȯɜɥɚɫɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧ
ɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚɞɚɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±Ƚɨɪɨɞɟɰɶɤɨɝɨȯɜɝɟɧɿɹɩɨɫɜɿɞɤɚ
ɧɚɩɨɫɬɿɣɧɟɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɫɟɪɿʀɄɂʋɜɢɞɚɧɚɪȼȽȱɊɎɈɉɟ
ɱɟɪɫɶɤɨɝɨɊɍȽɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɦɄɢɽɜɿȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɰɹɨɫɨɛɚ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ ± ɌɈȼ ©ȱɇ
ɌȿɊɉȺɃɉ ɍɄɊȺȲɇȺª ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɡ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɡ  ɪ ɩɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ
ɱɚɫ  ɌɈȼ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɍɄɊȺȲɇȺª ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɬɚ
ɥɨɝɿɫɬɢɤɢɋɥɭɠɛɢɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶɬɚɥɨɝɿɫɬɢɤɢɍɿɧɲɢɯɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɨɛɚɯɩɨɫɚɞ
ɧɟɨɛɿɣɦɚɽȯɜɥɚɫɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭ
ɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
 ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ± Ɇɚɲɤɚɪɭ Ʉɚɬɟɪɢɧɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢ
ɪɿɜɧɭɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȺɈʋɜɢɞɚɧɢɣɪɄɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɿɣɫɶɤɢɦ
ɊȼȽɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚ
ɰɹ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ ±
ɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌªɜɟɞɭɱɢɣɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨɜɿɞ
ɞɿɥɭɋɥɭɠɛɢɩɪɚɜɨɜɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɪɩɨɪ±ɡɚ
ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɨɦɭɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɍɄɊȺȲɇȺªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿ
ɥɭɡɪɩɨɪ±ɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɍɄɊȺȲɇȺªɜɟɞɭɱɢɣ
ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɡ  ɪ ɩɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ  ɌɈȼ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ ɍɄɊȺȲɇȺª
ɜɟɞɭɱɢɣɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɜɿɞɞɿɥɭɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɚɜɚɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɩɢɬɚɧɶ ɋɥɭɠɛɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍ ɿɧɲɢɯ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɚɯ ɩɨɫɚɞ ɧɟ
ɨɛɿɣɦɚɽȯɜɥɚɫɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭ
ɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɊɿɱɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜʋ ɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɶɧɚɫɬɭɩɧɢɯɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇɨɜɿɤɨɜɚȺɧɞɪɿɹɘɪɿɣɨɜɢɱɚɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȺɆʋɜɢɞɚɧɢɣ
ɪȻɚɛɭɲɤɿɧɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɧɚɩɿɞ
ɫɬɚɜɿɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɊɟɜɿɡɿɣɧɭɤɨɦɿɫɿɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚ
ɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɞɨɪȯɜɥɚɫ
ɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɚ
ɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘɎȱɊɆɂ©ȱɇɌȿɊ
ȼɌɈɊɉɊɈɆªɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɋɬɚ
ɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɊɟɜɿɡɿɣɧɭɤɨɦɿɫɿɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɩɨɫɚɞɿ
ɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨɡɪɞɨɪȯɜɥɚɫ
ɧɢɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚɞɚɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢ
ɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɅȱɆȱɌȿȾ ,17(53,3(/,0,7(' ɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ ɬɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɭ ɤɨɦɿɫɿɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɜɿɞɨɰɬɜɚɩɪɨɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸɇȿɇɚɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀ

№82, 28 квітня 2016 р.
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ɤɨɦɿɫɿʀɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɞɨɪȯɜɥɚɫɧɢɤɨɦɲɬ
ɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚɞɚɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɊɿɱɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɿɜɿɞɛɭɥɢɫɹɪɨɤɭ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜʋ ɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɨɛɪɚɧɨ
ɱɥɟɧɨɦɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɇɨɜɿɤɨɜɚȺɧɞɪɿɹɘɪɿɣɨɜɢɱɚɩɚɫ
ɩɨɪɬɫɟɪɿʀȺɆʋɜɢɞɚɧɢɣɪȻɚɛɭɲɤɿɧɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ȱɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɰɹ ɨɫɨɛɚ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɡɪɩɨɪɌɈȼ©ȱɇɌȿɊ
ɉȺɃɉɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌªɧɚɱɚɥɶɧɢɤȼɿɞɞɿɥɭɤɨɧɬɪɨɥɥɿɧɝɭȻɸɞɠɟɬɧɨɝɨɭɩɪɚɜ
ɥɿɧɧɹɎɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɥɭɠɛɢɡɪɩɨɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫɌɈȼ
©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌª ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ȼɿɞɞɿɥɭ ɤɨɧɬɪɨɥɥɿɧɝɭ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɥɭɠɛɢɍɿɧɲɢɯɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɨɛɚɯɩɨɫɚɞɧɟɨɛɿɣɦɚɽȯɜɥɚɫɧɢ
ɤɨɦɲɬɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɚ
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 ɱɥɟɧɨɦ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ± Ɋɨɦɚɧɨɜɭ ɋɜɿɬɥɚɧɭ ɋɟɪɝɿʀɜɧɭ
ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȺɆʋɜɢɞɚɧɢɣɪɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋ
ɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɰɹɨɫɨɛɚɩɪɨ
ɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ  ɌɈȼ ©ȱɇɌȿɊ
ɉȺɃɉɍɄɊȺȲɇȺªɟɤɨɧɨɦɿɫɬɜɿɞɞɿɥɭɩɨɪɨɛɨɬɿɡɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɎɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɪɩɨɪɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ
ɍɄɊȺȲɇȺª ɫɬɚɪɲɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɨ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧ
ɬɚɦɢ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ  ɌɈȼ ©ȱɇ
ɌȿɊɉȺɃɉ ɍɄɊȺȲɇȺª ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɮɿ
ɧɚɧɫɚɦɢ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ  ɪ ɩɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ  ɌɈȼ
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Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
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ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɒɜɟɣɧɨɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɚ ɮɿɪɦɚ ©Ⱦɧɿɩɪɨª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
  ɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɛɭɞ  ɬɟɥ  
  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸVPLGDJRYXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭ
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 ɩɭɧɤɬɪɨɡɞɿɥɭ©ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɤɨɦɩɚɧɿʀɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɤɬɢɜɚ
ɦɢªɜɢɤɥɚɫɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦµɹɩɨɛɚɬɶɤɨɜɿɩɨɫɚɞɚ
 ɉɪɹɦɟ ɬɚɚɛɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚ
ɥɿ Ɏɨɧɞɭ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ  ɀɨɪɨɜɚ ȱɪɢɧɚ ɘɪɿʀɜɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ± 
Ʉɚɪɚɝɨɞɿɧ Ⱦɦɢɬɪɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ±  ȼɟɥɢɱɤɿɧ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱ ɝɨɥɨɜɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ±  ɋɨɪɨɤɿɧ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜ
ɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱ ɱɥɟɧ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ±  Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜ
ɧɚɱɥɟɧɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɚɭɞɢɬɨɪ±ȱɧɲɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟ
ɨɛɢɪɚɥɢɫɹ
 ɩɭɧɤɬɪɨɡɞɿɥɭ©ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ
ɝɨɮɨɧɞɭªɜɢɤɥɚɫɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
ȾɚɧɿɩɪɨɝɨɥɨɜɭɬɚɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɎɨɧɞɭɉɨɫɚɞɚɉɪɿɡ
ɜɢɳɟ ɿɦ¶ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ  Ƚɨɥɨɜɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɇɟɪɭɲ ɇɚɬɚɥɹ Ɇɢ
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ɫɟɪɿʀȺɆʋɜɢɞɚɧɢɣɪɉɚɜɥɨɝɪɚɞɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋɍɤɪɚ
ʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɰɹɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹ
ɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɡɪɩɨɪɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌªɟɤɨɧɨɦɿɫɬɜɿɞɞɿɥɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɎɿɧɚɧɫɨ
ɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɥɭɠɛɢɡɪɩɨɪɌɈȼ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌª ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ɏɿɧɚɧɫɨ
ɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡ  ɪ  ɪ ± ɌɈȼ ©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉ
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ɧɹ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡ  ɪ ɩɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ  ɌɈȼ
©ȱɇɌȿɊɉȺɃɉɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɛɭɯ
ɝɚɥɬɟɪɿʀɎɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɥɭɠɛɢɍɿɧɲɢɯɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɨɛɚɯɩɨɫɚɞɧɟ
ɨɛɿɣɦɚɽɉɪɨɫɬɢɦɢɿɦɟɧɧɢɦɢɚɤɰɿɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɬɚɧɟɦɚɽɧɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ ɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨɜɢɤɨɧɭɸɱɢɣɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹȽɅɒɟɜɱɟɧɤɨ
ɪ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

ɉɟɪɿɨɞ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ























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


ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȽȱȻɟɡɫɦɟɪɬɧɚ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɥɢɧɶɤɨɈɥɟɧɚɆɢɯɚɣɥɿɜɧɚ
 ɩɭɧɤɬɪɨɡɞɿɥɭ©ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɨɰɿɧɸɜɚɱɚɦɚɣɧɚªɜɢɤɥɚɫɬɢɧɚ
ɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
ɋɬɪɨɤɞɿʀɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɫɭɛ¶ɽɤɬɚɨɰɿɧɨɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪ
±ɪ
  Ɋɨɡɞɿɥ  ©ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ ɮɿɪɦɭª ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ±ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺɎȱɊɆȺ©ɊȿɋɉȿɄɌªɍȼɂ
ȽɅəȾȱɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘȱɞɟɧɬɢ
ɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ±   Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ± 
Ɉɞɟɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɿɫɬɨ Ɉɞɟɫɚ ɩɪɨɜɭɥɨɤ Ɇɚɹɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɢɧɨɤ  ɤɜɚɪ
ɬɢɪɚ   ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜ Ɋɟɽɫɬɪ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ
ɮɿɪɦ ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɜɢɞɚɧɨɝɨ Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɸ ɩɚɥɚɬɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɪ ±  ɪ  ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɚɭ
ɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɮɿɪɦ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɨɮɟ
ɫɿɣɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɜɢɞɚɧɨɝɨ Ʉɨɦɿɫɿɽɸ  ɪ
±ɪ
Ƚɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉȺɌ©ɁɇɄȱɎ©ɎȱɇȽɊȱɇɄȺɉȱɌȺɅªɇɟɪɭɲɇɆ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ɄɍȺ©ɎȱɇȽɊȱɇªɀɨɪɨɜɚȱɘ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ©ɎɄɈɇɋȺɅɌɂɇȽªȺɧɩɿɥɨɝɨɜɚȼɆ
ɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯɩɨɫɥɭɝ
ʋȻɈɜɿɞɪ
ȼɨɇɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜɿɞɞɿɥɭɁɛɟɪɿɝɚɧɧɹɚɤɬɢɜɿɜ
ȱɋȱɉȺɌ©ȻȺɇɄȼɈɋɌɈɄªɑɢɱɢɧɫɶɤɚȼȼ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ

ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿ ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
©ɈɊȻ,ɌȺª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɞɧ 

ɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɉɚɧLɤɚɯɢɛɭɞɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸRUELWDGSXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ  ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɈȼȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ȺɭɞɢɬȾɧLɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬªɤɨɞɡɚ
ȯȾɊɉɈɍ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɜɿɞɛɭɥɢɫɹɪ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ 
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɭɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɿɁɛɟɪɿɝɚɱɟɦ
ɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀɬɚɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
Ɉɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɪɨɛɨɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜ
 Ɂɜɿɬ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪ
ɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɬɚɪɨɤɢ
ɁɜɿɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɬɚɪɨɤɢ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ
ɬɚɪɨɤɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɬɚɪɨɤɢɭ
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɩɿɞɫɭɦ
ɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɭɬɚɪɨɤɚɯɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɡɦɿɧɭɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ©ȼɿɞɤɪɢɬɟɚɤɰɿɨɧɟɪ
ɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɇɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ©Ɉɪɛɿɬɚª ɧɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
©ɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɇɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©Ɉɪɛɿɬɚª
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢ
ɜɟɞɟɧɧɹ ɋɬɚɬɭɬɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɳɨɞɨɡɦɿɧɢɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȿȾȿɆª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪ
ɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ȿɞɟɦª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ   Ⱦɧɿɩɪɨ
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣɪɧɦɉɿɞɝɨɪɨɞɧɟɜɭɥȾɚɱɧɚ
ɛɭɞ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZLQIRUPDWLRQHGHPXD

ɇɚɞɚɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɳɨɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɡɦɿɧ
ɞɨɋɬɚɬɭɬɭɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɫɚɦɟ©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢª©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɧɚ
ɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭª©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧª©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɪɟɜɿ
ɡɿɣɧɭ ɤɨɦɿɫɿɸª ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɬɚɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɨɞɧɨɨɫɨɛɨɜɨɝɨɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɝɟɧɟɪɚɥɶ
ɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȼɫɿɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɁɭɫɿɯɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɩɪɢɣɧɹɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪɿɲɟɧɧɹɁɚɭɜɚɠɟɧɶɩɪɨɩɨ
ɡɢɰɿɣɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɋɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶɞɢɜɿɞɟɧɞɢɧɟɧɚɪɚɯɨ
ɜɭɜɚɥɢɫɶɿɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ


ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘ
ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ©ȿɇȿɊȽɈɄɈɆɉɅȿɄɋª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
Ɂ ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ ©ȿɇȿɊȽɈɄɈɆɉɅȿɄɋª Ʉɨɞ
ɡɚȯȾɊɉɈɍɜɭɥɢɰɹȻɿɥɨɫɬɨɰɶɤɨɝɨɛɭɞɦȾɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSLQWHFRFRPXD
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɁɈɅɈɌɂɃɄȺɊȺȼȺɃª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɁȺɊȱɄ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄ
ɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɁɈɅɈɌɂɃ ɄȺɊȺȼȺɃª  ɜɭɥ
ɊɚɞɨɧɨɜɚɛɭɞɦɀɢɬɨɦɢɪȻɨɝɭɧɫɶɤɢɣɪɧɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ
 
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSZZZEUHDG]WXDUHIHUVKWP
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне
товариство «Володарсько-Волинський льонозавод»; 00306012; 12122, Житомирська обл., Вол.-Волинський

р-н, с. Рижани, вул. Заводська, 1; (04145)3-37-24.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: linenofdesna.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», 31133478.
5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 19.06.2015 р. Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв загальних зборiв, лiчильної комiсiї та затвердження процедурних питань. 2. Звiт генерального директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 р. та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту. 3.Звiт ревiзiйної комiсiї за 2014 р. та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 р. 5. Розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства
за 2014 р. Постановили по пунктам: 1. Обрати голову зборiв Шевчука Ю.М.,
секретаря - Дайнеко М.В., лiчильну комiсiю у складi: голова- Осiпова О.С., та
члени- Терещенко М., Предко В.П. 2. Затвердити звiт генерального директора
про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 р. 3. Затвердити
звiт ревiзiйної комiсiї за 2014 р. 4. Затвердити звiт та баланс Товариства за
2014 р. 5. Затвердити розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2014
р. Усi питання розглянуто та проголосовано одноголосно, рiшення прийнятi,
про що складено протокол №1. Скликання загальних зборiв iнiцiювала на-

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «ВИШНЕня, міжміський код та телефон
ВЕ», 13723022, Київська 23,
емітента
м. Вишневе, м. Вишневе, 08132,
(04498) 5-27-02
2. Дата розкриття повного тексту 28.04.2016
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.vishneve.org
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

глядова рада. Пропозицiї до перелiку порядку денного подавала наглядова
рада, iнших пропозицiй не було.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
1415
1677
Основні засоби (за залишковою вартістю)
934
1195
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
-4
Сумарна дебіторська заборгованість
387
405
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
1
Власний капітал
403
917
Статутний капітал
797
797
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-471
43
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забезпечення
1012
760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.10509100 -0.07936720
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.10509100 -0.07936720
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3187715
3187715
Цінні папери власних випусків,викуплені
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Генеральний директор

Шевчук Юрiй Миколайович

Приватне акціонерне товариство
«Гайчур-Агро»
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
«Гайчур-Агро»
2. Код за ЄДРПОУ: 31880337
3. Місцезнаходження: 70150, Запорізька обл., Новомиколаївський р-н,
смт. Тернувате, вул. Елеваторна, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (6144) 9-45-10, 0 (6144) 9-45-38
5. Електронна поштова адреса: gaichur@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: gaichur.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Повноваження Голови наглядової ради Давидова Сергія Володимировича припинені на підставі заяви про припинення повноважень за власним
бажанням відповідно до пп. 1) п. 6.8 Статуту Товариства. Особа перебувала на посаді понад десять місяців з моменту останнього призначення. Замість особи, повноваження якої припинено, не обрано іншої особи. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою
в статутному капіталі емітента. Особа не має непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор
Коберняк Валентина Іванівна.

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

№82, 28 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФАРМАК»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»; 00481198; Фрунзе, 63, м. Київ, область, 04080, Україна;
8(044)239-19-40.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію:
http://farmak.ua/financial_statements_
and_information_about_the_company
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне акціонерне товариство «Делойт
енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані», 25642478.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 19.03.2015 року. Кворум зборів: 88,6669% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах:
1. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за
2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства
за 2014 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, результатів діяльності Товариства за 2014 рік, балансу, звіту про фінансові результати та
інших форм річної звітності за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку за 2014 рік, затвердження розміру дивідендів за
2014 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за
2014 рік, порядок розподілу прибутку на 2015 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Таких осіб не було.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Були проведені чергові Загальні збори.
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Жебровську Ф.І. – Генерального директора.
Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2014
рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік.
2. Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками
2014 року як «задовільна».
3. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.
Голосування:
«За» - 29 осіб із загальною кількістю 6 351 218 голосів, що складає 100%
від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які
зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів
«Проти» - немає
«Утрималися» - немає
«Недійсні бюлетені» - немає
Рішення прийнято одноголосно
По другому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Олексійчук О.М. – член Наглядової ради .
Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
2. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року
як «задовільна».
Голосування:
«За» - 29 осіб із загальною кількістю 6 351 218 голосів, що складає 100%
від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які
зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів
«Проти» - немає
«Утрималися» - немає
«Недійсні бюлетені» - немає
Рішення прийнято одноголосно
По третьому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Смародину Вікторію Георгіївну - директора з фінансів
Річний звіт Товариства за 2014 рік, результати діяльності Товариства за
2014 рік, дані балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної
звітності за 2014 рік.
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ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, результати діяльності
Товариства за 2014 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2014 рік.
Голосування:
«За» - 29 осіб із загальною кількістю 6 351 218 голосів, що складає 100%
від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які
зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів
«Проти» - немає
«Утрималися» - немає
«Недійсні бюлетені» - немає
Рішення прийнято одноголосно
По четвертому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Смародину Вікторію Георгіївну - директора з фінансів
Про розподіл прибутку за 2014 рік, пропозицію про розмір дивідендів за
2014 рік, строк та порядок виплати дивідендів за 2014 рік, порядок розподілу прибутку на 2015 рік.
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2014 рік
становить 238 392 418 грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові
результати за 2014 рік. Прибуток за 2014 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 238 392 418 грн., розподілити таким чином:
1. Нарахування та виплата дивідендів за 2014 рік в сумі 13 673 616 грн.
00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 1,88
грн. (1 гривня 88 копійок).
Виплату дивідендів за 2014 рік в загальній сумі 13 673 616 (тринадцять
мільйонів шістсот сімдесят три тисячі шістсот шістнадцять грн. 00 коп.)
здійснити в такий строк: з 01 квітня по 19 вересня 2015 року.
Встановити, що у відповідності до чинного законодавства України порядок виплати дивідендів акціонерам передбачає:
- згідно частини п'ятої статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства», для виплати дивідендів ПАТ «Фармак» в порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди
Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках;
- Центральний депозитарій переказує отриманні від ПАТ «Фармак» кошти на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з
метою їх подальшого переказу власникам цінних паперів;
- депозитарна установа, в якій акціонер ПАТ «Фармак» відкрив власний
рахунок в цінних паперах, згідно умов укладеного між акціонером (депонентом) і відповідною депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах виплачує дивіденди такому акціонеру;
- всі інші умови і особливості порядку виплати дивідендів акціонерам
ПАТ «Фармак», в тому числі порядок і умови повернення ПАТ «Фармак»
неотриманих акціонерами (невиплачених акціонерам) дивідендів визначаються Договором про обслуговування випусків цінних паперів, що укладений ПАТ «Фармак» з ПАТ «Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій), та Договором про відкриття рахунків у цінних паперах
власникам, що укладений ПАТ «Фармак» з депозитарною установою ТОВ
«ПРИБУТОК ПЛЮС», а також додатковими угодами до зазначених договорів;
- після закінчення встановленого строку виплати дивідендів, порядок та
умови виплати повернених Товариству неотриманих акціонерами Товариства (невиплачених акціонерам Товариства) дивідендів визначаються Наглядовою радою.
Визначити, що виплата дивідендів акціонерам ПАТ «Фармак» здійснюється в порядку і з урахуванням умов:
А) Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних
паперів, що укладений з ПАТ «Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій), предметом якої є надання Центральним депозитарієм послуг щодо виплати (перерахування) дивідендів (доходів) / сум погашення цінних паперів грошовими коштами за випущеними ПАТ «Фармак»
цінними паперами, що обслуговуються у Центральному депозитарію (ця
угода може укладатися шляхом приєднання ПАТ «Фармак» до неї).
Б) Додаткової угоди до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, що укладений з депозитарною установою ТОВ «ПРИБУТОК
ПЛЮС», предметом якої є надання послуг щодо виплати (перерахування)
дивідендів (доходів) / сум погашення цінних паперів грошовими коштами за
випущеними ПАТ «Фармак» цінними паперами, що обслуговуються у Центральному депозитарію, акціонерам ПАТ «Фармак», яким ПАТ «Фармак»
відкриті рахунки у цінних паперах власників цінних паперів в депозитарній
установі ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС».
2. Залишок чистого прибутку в розмірі 224 718 802 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.
3. Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2015 рік: загальна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
сума 16 364 700 грн. 00 коп; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію
2,25 грн. (2 гривні 25 копійок.)
4. Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2015 рік
суму в розмірі 16 364 700гривень, за умови виконання планових показників
за 2015 рік , решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування:.
- погасити частину існуючих довгострокових кредитів у сумі 192 млн.
грн.;
- направити на завершення проекту зі створення виробництва субстанцій в місті Шостка суму в розмірі 123 млн. грн.;
- направити на технічне переоснащення лабораторій та нове таблеткове
виробництво інвестицій на суму 82 млн. грн.;
- решту коштів спрямувати на реконструкцію та модернізацію виробництв.
Голосування:
«За» - 28 осіб із загальною кількістю 6351018 голосів, що складає
99,9969% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів
«Проти» - 1 особа із загальною кількістю 200 голосуючих акцій, що
складає 0,0031% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів
«Утрималися» - немає
«Недійсні бюлетені» - немає
Рішення прийнято більшістю голосів
Причини, чому загальні збори не відбулися:
Загальні збори акціонерів відбулися.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що передував
звітному
за
за
за простими за привілейопростими привілейоакціями
ваними акціяакціями
ваними
ми
акціями
Сума нарахованих
22037796
0
13673616
0
дивідендів, грн.
3,03
0
1,88
0
Нараховані
дивіденди на одну
акцію, грн.
Сума виплачених
2603371,26
0
12684798,95
0
дивідендів, грн.
Дата складення
01.04.2016 01.01.1900 01.04.2015
01.01.1900
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
01.04.2016 01.01.1900 01.04.2015
01.01.1900
дивідендів
Опис
У 2015 році були виплачені дивіденди у розмірі 2 603 тис. грн.
З урахуванням утриманих податків (263 тис. грн.) сума отриманих
акціонерами дивідендів склала 2 340 тис. грн.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Фармак» (ПРОТОКОЛ №25, від 31.03.2016р.), які відбулись
31 березня 2016 р., та рішення Наглядової ради Публічного акціонерного
товариства «Фармак» (ПРОТОКОЛ №12, від 01.04.2016 р.) інформуємо
що:
1. Прийнято рішення про нарахування та виплату дивідендів за 2015 рік в
сумі 22 037 796 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію
буде становити 3,03 грн. (3 гривні 03 копійки).
Виплату дивідендів за 2015 рік в загальній сумі 22 037 796 грн. 00 коп. грн
(двадцять два мільйони тридцять сім тисяч сімсот дев’яносто шість грн.
00 коп.) здійснити в такий строк: з 01 квітня по 19 вересня 2016 року.
Встановити, що у відповідності до чинного законодавства України порядок
виплати дивідендів акціонерам передбачає:
- згідно частини п'ятої статті 30 Закону України «Про акціонерні
товариства», для виплати дивідендів ПАТ «Фармак» в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України,
перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на
рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів
на фінансових ринках;
- Центральний депозитарій переказує отриманні від ПАТ «Фармак» кошти
на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою
їх подальшого переказу власникам цінних паперів;
- депозитарна установа, в якій акціонер ПАТ «Фармак» відкрив власний
рахунок в цінних паперах, згідно умов укладеного між акціонером
(депонентом) і відповідною депозитарною установою договору про
обслуговування рахунку в цінних паперах виплачує дивіденди такому
акціонеру;

- всі інші умови і особливості порядку виплати дивідендів акціонерам
ПАТ «Фармак», в тому числі порядок і умови повернення ПАТ «Фармак»
не отриманих акціонерами (невиплачених акціонерам) дивідендів
визначаються Договором про обслуговування випусків цінних паперів, що
укладений ПАТ «Фармак» з ПАТ «Національний депозитарій України»
(Центральний депозитарій), та Договором про відкриття рахунків у цінних
паперах власникам, що укладений ПАТ «Фармак» з депозитарною
установою ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС», а також додатковими угодами до
зазначених договорів;
- після закінчення встановленого строку виплати дивідендів, порядок та
умови виплати повернених Товариству не отриманих акціонерами
Товариства (невиплачених акціонерам Товариства) дивідендів
визначаються Наглядовою радою.
Визначити, що виплата дивідендів акціонерам ПАТ «Фармак»
здійснюється в порядку і з урахуванням умов:
1. Нарахування та виплата дивідендів за 2015 рік в сумі 22 037 796 грн.
00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити
3,03 грн. (3 гривні 03 копійки).
Виплату дивідендів за 2015 рік в загальній сумі 22 037 796 (двадцять два
мільйони тридцять сім тисяч сімсот дев’яносто шість грн. 00 коп.)
здійснити в такий строк: з 01 квітня по 19 вересня 2016 року.
Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.
Визначити, що виплата дивідендів акціонерам ПАТ «Фармак»
здійснюється в порядку і з урахуванням умов:
А) Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних
паперів, що укладений з ПАТ «Національний депозитарій України»
(Центральний депозитарій), предметом якої є надання Центральним
депозитарієм послуг щодо виплати (перерахування) дивідендів (доходів) /
сум погашення цінних паперів грошовими коштами за випущеними
ПАТ «Фармак» цінними паперами, що обслуговуються у Центральному
депозитарію (ця угода може укладатися шляхом приєднання ПАТ
«Фармак» до неї).
Б) Додаткової угоди до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах
власникам, що укладений з депозитарною установою ТОВ «ПРИБУТОК
ПЛЮС», предметом якої є надання послуг щодо виплати (перерахування)
дивідендів (доходів) / сум погашення цінних паперів грошовими коштами
за випущеними ПАТ «Фармак» цінними паперами, що обслуговуються у
Центральному депозитарію, акціонерам ПАТ «Фармак», яким ПАТ
«Фармак» відкриті рахунки у цінних паперах власників цінних паперів в
депозитарній установі ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС».
2.Затвердити такий розмір дивідендів за 2015 рік: загальна сума
22 037 796 (двадцять два мільйони тридцять сім тисяч сімсот дев’яносто
шість грн. 00 коп.); розмір дивідендів на одну просту іменну акцію
3,03 грн. (3 гривні 03 копійки)..
3.Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
встановлена станом на 01 квітня 2016 року.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності
емітента
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
забезпечення
Поточні зобов'язання і
забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені про- вартість
тягом звітного періоду у відсотках
від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Період
звітний
попередній
3 444 341
2 736 756
1 792 857
1 524 856

41 447
715 024
712 464
182 549
23 967
36 366
2 070 202

60 625
458 364
596 076
96 835
22 868
36 366
1 683 645

282 694

276 054

1 031 112

717 823

55.7

32.7

55.7

32.7

7 273 200
0

7 273 200
0

0

0

0

0
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛАСКЕ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСКЕ»; 30202681; Академіка Заболотного, буд.12, м. Одеса, Суворовський, 65001; 0487385385.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.plaske.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АУДИТУ», 34871786.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.03.2016 року. Кворум зборів: 97,14% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1) Заслуховування звіту генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2015 рік. Затвердження результатів господарської діяльності та балансу (Звіту про фінансовий стан)) за 2015 р.
Прийняття рішення.
2) Заслуховування звіту про роботу Системи управління Організацією
за 2015 рік. Прийняття рішення.
3) Розподіл прибутку, виплата дивідендів за 2015 рік. Прийняття рішення.
4) Про порядок вчинення значних правочинів. Прийняття рішення.
5) Про затвердження Статуту Організації у новій редакції. Прийняття
рішення.
6) Про Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.
Прийняття рішення.
7) Про Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції. Прийняття
рішення.
8) Про Колективний договір у новій редакції. Прийняття рішення
7) Про Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.
Прийняття рішення.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Платонов Олег Ісаакович.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Дані збори чергові.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) Визнати результати господарської діяльності за 2015 рік задовільними. Затвердити Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про фінансові
результати Організації за 2015 рік.
2) Визнати роботу ІСУ в Організації задовільною. Прийняти до відома
Звіт про роботу СУО за 2015 р.
3) Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2015 рік.
- Направити на виплату дивідендів Акціонерам за 2015 рік - 1614450,0
грн.
4). Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинення значних правочинів від імені Організації:
- на суму до 2359,7 тис. грн. без додаткового погодження з Наглядовою
радою;
- на суму від 2359,7 тис. грн. до 5899,2 тис. грн. за відповідним рішенням
Наглядової ради;
- на суму від 5899,2 тис. грн. до 11798,5 тис. грн. за відповідним рішенням Загальних зборів Акціонерів, що приймається простою більшістю Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є
власниками голосуючих з цього питання акцій;
- на суму більше 11798,5 тис. грн. за відповідним рішенням Загальних
Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50% голосів Акціонерів
від їх загальної кількості.
5) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував затвердити Статут Організації.
Вирішили розглянути питання щодо затвердження Статуту Організації у
новій редакції на наступних Загальних Зборах Акціонерів.
6) Акціонер Платонова Л.І. запропонувала затвердити Положення «Про
Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції. Вирішили затвердити Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.
7). Акціонер Платонова Л.І. запропонувала затвердити Положення «Про
Наглядову раду» новій редакції. Вирішили затвердити Положення «Про
Наглядову раду» у новій редакції.
8) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував у
зв'язку зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві та безпосередньо
в Організації, доручити Генеральному директору організувати підготовку
проекту Колективного договору на 2016 рік у новій редакції.
Вирішили: доручити Генеральному директору організувати підготовку
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проекту Колективного договору у новій редакції, та погодити проект з Наглядовою радою та трудовим колективом..
9) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував у
звязку зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві та безпосередньо
в Організації, доручити Генеральному директору організувати підготовку
проекту Правил внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.
Вирішили доручити Генеральному директору організувати підготовку
проекту Правил внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції, та погодити проект з Наглядовою радою та трудовим колективом.
Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулись.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
За результатами
періоду
періоду, що передував
звітному
за простими за привілейоза
за привілейоакціями
ваними
простими
ваними
акціями
акціями
акціями
Сума нарахо1614450
0
308850
0
ваних
дивідендів, грн.
Нараховані
0
0
4412,14
0
дивіденди на
одну акцію, грн.
Сума виплаче0
0
308850
0
них дивідендів,
грн.
Дата складен28.03.2016
06.04.2015
ня переліку
осіб, які мають
право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
26.04.2016
26.06.2015
дивідендів
Опис
Питання нарахування та сплати дивідендів за підсумками роботи АТ
«ПЛАСКЕ» за 2015 р. розглянуто на чергових Загальних Зборах
акціонерів 28 березня 2016р. Привілегійованих акцій немає.
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 р: 28.03.2016 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:
28.03.2016 р.
Дата початку виплати дивідендів 01.04.2016:
Розмір виплати дивідендів за 2015 р.: 1 614 450 грн.
Порядок виплати дивідендів: готівкою та безготівкою.
Строк виплати дивідендів: до 30.04.2016 р.
Привілейованих акцій не має.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності
емітента
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
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 випусків, викуплені
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Період
попередній
34258
24155
2888
2713
40
40
833
2659
9764
9839
11531
7018
21980
5619
70
70
14684
5538

звітний

0
12278
153757,14

0
18536
29414

153757,14

29414

70

70

0

0

0

0
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБIНАТ»
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 ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБIНАТ»; код ЄДРПОУ
00447824; місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул.
Галини Лисенко, буд. 18; тел. (04737) 2-15-29.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію:
http://milkalliance.com.ua/company/inform/zolotoniskijmaslorobnij-kombinat/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«КИЇВАУДИТ», 01204513.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 03.04.2015 року. Кворум зборів: 97.24% від загальної кількості голосуючих акцій.
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗМК»: 1. Обрання
Голови зборiв, секретаря та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Затвердження
регламенту зборiв; 2. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, затвердження основних
напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк; 3. Розгляд Звiту Наглядової ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради; 4. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 5. Затвердження рiчного звiту Товариства, балансу Товариства станом на 31.12.2014
року; 6. Затвердження результатiв дiяльностi та розподiл прибутку (збиткiв)
Товариства; 7. Затвердження розмiру дивiдендiв та порядку їх виплати; 8.
Схвалення значних правочинiв, якi були вчиненi Товариством у 2014 роцi;
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства, та встановлення граничної сукупної вартостi таких
правочинiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного: 1. Обрати: Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв –
Кулiнiча В.В.; Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв – Мєшкову Л.В. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Головою Лiчильної
комiсiї – Кулiкова М.М.; Членом Лiчильної комiсiї – Фесун О.П.; Членом
Лiчильної комiсiї – Касьян В.М. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки
результатiв голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «ЗМК». 4. Затвердити Регламент проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗМК». З другого питання порядку денного:
Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2014 рiк прийняти до вiдома i врахувати при
затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. Роботу Правлiння
ПАТ «ЗМК» щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi та
фiнансового стану Товариства у 2014 роцi визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки та плани дiяльностi Товариства на 2015 рiк. З третього
питання порядку денного: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за
2014 рiк, прийняти до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв
дiяльностi Товариства. З четвертого питання порядку денного: Затвердити
Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарський стан Товариства та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової
звiтностi Товариства за 2014 рiк, прийняти до вiдома i врахувати при
затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. З п'ятого питання
порядку денного: Затвердити рiчний звiт ПАТ «ЗМК» за 2014 рiк та баланс
Товариства станом на 31.12.2014 рiк. З шостого питання порядку денного:
1. Затвердити, як результат дiяльностi Товариства за 2014 рiк, прибуток у
розмiрi 35410 тис. грн. 2. Прибуток Товариства у розмiрi 35410 тис. грн. залишити нерозподiленим, дивiденди не виплачувати. З сьомого питання порядку денного: Прибуток Товариства залишити нерозподiленим та направити на розвиток Товариства.
З восьмого питання порядку денного: Схвалити укладенi ПАТ «ЗМК» у
2014 роцi значнi правочини. З дев'ятого питання порядку денного: 1.На
пiдставi частини 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»
попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв щодо: 1.1. правочинiв щодо купiвлi-продажу, комiсiї,
пiдряду, поставки, надання послуг, застав, порук, найму, оренди, гранична
вартiсть яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 (сто
мiльйонiв) гривень; 1.2. правочинiв щодо застав, порук, вiдступлення прав

вимог, договiрного та/або примусового (безакцептного) списання коштiв з
банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиняються в рамках залучення
зовнiшнього фiнансування, в тому числi третiми особами, надання та/або
отримання кредитiв, гранична вартiсть яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень; 2.Уповноважити Голову
Правлiння Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, протягом
1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi
необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв за
умови одержання попереднього Рiшення Наглядової ради Товариства.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 17.09.2015 року.
Кворум зборів: 97.06% від загальної кількості голосуючих акцій.
Порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗМК»:
1. Обрання Голови зборiв, секретаря та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Затвердження регламенту зборiв; 2. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства; 3. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства; 4. Про затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства;
5. Про схвалення та узгодження умов значного правочину, який буде вчинений Товариством; 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття
рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких
правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та встановлення граничної сукупної
вартостi таких правочинiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Iнiцiювала
проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова Рада ПАТ «ЗМК».
Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного: 1. Обрати: Головою позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв – Строканя А.М.; Секретарем позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв – Мєшкову Л.В. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Головою Лiчильної комiсiї – Гонза Т.В.; Членом Лiчильної комiсiї – Фесун О.П.;
Членом Лiчильної комiсiї – Касьян В.М. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї
пiдрахунки результатiв голосування з питань порядку денного позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗМК».
З другого питання порядку денного: Припинити повноваження та
вiдкликати зi складу Наглядової ради Товариства Приватне акцiонерне
товариство «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» в особi представникiв: Вовченка
Сергiя Миколайовича – Голови Наглядової ради Товариства; Слободського Iгоря Станiславовича – члена Наглядової ради Товариства; Шелудька
Григорiя Павловича - Наглядової ради Товариства. З третього питання
порядку денного: Обрати Наглядову ради ПАТ «ЗМК» в кiлькостi 5 (п’яти)
осiб термiном на 3 (три) роки у наступному складi: Вовченка С.М.; Слободського I.С.; Шелудька Г.П.; Деркача О.В.; Горовенка М.О. З четвертого
питання порядку денного: 1. Затвердити умови цивiльно-правових
договорiв з членами Наглядової ради Товариства; 2. Встановити, шо члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки безоплатно; 3. Доручити Кулiнiчу В.В. - Головi Правлiння ПАТ «ЗМК», укласти та пiдписати
цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства, в
тому числi з Головою Наглядової ради, що буде обраний Наглядовою радою з числа її членiв. З п'ятого питання порядку денного: 1. Пiдтвердити
згоду загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗМК» на укладення та затвердити
Додаткову угоду № 5 вiд «07» вересня 2015 року до Генерального договору про кредитування №11460796000 вiд «29» серпня 2013 року, укладеного мiж ПАТ «ЗМК», Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Еталонмолпродукт» як позичальниками та АТ «УкрСиббанк» як кредитором. 2.
Надати згоду на залучення нового позичальника Публiчного акцiонерного
товариства «Баштанський сирзавод» до Генерального договору про кредитування №11460796000 вiд «29» серпня 2013 року, укладеного мiж ПАТ
«ЗМК», Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Еталонмолпродукт»
як позичальниками та АТ «УкрСиббанк» як кредитором. 3. Надати згоду
на покладення на ПАТ «ЗМК» обов’язку нести солiдарну вiдповiдальнiсть
в тому числi по зобов’язанням Публiчного акцiонерного товариства «Баштанський сирзавод» за Генеральним договором про кредитування
№11460796000 вiд «29» серпня 2013 року. 4. Надати згоду на те, що
зобов’язання за Генеральним договором про кредитування №11460796000
вiд «29» серпня 2013 року, в тому числi зобов’язання за цим договором
нового позичальника Публiчного акцiонерного товариства «Баштанський
сирзавод», будуть забезпечуватися заставою товарiв в обiгу та обладнанням, якi переданi ПАТ «ЗМК» в заставу АТ «УкрСиббанк», а також заставою майнових прав, що належать ПАТ «ЗМК» та переданi та/або будуть
переданi в заставу АТ «УкрСиббанк» вiдповiдно до рiшення Наглядової
ради Товариства, прийнятого «03» вересня 2015 року. 5. Надати повноваження Головi Правлiння ПАТ «ЗМК» Кулiнiчу В.В. на укладення i
пiдписання з АТ «УкрСиббанк» Додаткової угоди № 6 до Генерального
договору про кредитування №11460796000 вiд «29» серпня 2013 року, в
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тому числi будь-яких доповнень та додаткiв до цiєї додаткової угоди, а
також документiв, пов`язаних з реалiзацiєю наданих йому повноважень.
Голова Правлiння ПАТ «ЗМК» Кулiнiч В.В. має право передоручити повноваження, наданi йому цим протоколом, будь-якiй особi на пiдставi
довiреностi, виданої в порядку, що передбачений чинним законодавством
України. З шостого питання порядку денного: 1.На пiдставi частини 3 статтi
70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити
укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом
1 (одного) року з дати проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
щодо: 1.1. правочинiв щодо купiвлi-продажу, комiсiї, пiдряду, поставки, надання послуг, застав, порук, найму, оренди, гранична вартiсть яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень або
еквiвалент цiєї суми за курсом НБУ на дату укладання вiдповiдного правочину; 1.2. правочинiв щодо застав, порук, вiдступлення прав вимог,
договiрного та/або примусового (безакцептного) списання коштiв з
банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиняються в рамках залучення
зовнiшнього фiнансування, в тому числi третiми особами, надання та/або
отримання кредитiв, гранична вартiсть яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми за
курсом НБУ на дату укладання вiдповiдного правочину; 2.Уповноважити
Голову Правлiння Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати
всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв за
умови одержання попереднього Рiшення Наглядової ради Товариства.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
327267
291917
Основні засоби (за залишковою вартістю)
97739
108192
Довгострокові фінансові інвестиції
78
78
Запаси
42134
40714
Сумарна дебіторська заборгованість
114156
135925
Грошові кошти та їх еквіваленти
64706
2383
Власний капітал
108667
114607
Статутний капітал
4914
4914
Нерозподілений прибуток (непокритий
92215
98155
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
95320
64452
Поточні зобов'язання і забезпечення
123280
112858
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0.16
958.84
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.16
958.84
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
36930
36930
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Публічне акціонерне товариство «Бердичiвське АТП - 11856»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство
«Бердичiвське АТП - 11856»; 03116619; 13300, Житомирська область, Бердичівський, м. Бердичів, Низгiрецька, буд. 7; /04143/ 4-62-16.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: berdatp11856.besaba.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ»,
31231755.
5. Інформація про загальні збори: Заповнюють емітенти - акціонерні товариства
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
2327
2319
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2057
2057

Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
126
177
Грошові кошти та їх еквіваленти
144
85
Власний капітал
1660
1663
Статутний капітал
1226
1226
Нерозподілений прибуток (непокритий
-889
-886
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
648
652
Поточні зобов'язання і забезпечення
19
4
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.00061190 0.00632260
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.00061190 0.00632260
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
4903084
4903084
загальна номінальна варЦінні папери
тість
власних випусків,
викуплені протягом у відсотках від статутного
капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Директор

Федоренко Антонiна Миколаївна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР»; 38749600; провулок Киянівський, 7А, м. Київ, Шевченківський, 04053; (044) 272 42 48.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://www.zvitnist.com.ua/38749600
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», 31714676.
5. Інформація про загальні збори
Емітент не заповнює цей розділ, не є акціонерним товариством.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
540953
623543

162

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

0
0
0
319955
81
5013
5000
-1237

0
0
0
317815
162
86605
5000
81605

505820
30120
0

505820
31118
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
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Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Країна»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «Країна»
2. Код за ЄДРПОУ: 20842474
3. Місцезнаходження: 04176, місто Київ, Електриків
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445904800, 0445904801
5. Електронна поштова адреса: Krayina@krayina.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.krayina.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна»
(протокол № 42) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Буглака Юрiя Олександровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повноважень перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна»
(протокол № 42) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Зiмiна Олега Петровича.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» - 7.490900%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повноважень перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна»
(протокол № 42) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Мишка Андрiя Григоровича.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у
статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повноважень перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна»
(протокол № 42) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Атаманенко Раїси Вiкторiвни.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у
статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повноважень перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» (протокол № 42) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Буглака Юрiя
Олександровича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обран-

ня перебував на посадi члена Наглядової ради.
26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» (протокол № 42) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Зiмiна Олега
Петровича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особа володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» - 7,490900%.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До
обрання перебував на посадi члена Наглядової ради.
26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» (протокол № 42) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Мишка Андрiя
Григоровича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обрання перебував на посадi члена Наглядової ради.
26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» (протокол № 42) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Атаманенко
Раїсу Вiкторiвну на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обрання перебував на посадi члена Наглядової ради.
26.04.2016 р. Наглядовою радою ПАТ «СК «Країна» (протокол
№ 01/2016) прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради
ПАТ «СК «Країна» Буглака Юрiя Олександровича. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi
ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. До обрання перебував на посадi Голови Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна»
(протокол № 42) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивного голосування членом Наглядової ради - незалежним директором ПАТ «СК
«Країна» Шуляк Раїсу Вiкторiвну на строк до наступних рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна»
не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. До обрання особа не обiймала посади в ПАТ «СК «Країна». Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:ПАТ «Мiжнародний
Iнвестицiйний Банк», начальник вiддiлу неторговельнiх операцiй.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правлiння Наконечний Олександр Васильович, 26.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗЕВС КЕРАМІКА»

РІЧНА РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗЕВС КЕРАМІКА» ЗА 2015 РІК
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕВС КЕРАМІКА», код ЄДРПОУ 32359747, 84100, Україна, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 7, тел. (0626) 66 42 43

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію
http://zeusceramica.pat.ua/
Генеральний директор О.О. Богославський

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
«Агентство
місцезнаходження,
«Інфокон»
,
міжміський код та телефон
01193840, вул. Артема 27, м. Київ, 04053,
емітента
(044) 288-33-58
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
26.04.2016
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
www.infocon.pat.ua
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
«Артемiвський
місцезнаходження,
завод
«Буддеталь»
, 05465519,
міжміський код та телефон
84500, Донецька область, Артемiвський,
емітента
мiсто Артемiвськ Трудова, 20, 0627445174
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
30.04.2016
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
www.azbd.pat.ua
регулярну річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№82, 28 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»
Код за ЄДРПОУ: 00951770
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (04574) 4-20-42
Електронна поштова адреса: l.ruban@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://00951770.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗВКК» (Протокол №1
від 26.04.2016 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Капелюшна Вікторія Борисівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою
не надано) з 26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів
(Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі
емітента – 0,0001%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 100 шт.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебуває на посаді з 26.04.2012 р. по 26.04.2016 р.
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Косюк Юрій Анатолійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2016р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів
(Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі
емітента – 0,0000%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 10 шт.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2012 р. по 26.04.2016 р.
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Долгих Олександр Віталійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2016р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 –
VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0000%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 10 шт.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2012 р. по 26.04.2016 р.
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Футима Артур
Феліксович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від 07
квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0001%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 100 шт.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2012 р. по 26.04.2016 р.
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Драгомирецька
Ганна Євгенівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою
не надано) з 26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів
(Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі
емітента – 0,0001%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 100 шт.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2012 р. по 26.04.2016 р.
Обрано. Голова Наглядової ради – Капелюшна Вікторія Борисівна
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від 07 квітня
2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол
№1 від 26.04.2016 р.), та рішення засідання Наглядової ради (Протокол
№ 7 від 26.04.2016 р.). Строк, на який призначено особу – до наступних
річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0001%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 100
шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фінансовий
директор ПАТ «Миронівський хлібопродукт».
Обрано. Член Наглядової ради – Косюк Юрій Анатолійович (згоду на
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2016 р.
відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2016 р.).
Строк, на який призначено особу – до наступних річних загальних зборів
товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0000%.
Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 10 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління МХП; Перший заступник Голови Адміністрації Президента України; Голова Правління МХП.
Обрано. Член Наглядової ради – Долгих Олександр Віталійович (згоду
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2016 р.
відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2016
р.) Строк, на який призначено особу – до наступних річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0000%.
Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 10 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала
ця особа протягом останніх п'яти років: Директор агродепартаменту
ПАТ «МХП»;
Обрано. Член Наглядової ради – Футима Артур Феліксович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на підставі
рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Строк,
на який призначено особу – до наступних річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0001%. Пакет акцій
емітента, який належить цій особі: 100 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом
останніх п'яти років: Директор ТОВ «Катеринопільський елеватор».
Обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) –
Балян Ануш Валеріївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною
особою не надано) з 26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ
від 07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів
(Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Строк, на який призначено особу – до
наступних річних загальних зборів товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх
п'яти років: Віце - президент Національної академії аграрних наук України,
академік НААН, доктор економічних наук, професор.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління Жукотанський Олександр Васильович, 26.04.2016 р.

Приватне акціонерне товариство «Об’єднана Страхова Компанія «ОСК Резерв»
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство
«Об'єднана Страхова Компанія «ОСК Резерв»
2. Код за ЄДРПОУ 23738116; 3. Місцезнаходження: 04074, місто Київ, вулиця Новозабарська, 2/6; 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 501-90-31;
5. Електронна поштова адреса: osk_rezerv@rezerv.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.rezerv.com.ua
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Загальними Зборами ПрАТ «ОСК Резерв» 22.04.2016р. прийнято рішення про припинення повноважень Самойленко Ольги Володимирівни на посаді Голови правління ПрАТ «ОСК Резерв» в зв’язку з закінченням строку
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повноважень. Строк повноважень Голови правління згідно Статуту Товариства складає 3 роки. Самойленко О.В. згоду на розкриття паспортних даних не надавала, часткою в статутному капіталі ПрАТ «ОСК Резерв» не
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальними Зборами ПрАТ «ОСК Резерв» 22.04.2016р. прийнято рішення про обрання Самойленко Ольги Володимирівни на посаду Голови правління. Строк повноважень – 3 роки. Протягом останніх 5 років займала посаду Голови правління ПрАТ «ОСК Резерв». Самойленко О.В. згоду на
розкриття паспортних даних не надавала, часткою в Статутному капіталі
ПрАТ «ОСК Резерв» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

№82, 28 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Швейна фабрика «НІНА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Швейна фабрика «НІНА», яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів
Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Швейна фабрика «НІНА»; 05415556, Київська обл., Броварський р-н,

с. Літки, вул. Шевченка, 6; (044) 501-80-11.
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://05415556.infosite.com.ua

Приватне акціонерне товариство
інвестиційна компанія «ІТТ-інвест»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ-інвест»,
23517763, вул. Борисоглібська, 3, м. Київ, Шевченківський,

04070, (044) 277-26-27.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://itt-group.com/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство КП «УКРня, міжміський код та телефон
ЕНЕРГОМОНТАЖ», 04543795,
емітента
Чорновола, 35, м. Вишневе, Київська
область, 08133, Україна,
(044) 586-98-24
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодос26.04.2016
тупній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
www.uem.com.ua
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МIСЬКДОВIДКА»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIСЬКДОВIДКА»; 32828000; 01001,
м. Київ, вул. Рибальська, буд. 13; (044) 486-88-33.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://059.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «АКОфiнекспертсервiс», 31867227.
5. 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
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство
«Страхова
місцезнаходження,
міжміський код та телефон компанія «Київська Русь»,
31171581, Солом’янська площа, 2, м. Київ,
емітента
03035, Україна, (044) 244-04-14, 244-05-71
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
26.04.2016
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
www.krus.kiev.ua
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА
місцезнаходження, міжміський
КОМПАНIЯ «ЗГОДА»,
код та телефон емітента
34731055, м. Київ, Солом’янський,
03110, м. Київ, вул. Клiнiчна, 23-25,
(044) 220-10-53
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
26.04.2016
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
http://skzgoda.com.ua
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМПАНІЯ «КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «НИВА»,
ня, міжміський код та телефон
21318858, Індустріальна, 1а,
емітента
м. Кам'янець-Подільський,
Хмельницька область, 32300,
Україна, 03849 51143
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодос25.04.2016
тупній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
www.zatniva.com.ua
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»,
код за ЄДРПОУ 34239322, Проспект Науки, 54Б, місто Київ, Київська область, Україна, 03083, +380-(44)-209-98-59.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: kievenergoholding.com.ua
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№82, 28 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«АГРОКОМПЛЕКТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«АГРОКОМПЛЕКТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 13531972; 3. Місцезнаходження: 87522 Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Орджонікідзе, 1; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 52-81-06
5. Електронна поштова адреса: agrokp@ukr.net; 6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.agrokp.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.
II. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «АГРОКОМПЛЕКТ» (надалі Товариство), які відбулися
26.04.2016 року, прийнято рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМПЛЕКТ» шляхом перетворення
у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА
ВИРОБНИЧА ФІРМА «АГРОКОМПЛЕКТ». Причини такого рішення: мінімізація витрат Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої
організаційно-правової форми, як акціонерне товариство. Результати голосування: голосувало «ЗА» - 1 782 голосів, що становить 100 % голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного; голосувало «ПРОТИ»
- 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Після перетворення правонаступником Товариства визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧА ФІРМА «АГРОКОМПЛЕКТ». Місцезнаходження товариства, що
створюється - 87522, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Орджонікідзе, буд.
б/н. При перетворенні Товариства все його майно, права і обов'язки переходять до його правонаступника згідно з передавальним актом. Розмір
статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧА ФІРМА «АГРОКОМПЛЕКТ», що створюється
шляхом перетворення, на дату його створення має дорівнювати розміру
статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМПЛЕКТ», що перетворюється. Розмір статутного капіталу правонаступника буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «АГРОКОМПЛЕКТ» і буде складати 21 450 (двадцять одна тисяча чотириста
п’ятдесят гривень 00 копійок) грн.
Порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «АГРОКОМПЛЕКТ, що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВ БВФ
«АГРОКОМПЛЕКТ», що створюється:
Перелік засновників створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧА ФІРМА «АГРОКОМПЛЕКТ», зазначений у його установчих документах, має включати усіх акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМПЛЕКТ»,
що припиняється, станом на день затвердження установчих документів
створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧА ФІРМА «АГРОКОМПЛЕКТ» із зазначенням розміру частки кожного засновника. Кожен із учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧА ФІРМА
«АГРОКОМПЛЕКТ» отримує кількість голосів, що надавалися йому акціями акціонерного товариства. Акції акціонерного товариства, що перетворюється, обмінюються на частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток створюваного
товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства.
Додаткова інформація:
Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «АГРОКОМПЛЕКТ» становить два місяця з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМПЛЕКТ» шляхом перетворення.
Обрана комісія з реорганізації (перетворення) ПрАТ «АГРОКОМПЛЕКТ» у кількості трьох осіб в наступному складі: Голова комісії – Тромимов Ігор Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника
податків 2444119750; член комісії -- Туркін Юрій Федорович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2742820570; член комісії –
Гладкий Євгеній Іларіонович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1823807351. Місцезнаходження комісії: 87522, Україна,
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Орджонікідзе, буд. б/н.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор Трофимов Ігор Олександрович, 26.04.2016 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗЕВС КЕРАМІКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕВС КЕРАМІКА»
2. Код за ЄДРПОУ 32359747
3. Місцезнаходження: 84100, Україна, Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Гончарна, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (0626) 66 42 43
5. Електронна поштова адреса: іnfo@zeusceramіca.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://zeusceramіca.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів від 25.04.2016 року (протокол № 18)
прийняте рішення припинити повноваження чинного складу Спостережної
(наглядової) ради та обрати новий склад.
З огляду на прийняте рішення припинено повноваження наступного
складу Спостережної (наглядової) ради Товариства: Emіlceramіca S.p.A,
Sіmest S.p.A (юридичні особи, що створені та діють відповідно до чинного
законодавства Італії), Приватне акціонерне товариство «Українська керамічна група» (юридична особа, що створена та діє відповідно до чинного
законодавства України».
До новообраного складу увійшли:
Вілліам Тіолі – громадянин Італії, володіє 0,03205% акцій Товариства.
Посади, що займав за останні 5 років – голова адміністративної ради. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згода на
розкриття паспортних даних не надана. Строк повноважень - до обрання
нового з урахуванням положень п. 17, 18 ч.2. ст. 33 Закону України «Про
акціонерні товариства». На першому засіданні Спостережної (наглядової)
ради Вілліама Тіолі було обрано Головою Спостережної (наглядової)
ради.
Віктор Вікторович Левіт, громадянин України, володіє 0,02309% акцій
Товариства, Посади, що займав за останні 5 років – генеральний директор. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Строк повноважень – до
обрання нового з урахуванням положень п. 17, 18 ч.2. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства».
Лука Майоккі громадянин Італії, володіє 0% акцій Товариства. Посади,
що займав за останні 5 років – фінансовий директор. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Строк повноважень - до обрання нового з урахуванням положень п. 17, 18 ч.2. ст. 33 Закону України «Про акціонерні
товариства».
25 квітня 2016 року Загальними Зборами Акціонерів АТ «Зевс Кераміка» було прийнято рішення припинити повноваження одноособового виконавчого органу Товариства – Генерального директора, посаду якого обіймав Богославський Олександр Олексійович, створити новий, колегіальний
орган управління – Дирекцію. Останній день повноважень Генерального
директора – 30 квітня 2016 року. Перебував на посаді Генерального директора з 2011 року (5 років).
З 1 травня 2016 року набирають чинності повноваження Дирекції, яку,
відповідно до затвердженої на Зборах нової редакції Статуту Товариства,
очолює Генеральний директор, яким і обрано Богославського Олександра
Олексійовича. Попередні посади, які обіймав протягом останніх 5 років –
генеральний директор. Непогашеної судимості за посадові та корисливі
злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Строк
повноважень – 1 рік, а якщо Збори не переоберуть у зазначений термін –
до обрання нового.
Дирекція складається з Генерального директора та двох Членів Дирекції, одним з яких обрано Чеботарьова Сергія Івановича. Посади, що обіймав протягом останніх 5 років – комерційний директор, начальник комерційного відділу. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини
не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Строк повноважень – 1 рік, а якщо Збори не переоберуть у зазначений термін – до обрання нового.
Другим Членом Дирекції обрано Дриголу Олега Анатолійовича. Посади, що обіймав протягом останніх 5 років – фінансовий директор.
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Строк повноважень –
1 рік, а якщо Збори не переоберуть у зазначений термін – до обрання
нового.
Інформацію розміщено у загальнодоступній базу даних НКЦПФР
26.04.2016 року.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор О.О. Богославський, 26.04.2016 р.
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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
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство
місцезнаходження,
«Укрпiдшипник»
, 13495470,
міжміський код та телефон
84500, Донецька область, м. Артемівськ,
емітента
вулиця Артема, будинок 6, поверх 3,
050 368-64-48
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
26.04.2016
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
www.up.pat.ua
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
«Фармаціямісцезнаходження,
2000», 30636477, Фрунзе, 63-Д,
міжміський код та телефон
м. Київ, 04080, (044) 239-19-00
емітента
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
26.04.2016
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
http://farmaceya2000.pat.ua/emitents/reports/
розміщено регулярну річну
year/2015
інформацію

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

«Трансфорвардінг
Лімітед АГ», 30405199,

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

Стадіонна, 5, м. Київ, 03035,
Україна,(044) 465-13-20
26.04.2016
www.transforwarding.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
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариемітента, код за
ство «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦIЯ»,
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код 01412868, вул.Архiтектора Городецького, 11-В,
м.Київ, Печерський р-н, 01001, (044) 278-07-32
та телефон емітента
2. Дата розкриття
повного тексту річної
інформації у загально26.04.2016
доступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
http://www.steelwork.com.ua
розміщено регулярну
річну інформацію

Приватне акціонерне товариство «Могунція-Україна»
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

«Могунція-Україна», 21667547, 07455, Київська обл., Броварський р-н,
с. Княжичі, (044) 277-29-30.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію
http://stockmarket.gov.ua/

Приватне акцiонерне товариство
«Мiррад»
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне
акцiонерне товариство «Мiррад», 20050342, м. Київ, Печерський, 01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе,18А, (044) 451-75-65.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.mirrad.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
1. Повне найменування емітента,
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ТОВАРИСТВО «ПЛАСТміжміський код та телефон
МОДЕРН»
, 31985955, Пономаемітента
рьова 1, смт.Коцюбинське, Київська
область, 08298,
498-13-26
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодос26.04.2016
тупній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://plastmodern.pat.ua/admin/
Інтернет, на якій розміщено
emitents/reports/year2015
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «РАЙ АГРО
ня, міжміський код та телефон
ХІМ», 05489359, 07300, Київська
емітента
обл., Вишгородський р-н, м.
Вишгород, вул. Ватутіна, 57,
067-508-63-40
2. Дата розкриття повного тексту
26.04.2016
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://stockmarket.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
http://05489359.infosite.com.ua
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство
«ТОРІН», 20043336,
місцезнаходження,
проспект 40-річчя жовтня, буд. 46-А,
міжміський код та телефон
м.Київ, 03039,
емітента
0442598387
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
26.04.2016
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено http://torin.pat.ua/admin/emitents/reports/year
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 ТОВАемітента, код за
РИСТВО «ПРИОЗЕРНЕ 2»,
ЄДРПОУ, місцезнахо36837365, 68300 Одеська область, м. Кiлiя,
дження, міжміський код
Ленiна, будинок 56, 0484342588
та телефон емітента
2. Дата розкриття
повного тексту річної
інформації у загально26.04.2016
доступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
priozerne.com.ua
розміщено регулярну
річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство «Солдi i Ко»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Приватне акцiонерне товариство «Солдi i Ко»
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Солдi i Ко», 23162981, вул. Сирецька, 28/2, м. Київ,
Подільський, 04073, (044) 591-53-15.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://www.delta.soldi.ua/soldi-zvit2015.htm

Приватне акціонерне товариство
«Спільне українсько-датське підприємство «Р.К.С.»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Спільне українсько-датське підприємство «Р.К.С.», 20031050,
Меблева, 1, смт. Коцюбинське, Київська, 08298, (044) 490-75-33.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 20031050.infosite.com.ua.

Приватне акціонерне товариство
«Продторгсервіс»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Українська енермісцезнаходження, міжмісьгозберігаюча сервісна
кий код та телефон емітента
компанія», 20077482, вулиця
Січових Стрільців, будинок 77, офіс 418,
м. Київ, 04050, 498-14-91, -92
2. Дата розкриття повного
26.04.2016
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.ukresco.com/news
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Нептун
місцезнаходження, міжміський
Солар», 37326260, 56520,
код та телефон емітента
Миколаївська область, Вознесенський
район, село Таборiвка, площа
Центральна, буд.1, 0512500317
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
26.04.2016
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
www.neptunsolar.com.ua
регулярну річну інформацію

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних
(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Продторгсервіс», код за ЄДРПОУ 20316194, місце знаходження Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Щербакова, 1, міжміський код та телефон емітента (06264) 6-61-55.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25 квітня 2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.prodtorg.pat.ua
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міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне

товариство
«Український
науководослiдний iнститут спецiальних видiв
друку» корпоративне пiдприємство ДАК
«Укрвидавполiграфiя», 02426463, вул.Кiото, 25, м.Київ,

02156, (044) 513-82-63, 513-25-98.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.ukrndisvd.org.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Фастiвське швейне пiдприємство «Козак»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Фастiвське швейне пiдприємство «Козак»; 00309387; Україна, Київська
обл., Фастiвський р-н, 08500 м. Фастiв, вул. Iнтернацiональна, 6;
(04565)62116.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: kozak.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФIРМА АСЕМ», 40268325.
5. Інформація про загальні збори: 17.03.2016 проведено річні загальні
збори.
6. Інформація про дивіденди
В зв'зку з тим, що емiтентом у звiтному роцi був отриманий непокритий
збиток i керуючись Статутом Товариства (п. 6.4), який обумовлює виплату
дивiдендiв з чистого або нерозподiленого прибутку, на Загальних зборах
було прийнято рiшення про неможливiсть виплати дивiдендiв. Тому
дивiденди за звiтний перiод не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
3963
3760
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1870
1945
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
565
562
Сумарна дебіторська заборгованість
1124
1216
Грошові кошти та їх еквіваленти
51
18
Власний капітал
3677
3569
Статутний капітал
142
142
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-308
-416
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
286
191
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Приватне акцiонерне товариство
«Коростенський завод
залiзобетонних шпал»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Коростенський завод залiзобетонних шпал»; 00282406; 11505, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 78; (04142) 9-61-65.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: korostenzzbsh.constanta.dp.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської, якою проведений
аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фiрма «IНТЕЛЕКТ»,
31231755.
5. Інформація про загальні збори
Заповнюють емітенти - акціонерні товариства
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
88894
94982
Основні засоби
23424
26724
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
48379
43927
Сумарна дебіторська заборгованість
16795
23861
Грошові кошти та їх еквіваленти
37
167
Власний капітал
70894
70423
Статутний капітал
29266
29266
Нерозподілений прибуток
-2036
-2484
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
86
420
Поточні зобов’язання і забезпечення
17914
24139
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0.01609380 -0.11689330
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0.01609380 -0.11689330
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
29266000
29266000
загальна номінальна
Цінні папери
вартість
власних випусків,
викуплені протягом у відсотках від статутного
капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
В.о. голови правлiння

Куницький Василь Iванович

ПАТ «Корюківське автопідприємство - 17445»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента ПАТ «Корюківське автопідприємство 17445» за 2015 рік; код за ЄДРПОУ 05524742; 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, пров. Кірова, 18; телефон: (04657) 2-12-06.
Річна інформація розкрита у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 27 квітня 2016 року.
Річна інформація розміщена на сторінці atp17445 pat.ua в мережі Інтернет
Аудиторська фірма, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ
Аудиторська фірма «Порада», код за ЄДРПОУ 22820910.
Загальні чергові збори товариства проведено 17.04.2015 року кворум
99,9%.
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв. 3. Затвердження регламенту загальних зборiв. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Директора за 2014 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради за 2014 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту товариства
за 2014 рiк. 8. Розподiл (покриття) збитку товариства за 2014 рiк.
9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивiльноправових (трудових) договорiв, що уклада-тимуться з членами Наглядової
ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними.
Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рішення.
Доповнення до порядку денного зборiв не надавались (Затверджено
звiт Директора, Наглядової ради, Ревiзiйної ради, рiчний звiт та баланс То-

вариства. Збитки за звiтний рiк та попереднi перiоди будуть покриті за рахунок прибутку майбутніх перiодiв).
Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачувались.
Основні показники фінансово господарської
діяльності емітента (тис. грн.)
Період
Найменування показники
Звітний Попередній
Усього активів
647
682
Основні засоби
489
555
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
9
Сумарна дебіторська заборгованість
54
58
Грошові кошти та їх еквіваленти
42
2
Власний капітал
354
347
Статутний капітал
199
199
Нерозподілений прибуток
150
143
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання
0
2
Поточні зобов’язання
293
333
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,00880
(0,00251)
Скоригований чистий прибуток на 1 просту
0,00880
(0,00251)
акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
795280
795280
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД СПЕЦБЕТОН»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД СПЕЦБЕТОН»; 04012307; вул. Якутська 5,
м. Київ, 03134, 044, 407-69-08.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 04012307.infosite.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «АВАНС АУДИТ», 32707083.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 16.04.2015 року.
Кворум зборів: 66,079% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря зборiв. Затвердження регламенту та порядку проведення
загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2014
роцi. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звiт
Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної
комiсiї. 4. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Затвердження річного
звіту Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2014 рiк. 7. Відкликання та обрання Голови правління. 8. Відкликання та обрання Наглядової ради товариства. 9. Відликання та
обрання Ревізійної комісії товариства. 10. Припинення повноважень
лічильної комісії. Вiд акцiонерiв та їх представникiв пропозицiй до
перелiку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду
питань порядку денного: обрано голову, секретаря зборiв, лічильну
комісію; затверджено: регламент та порядок проведення зборiв, звiт
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 р.,
звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 р., звiт Наглядової ради за 2014 р.; роботу всiх органiв управлiння визнали задовiльною, прибуток за 2014 рiк
в сумi 2,0 тис.грн. направили до резервного фонду. Головою правління обрано Білика В.І. Членами Наглядової ради обрано Нестеров
В.Г., Луговський В.А., Пономаренко Л.П. Ревізійна комісія обрана у
складі Братасюк Г.В., Гаркуша В.П., Голик Л.П. Повноваження лічильної комісії припинені. Всі рішення на зборах прийнято одноголосно.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами 2015 та 2014 років
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
5888
5324
Основні засоби (за залишковою вартістю)
922
1042
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
3515
2933
Сумарна дебіторська заборгованість
1421
1329
Грошові кошти та їх еквіваленти
26
17
Власний капітал
3764
3745
Статутний капітал
1175
1175
Нерозподілений прибуток
2589
2570
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
2124
1579
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,02
0,0017
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0,02
0,0017
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1174950
1174950
загальна номінальна
Цінні папери
0
0
вартість
власних випусків,
у відсотках від
викуплені протягом
0
0
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
0
0
періоду
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»

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 ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»; 05527752; Волинська , Володимир-Волинський,
44700, м. Володимир-Волинський, Луцька, 81; 03342 20610.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 01.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://05527752.smida.gov.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «ВiталiнаАудит» у формi ТОВ, 20124767.
5. Інформація про загальні збори
Чергові щорічні збори акціонерів проводились 28/04/2015р.
Позачергові загальні збори акціонерів проводились 20/08/2015р
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.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
9581
9970
Основні засоби
8758
9073
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
552
576
Сумарна дебіторська заборгованість
80
92
Грошові кошти та їх еквіваленти
124
217
Власний капітал
5667
5742
Статутний капітал
1892
1892
Нерозподілений прибуток
-375
-391
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання
163
163
і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
3751
4065
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток)
0
0
на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7568800 7568800
загальна номінальна
Цінні папери
12
0
власних випусків,
вартість
у відсотках від
викуплені протягом
0,657
0
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
90
0
періоду
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
9581
9970
Основні засоби
8758
9075
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
552
576
Сумарна дебіторська заборгованість
145
99
Грошові кошти та їх еквіваленти
124
217
Власний капітал
5667
5742
Статутний капітал
1892
1892
Нерозподілений прибуток
-375
-391
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання
163
163
і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
3751
4066
Чистий прибуток (збиток)
16
-98
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
Київське автотранспортне
підприємство «Укрпродконтракт»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт»;
05415608; Ревуцького, 56, м. Київ, Дарницький, 02140; /044/ 569-95-97.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://www.ilta.ua/ru/centers/revyckogo/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», 37726300.
5. Інформація про загальні збори
22.04.2015 р, чергові
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014р. Затвердження звіту Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.
5. Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Затвердження звіту Наглядової
ради Товариства за 2014 р.
6. Звіт та висновки незалежного аудитора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту та
висновків незалежного аудитора.
7. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.
8. Затвердження балансу Товариства та річної фінансової звітності
Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності
Товариства за 2014 рік.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством у 2015 році.
11. Про затвердження договору про зміни до Договору про здійснення кредитних операцій №117GA від 04 квітня 2011 р. із усіма змінами та
доповненнями до нього, укладеного Товариством, а також ТОВ «Вилтон» та ТОВ «Ілта» як солідарними боржниками (поручителями) з
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та надання повноважень керівнику Товариства на укладення правочинів.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
19264
19711
Основні засоби
14817
15748
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
3492
1734
Сумарна дебіторська заборгованість
629
1592
Грошові кошти та їх еквіваленти
259
317
Власний капітал
12924
15624
Статутний капітал
18143
18143
Нерозподілений прибуток
-14783
-12083
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
17
52
Поточні зобов’язання і забезпечення
6323
4035
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0,192
-0,0474
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток)
-0,192
-0,0474
на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
14064362 14064362
Цінні папери
загальна номінальна
0
0
власних випусків,
вартість
викуплені протягом у відсотках від статутно0
0
го капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
0
0
періоду

Публічне акціонерне товариство
«Лебединське
хлібоприймальне
підприємство»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Лебединське хлібоприймальне підприємство»; 00955986;
вул. Залізнична, 46, м. Лебедин, Лебединський р-н, Сумська область,
42200, Україна; 05445-2-13-56.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: lebedyn-hpp.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська компанія
«П.С.П. Аудит», 36412992.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.03.2015 року.
Кворум зборів: 87,52% до загальної кількості голосів. Розглядались
питання:
1. Затвердження фінансової звітності за 2014 р.
2. Розподіл прибутку, отриманого протягом 2014 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової
ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2014 рік
4. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в
новій редакції
5. Затвердження положення про наглядову раду товариства
6. Припинення повноважень членів ревізійної комісії
7. Затвердження кількісного складу ревізійної комісії
8. Обрання членів ревізійної комісії
9. Затвердження положення про ревізійну комісію
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством у ході поточної господарської діяльності протягом
одного року з дати проведення загальних зборів
11. Прийняття рішення про вчинення значного правочину
12. Прийняття рішення про виплату дивідендів
13. Припинення повноважень членів наглядової ради
14. Затвердження кількісного складу наглядової ради
15. Обрання членів наглядової ради
6. Інформація про дивіденди. У звітному періоді не приймалося рішення про виплату дивідендів та дивіденди не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
14428
15731
Основні засоби
3388
3498
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
136
228
Сумарна дебіторська заборгованість
8727
10184
Грошові кошти та їх еквіваленти
1889
1738
Власний капітал
13858
14912
Статутний капітал
688
688
Нерозподілений прибуток
13170
14224
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання
403
313
і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
167
506
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0,38
-0,08
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток)
-0,38
-0,08
на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій
2750100
2750100
(шт.)
Цінні папери
загальна номінальна
0
0
власних випусків,
вартість
у відсотках від
викуплені протягом
0
0
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп цінних паперів власних випусків
0
0
протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»; код за ЄДРПОУ 00182863; місцезнаходження: 10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. I. Гонти, 4; міжміський код та телефон емітента: (0412) 42-29-02.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26 квітня 2016 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.ztm.ho.ua.
4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО», код за
ЄДРПОУ 20197074.
5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв
скликанi рiшенням Наглядової ради ПАТ «Житомирський маслозавод»
(протокол №51 вiд 23.02.2015 р.). Дата проведення: 16.04.2015 р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Про обрання Голови та членiв
лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово–господарської дiяльностi ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2014 рiк, визначення та погодження основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 3. Звiт Наглядової ради
Товариства про її дiяльнiсть у 2014 роцi. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та її висновки щодо фiнансової дiяльностi Товариства у 2014 роцi,
затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiтiв Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної
комiсiї Товариства щодо оцiнки їх дiяльностi протягом звiтного перiоду.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк (форми № № 1, 2, 3,
4). 7. Затвердження порядку (показникiв) розподiлу прибутку, що залишається в розпорядженнi Товариства, за 2014 рiк. 8.Розгляд та затвердження плану розподiлу прибутку, що залишається в розпорядженнi Товариства, на 2015 рiк. 9. Про дострокове припинення повноважень Голови та
членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради
Товариства. 11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членiв Наглядової ради. 12. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 13.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо вартiсть майна або послуг,
що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної звiтностi Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинiв та пiдписання документiв
пов’язаних з ними.
Доповнення до порядку денного не вносились акцiонерами Товариства. Усi питання поданi Наглядовою радою Товариства, на загальних зборах акцiонерiв прийнятi з позитивним рiшенням.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
683359
598859
Основні засоби (за залишковою вартістю)
371055
300187
Довгострокові фінансові інвестиції
47
47
Запаси
129892
110371
Сумарна дебіторська заборгованість
7123
5014
Грошові кошти та їх еквіваленти
5207
2580
Власний капітал
564632
470296
Статутний капітал
5341
5341
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
559291
464955
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1775
1646
Поточні зобов’язання і забезпечення
116952
126917
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
3.38547
2.56874
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 3.38547
2.56874
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
27865000 27865000
загальна номінальна
0
0
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
0
0
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова правління
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П.В. Рудь.

Публiчне акцiонерне товариство
«Завод «Нева»

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 товариство «Завод «Нева»; 14307972; Хмельницька, Хмельницький, 29025,
Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 6; тел. 0382-550423, факс
0382-550423.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 2016-04-26 р., 22:56:12
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://zavodneva.prom.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фiрма «АудитПодiлля», 32179801.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів 0.87071000000
На загальних зборах акцiонерiв розглядались наступнi питання:
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту
проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на
2015 рiк.
3. Звiт наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2014
роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Звiт зовнiшнього аудитора про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi
Товариства за 2014 рiк. Затвердження звiту зовнiшнього аудитора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
7. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв
та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
8. Внесення змiн до Статуту товариства (шляхом затвердження
його нової редакцiї).
Змiн та доповнень до оголошеного порядку денного не надходило.
6. Інформація про дивіденди.
На загальних зборах акцiонерiв, 24.04.2015 року прийнято наступне
рiшення:
Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi
товариства в 2014 роцi не проводити, в зв’язку з недоцiльнiстю.
Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за
2014 рiк не нараховувати та не сплачувати. Вказану частину прибутку
за результатами дiяльностi у 2014 роцi направити на поповнення
обiгових коштiв та технiчне переобладнання пiдприємства.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
4807
4737
Основні засоби
3792
4001
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
491
480
Сумарна дебіторська заборгованість
5
29
Грошові кошти та їх еквіваленти
51
10
Власний капітал
4479
4623
Статутний капітал
324
324
Нерозподілений прибуток
1179
1153
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання
0
0
і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
328
114
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0.06017
0.01620
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток)
0.06017
0.01620
на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій
432140
432140
(шт.)
Цінні папери
загальна номіналь0
0
власних випусків,
на вартість
у відсотках від
викуплені протягом
0
0
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп цінних паперів власних випусків
0
0
протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Балтський агропостачсервiс»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Балтський агропостачсервiс»; 05406356; 66161, Одеська область, Балтський р-н, с. Бiлине, вул. Привокзальна, буд.84, (04866)
992-43.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://www.agrobalta.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Фірма «Трансаудит» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, 23865010.
5. Інформація про загальні збори
Перелiк питань, якi були заявленi для розгляду на загальних зборах вiд 29.04.2015 року:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту
зборiв.
3. Розгляд звiту правлiння за 2014 р. та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту правлiння.
4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комісії.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 р.
7. Розподiл прибутку та покриття збиткiв товариства за 2014 р.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та
членiв правлiння в зв'язку зi спливом повноважень. Затвердження
умов трудових договорiв (контрактiв) з головою та членами правлiння.
Встановлення розмiру їх винагороди.
9. Про обрання голови та членiв правлiння товариства.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради в зв'язку зi спливом.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами наглядової ради.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної
комiсiї Товариства в зв'язку зi спливом термiну повноважень.
14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
Загальнi збори не вiдбулись у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму. Зареєстровано голосiв - 38,732% або 95286 шт. голосуючих акцiй
пiдприємства.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента (тис. грн.)

Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Виробничі 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)
Голова правління

період
звітний попередній
117.6
137.5
74.5

102.4

0
30.4
2.7
7.7
36.5
99.4

0
28.0
4.7
0.1
84.9
99.4

-502.5

-454.1

0

0

81.1
0.1

52.6
-102.2

Кучинський Анатолій Петрович

Публiчне акцiонерне товариство
«Бiо мед скло»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Бiо мед скло»; код за ЄДРПОУ 04763746; місцезнаходження: 10025,
м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, міжміський код та телефон емітента: 044-498-65-03.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26 квітня 2016 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.biomedsklo.com.ua.
4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 30373906.
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв
були проведені 23.04.2015 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії Товариства. 2. Про
обрання секретаря річних загальних зборів Товариства. 3. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. 4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2014
рік. 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 7. Про
розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2014 року. 8. Про
затвердження змін до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції. 9. Про надання повноважень уповноваженій особі Товариства
на підписання Статуту в новій редакції. 10.Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 11. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 12. Про затвердження умов цивільноправових договорів, які укладатимуться з головою і членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних
цивільно-правових договорів. 13. Про затвердження Положення про
Загальні збори Товариства. 14. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 15. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. 16. Про затвердження Положення про
Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. 17. Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства. 18. Про затвердження
Кодексу корпоративного управління Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань порядку денного зборів рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента (тис. грн.)
період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
265935
251104
Основні засоби
186990
191213
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
21810
20538
Сумарна дебіторська заборгованість
48289
37097
Грошові кошти та їх еквіваленти
8481
913
Власний капітал
10071
71126
Статутний капітал
96431
96431
Нерозподілений прибуток
-166424
-106607
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
20533
103873
Поточні зобов’язання і забезпечення
235331
76105
Чистий прибуток (збиток)
-0.0628187 -0.0582974
на одну просту акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.0628187 -0.0582974
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 964314360 964314360
Цінні папери
загальна номінальна
--власних випусків,
вартість
у відсотках від
викуплені протягом
--статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
--періоду
Голова правління

Жарков Людвиг Анатолiйович.
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№82, 28 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

товариство «Молнiя»; 05407746; Київська, Баришiвський,
07501, смт. Баришiвка, Торфяна, 26; (04576)51661.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://05407746.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Кволiтi Аудит», 33304128.
5. Інформація про загальні збори
Кворум – 71.39452%. Дата проведення – 23.04.2015 р.
Питання порядку денного: 1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя»; 2. Про обрання лiчильної комiсiї;
3. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради ПАТ «Молнiя» за 2014 рiк; 4. Про розгляд та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту виконавчого органу ПАТ «Молнiя» за 2014 рiк;
5. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної
комiсiї ПАТ «Молнiя» за 2014 рiк; 6. Затвердження рiчного звiту
ПАТ «Молнiя» за 2014 рiк; 7. Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «Молнiя»; 8. Про
вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ «Молнiя»; 9. Про обрання членiв
ревiзiйної комiсiї ПАТ «Молнiя». По всім питанням рішення прийнято.
Особи, які подавали пропозицію до питань денного відсутні.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
70171
43373
Основні засоби (за залишковою вартістю)
31505
31397
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
20962
5748
Сумарна дебіторська заборгованість
10234
935
Грошові кошти та їх еквіваленти
3037
332
Власний капітал
21913
25355
Статутний капітал
10000
10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
11021
7748
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
4563
4643
Поточні зобов’язання і забезпечення
43695
13375
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.)
1000000
1000000
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публічне акціонерне
товариство «Аерок Обухiв»; 20576280; вул. Промисло-

міжміський код та телефон емітента:

ва, 6, м. Обухів, Обухівський, Київська, 08700; /04572/ 6-66-06.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.aeroc.ua/oao/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Арка», 31520115.
5. Інформація про загальні збори
15.04.2015, чергові
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ». 2. Звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» за 2014р. 3. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»» за 2014 р. 4. Затвердження висновків
Ревізійної комісії та річного звіту ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» за 2014 р. 5. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» за результатами
діяльності 2014 р. 6. Затвердження основних напрямків роботи на 2015 р.
7. Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».8. Обрання
членів Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
452
882
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
7
Сумарна дебіторська заборгованість
358
404
Грошові кошти та їх еквіваленти
76
453
Власний капітал
-11
-18585
Статутний капітал
18698
18698
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-18709
-37283
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
461
465
Поточні зобов’язання і забезпечення
2
19002
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
1,64
-0,02
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
11332399 11332399
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
0
0
періоду

Публічне акцiонерне товариство
«Миколаїв-Львiвський комбiнат будiвельних конструкцiй»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:
Публічне акцiонерне товариство «Миколаїв-Львiвський комбiнат
будiвельних конструкцiй»; 01331041; 81634, Львівська обл., Миколаївський
р-н, с.Розвадiв, вул.Вапняно-Кар’єрна,6; (03241)51502; 2.Дата розкриття
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: 27.04.2016р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну інформацію: mykolaivkbk.pat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Орвi-аудит», 34623723. 5.Інформація про загальні збори: 29.04.2015р. Кворум зборів:97,45%. Осiб, що подавали пропозицiї до
порядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на загальних
зборах:1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
та затвердження регламенту Загальних зборiв. 2.Звiт правлiння про
пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту. 3.Звiт наглядової ради Товариства за 2014 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4.Звiт про роботу
Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду
даного звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 6.Визначення порядку
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розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в
2014 роцi. 7.Про затвердження вчинених у 2014 роцi значних правочинiв та
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у 2015 роцi. Результати розгляду питань:Затверджено всі звіти та
висновки ревізійної комісiї. В зв»язку з тим, що в звiтному перiодi отримано
збитки, питання порядку розподiлу прибутку не розглядати. Попередньо
схвалити правочини, якi вчинятимуться Товариством, та сума яких перевищить 25% вартостi активiв Товариства. 6.Інформація про дивіденди: протягом звітного 2015 року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) (2015р./2014р.): Усього активів:8942/8189; основні засоби (за залишковою вартістю):5760/6206; довгострокові фінансові
інвестиції:0/0; запаси: 2085/1119; сумарна дебіторська заборгованість:41/42;
грошові кошти та їх еквіваленти:149/33; власний капітал:8162/5429; статутний капітал:7790/7790; нерозподілений прибуток (непокритий збиток):372/2361; довгострокові зобов’язання:0/0; поточні зобов’язання:780/2760; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію:0,09/0,09; скоригований чистий
прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.):0/0; середньорічна кількість
простих акцій (шт.):31160840/31160840; цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду:0/0; загальна сума коштів, витрачених на
викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду:0/0.

№82, 28 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Бізнес-центр «Нивки»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Бізнес-центр «Нивки», 35290772, вул. Фiзкультури,
30, м. Київ, Голосiївський, 03150, (044) 449-44-08.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://35290772.infosite.com.ua/

Приватне акцiонерне товариство
«Управлiння виробничих технологiй - «Сервіс»

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

«Управлiння виробничих технологiй - «Сервіс», 01354510, вул.Привокзальна, 21, м.Бориспiль, Київська область, 08300, (04595) 7-15-31.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://uvt.pat.ua/admin/emitents/reports/year2015

Приватне акціонерне товариство
«Київський експериментальний
м’ясопереробний завод
«Дарницький»

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
«Київський експериментальний мясопереробний завод «Дарницький»,
31747895, вул. Сортувальна, 5, м. Київ, 02081, (044)5749780.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://31747895.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
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
місцезнаходження,
міжміський код та телефон «ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ»,
23535092, вулиця Новопромислова, 1,
емітента
м. Вишгород, Київська область, 07300, д/н
2. Дата розкриття повного
27.04.2016
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі WWW.centrostal-domstal.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРТЕХНОФОС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРТЕХНОФОС»; 30946915; вул. Соборна, 370В,
м. Рівне, Рівненська область, 33000, Україна; (0362) 649894.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.utphos.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фірма «Нива-Аудит»,
21095329.
5. Інформація про загальні збори. ТОВ «УКРТЕХНОФОС» не є акціонерним товариством, тому дана інформація не заповнюється.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди протягом звітного і попереднього звітного періоду не нараховувалися і не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
48805
53663
Основні засоби (за залишковою вартістю)
13907
15136
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
7370
3064
Сумарна дебіторська заборгованість
27376
35382
Грошові кошти та їх еквіваленти
136
81
Власний капітал
-94860
-72192
Статутний капітал
18900
18900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-113760
-91092
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
143665
125855
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0
0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом періоду
- ТОВ «УКРТЕХНОФОС» не здійснювало випуск акцій.

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬГОСПТЕХНІКА»; 03743629; 78700, Iвано-Франкiвська обл. смт.
Верховина, вул.Франка,109; (03478) 21688; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: 26.04.2016р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на
якій розміщено регулярну річну інформацію: sg.prat.ua.
4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма
«Полюс-аудит»; 31790207. 5..Інформація про загальні збори:
15.05.2015р. Кворум зборів: 75,9%. Осiб, що подавали пропозицiї до
порядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань: 1.Обрання лiчильної
комiсiї. 2.Звiт директора Товариства про роботу за 2014 рiк та затвердження звiту. 3.Звiт ревiзора та затвердження звiту та висновкiв
ревiзора за 2014 рiк. 4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк та розподiл прибуткiв (збиткiв) за 2014 рiк. 5.Вибори нових органiв управлiння ПрАТ «Сiльгосптехнiка». Питання порядку денного вирiшенi позитивно, звiти директора та ревiзора
затверджено.Обрано новий склад органiв управлiння. 6.Інформація
про дивіденди: протягом звітного 2015 року рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р.): Усього
активів:545,2/543,2;
основні
засоби
(за
залишковою
вартістю):349,3/418,0; довгострокові фінансові інвестиції:0/0;
запаси:86,7/0; сумарна дебіторська заборгованість:44,1/34,1; грошові кошти та їх еквіваленти:0,2/26,7; власний капітал:409,6/418;
статутний капітал:91,7/91,7; нерозподілений прибуток (непокритий
збиток):-58,8/-50,4;
довгострокові
зобов'язання:0/0;
поточні
зобов'язання:135,6/125,2; чистий прибуток (збиток):-8,4/15.

175

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№82, 28 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»; 38377143;
Тарасівська 19, місто Київ, Голосіївський, 01033, Україна; (044)364-73-70.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://bankalpari.com/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудит-сервіс ІНК», 13659226.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.04.2015 року.
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах:
1. Про затвердження звіту Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
про діяльність в 2014р., прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за
результатами перевірки в 2014 році, прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ
БАНК» за 2014 рік.
5. Про затвердження звітів зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ
БАНК».
6. Про затвердження загального результату діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ
БАНК» в 2014 році.
7. Про затвердження розподілу прибутку ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за
2014 рік.
8. Про затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК».
9. Про внесення змін до відомостей про засновників (учасників) ПАТ
«АЛЬПАРІ БАНК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних
зборів Акціонерів Банку, єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49
ЗУ «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:
1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в
2014р., та визнати роботу Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2014 задовільною.
2. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 2014р., та визнати роботу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ
БАНК» у 2014 задовільною.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за результатами перевірки в 2014 році, та визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ
«АЛЬПАРІ БАНК» у 2014 задовільною.
4. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за
2014 рік, складену згідно міжнародних стандартів фінансової звітності.
5. Затвердити звіт зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
6. Затвердити загальний результат діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
в 2014 році, підтверджений висновками зовнішнього аудитора згідно із
Міжнародних стандартів фінансової звітності, у розмірі 239 792,23 грн.
7. Затвердити розподіл прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
за 2014 рік, який становить 239792,23 грн. наступним чином: спрямувати
частину прибутку за 2014 рік у розмірі 5%, а саме 11989,61 грн. до резервного фонду ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»; решту прибутку, отриманого ПАТ
«АЛЬПАРІ БАНК» за 2014 рік у сумі 227 802,62 грн. залишити нерозподіленим; дивіденди за результатами 2014 року не виплачувати.
8. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК», шляхом викладення його в новій редакції, у
зв'язку з необхідністю приведення окремих положень Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську
діяльність « щодо визначення особливостей корпоративного управління
в банках» та іншого чинного законодавства України. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ
БАНК». Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО
«АЛЬПАРІ БАНК» та забезпечити виконання всіх юридично значимих дій
відносно погодження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» Національним банком України та
проведення його державної реєстрації.
9. Внести змін до відомостей про засновників (учасників) ПАТ
«АЛЬПАРІ БАНК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом зміни запису з «ТО-
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ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА», код ЄДРПОУ засновника:
32956883, адреса засновника:03039, м. Київ, Голосіївський район,
провулок Червоноармійський, будинок 14, корпус 1, поверх, 3 офіс 5»,
розмір внеску до статутного фонду - 122000000,00 грн.» на «Акціонери згідно реєстру, розмір внеску до статутного фонду - 122000000,00
грн.». Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича забезпечити виконання всіх юридично значимих дій щодо внесення змін до
відомостей про засновників (учасників) ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 19.02.2015 року.
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах:
1. Про встановлення розміру винагороди за виконанням Грибковим В.Н.
обов'язків Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з
01.03.2015 р.
2. Про встановлення розміру винагороди за виконанням Громаковою Л.К.
обов'язків заступника Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
з 01.03.2015 р.
3. Про встановлення розміру винагороди за виконанням Савиченком
Б.О. обов'язків члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з
01.03.2015 р.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Встановити з 01.03.2015 р. винагороду(заробітну плату) за виконанням Грибковим В.Н. обов'язків Голови Спостережної ради Банку в розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.
1.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.
1.2. Укласти (підписати) з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ
БАНК» Грибковим В.Н. Додаткову угоду №2 до Контракту з Головою Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРІ БАНК»
від 03.01.2014 р.
2. Встановити з 01.03.2015 р. винагороду (заробітну плату) за виконанням Громаковою Л.К. обов'язків заступника Голови Спостережної
ради Банку в розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з
заступником Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від
03.01.2014 р.
2.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту з заступником Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.
2.2. Укласти (підписати) з заступником Голови Спостережної ради
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Громаковою Л.К. Додаткову угоду №2 до Контракту з заступником Голови Спостережної ради Публічного акціонерного
товариства «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.
3. Встановити з 01.03.2015 р. винагороду (заробітну плату) за виконанням Савиченком Б.О. обов'язків члена Спостережної ради Банку в
розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.
2.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.
2.2. Укласти (підписати) з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ
БАНК» Савиченком Б.О. Додаткову угоду №2 до Контракту з членом Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРІ БАНК»
від 03.01.2014 р.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
129985
141698
Грошові кошти та їх еквіваленти
2138
839
Кошти в інших банках
0
0
Кредити та заборгованість клієнтів
29323
27214
Усього зобов’язань
5928
9315
Кошти банків
0
0
Кошти клієнтів
4714
6623
Усього власного капіталу та частка меншості
124057
132383
Статутний капітал
122000
122000
Чистий прибуток/(збиток)
1461
240
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
11,98
1,97
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
11,98
1,97
одну просту акцію (грн.)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:

КОСІВСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СКІФ-АВТО»; 01207275; 78600, Iвано-Франкiвська обл., м.Косів, вул.

Грушевського,5; (03478)23139; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:27.04.2016р.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: skifavto.prat.in.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська
фірма «Полюс-аудит»; 31790207. 5..Інформація про загальні збори:
26.04.2015р. Кворум зборів:58%. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку
денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту рiчних загальних зборiв
акцiонерiв. 2.Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту. 4.Розгляд та затвердження звiту та висновкiв
Ревiзора за 2014 рiк. 5.Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за
2014 рiк. 6.Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. 7.Обрання Голови та членiв
Правлiння. 8.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, у тому числi пов'язаних iз
продажем транспортних засобiв, продовження укладених кредитних угод та
укладення договорiв на новi банкiвськi кредити для купiвлi основних засобiв i
поповнення обiгових коштiв. Результати розгляду питань: Затверджено всі
звіти та висновки Ревiзора. Вирiшили використати отриманий прибуток на
поновлення обiгових коштiв. Переобрали Голову та членiв Правлiння. Вирішили придбати 6 нових таксомоторiв та автобуси по ринкових цiнах за власнi
кошти та кредитнi ресурси. 6.Інформація про дивіденди: протягом звітного
2015 року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р.): Усього активів:
436/439,4; основні засоби (за залишковою вартістю): 308,8/374,8; довгострокові фінансові інвестиції: 0/0; запаси: 58/29; сумарна дебіторська заборгованість: 15,9/33,6; грошові кошти та їх еквіваленти: 53,3/2; власний
капітал: -487,6/-153,8; статутний капітал: 93/93; нерозподілений прибуток
(непокритий збиток): -938,5/-604,7; довгострокові зобов'язання: 0/0; поточні
зобов'язання: 923,6/593,2; чистий прибуток (збиток): -333,8/-366,4.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕГЕНЕРАТ»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕГЕНЕРАТ»; 13373004; Орджонікідзе, 128, місто Лисичанськ, Луганська область, 93118, Україна; 050-773-03-25, 050-102-02-77.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.16 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://www.regenerat.com.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Укрстандартаудит», 36201704.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
4667
5471
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3154
3641
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
659
347
Сумарна дебіторська заборгованість
329
944
Грошові кошти та їх еквіваленти
76
3
Власний капітал
1008
3003
Статутний капітал
664
664
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-178
-581
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
128
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
3531
2468
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
-0,8
-0,7
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,8
-0,7
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2654672
2654672
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду
Директор ПРАТ «Регенерат»

В.І. Запорожець

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»;
00904316; 78700, Iвано-Франкiвська обл. смт.Верховина, вул. Iвана
Франка, 109; (03478) 21231; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
26.04.2016р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: rpmtz.prat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Полюс-аудит»; 31790207. 5..Інформація про
загальні збори: 15.05.2015р. Кворум зборів:88,6%. Осiб, що подавали
пропозицiї до порядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися
на загальних зборах та результати розгляду питань: 1.Обрання лiчильної
комiсiї. 2.Звiт директора Товариства про роботу за 2014 рiк та затвердження звiту. 3.Звiт ревiзора та затвердження звiту та висновкiв ревiзора
за 2014 рiк. 4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк
та розподiл прибуткiв (збиткiв) за 2014 рiк. 5.Вибори нових органiв
управлiння Товариства. Питання порядку денного вирiшенi позитивно,
звiти директора та ревiзора затверджено.Обрано новий склад органiв
управлiння. 6.Інформація про дивіденди: протягом звітного 2015 року
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р.): Усього
активів:239,3/250,2; основні засоби (за залишковою вартістю):239,3/239,3;
довгострокові фінансові інвестиції:0/0; запаси:0/0; сумарна дебіторська
заборгованість:0/9,2; грошові кошти та їх еквіваленти:0/1,7; власний
капітал:198/200,7; статутний капітал:59/59; нерозподілений прибуток
(непокритий збиток):-217,6/-214,9; довгострокові зобов'язання:0/0; поточні зобов'язання:41,3/49,5; чистий прибуток (збиток):-2,7/-14,6.

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ДІП груп
аеропорт»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІП груп аеропорт»; 33768786; Київський
шлях, 14, Бориспіль, Бориспільський, Київська область, 08300, Україна; (044) 272 60 58.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.dpga.uafin.net
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «М.Т.Д. Аудит», 31518331.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
3868
82070,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)
444
734,5
Довгострокові фінансові інвестиції
18
18
Виробничі запаси
0
1571,7
Сумарна дебіторська заборгованість
893
2810
Грошові кошти та їх еквіваленти
10
141
Власний капітал
-6499
-2844
Статутний капітал
33
33
Нерозподілений прибуток
-6532
-2877
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
9418
Поточні зобов’язання і забезпечення
10367
75496,2
Чистий прибуток (збиток)
-3655
-4389
Директор

Левада О.Г.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№82, 28 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОБУТОВИК»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОБУТОВИК»,
02139386; 78700, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт.Верховина, вул. Iвана Франка, 19; 0343221585; 2.Дата розкриття повного
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії: 26.04.2016р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: pobutovyk.prat.ua. 4.Найменування,
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової
звітності:немає.5.Інформація про загальні збори: 30.04.2015р. Кворум
зборів:98,3%. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного немає.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання
лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 2.Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. .3.Звiт директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Визначення
основних напрямiв дiяльностi Товариства в 2015 роцi та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.4.Звiт про роботу Ревiзора за 2014
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження
висновкiв
Ревiзора..5.Про
результати
фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 6.Визначення порядку розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. 7.Про продаж частки майна
та надання повноважень на укладання таких угод. Питання не розглядалось.Всі звіти затверджено. 6.Інформація про дивіденди: протягом
звітного 2015 року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р): Усього
активів:106,6/106,9;
основні
засоби
(за
залишковою
вартістю):106,3/106,3;
довгострокові
фінансові
інвестиції:0/0;
запаси:0/0; сумарна дебіторська заборгованість:0,3/0,3; грошові кошти
та їх еквіваленти:0/0,3; власний капітал:92,3/89,3; статутний
капітал:28/28; нерозподілений прибуток (непокритий збиток):-54,6/57,6; довгострокові зобов'язання:0/0; поточні зобов'язання:14,3/17,6;
чистий прибуток (збиток):3/-2,9.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публічне акціонерне
товариство «Монтажник України»; 04654448; вул. Комміжміський код та телефон емітента:

сомольська 137, смт. Баришівка, Київська, 07500, /04576/5-10-57.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: Montazhnik.net
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 36376656.
5. Інформація про загальні збори: збори: в зв’язку з відсутністю
коштів не проводились.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника

Період
звітний попередній
Усього активів
1492
1401
Основні засоби (за залишковою вартістю)
18
53
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
384
486
Сумарна дебіторська заборгованість
681
810
Грошові кошти та їх еквіваленти
259
32
Власний капітал
-770
-772
Статутний капітал
162
162
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1183
-1155
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1
1
Поточні зобов’язання і забезпечення
2261
2172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0433
0
Скоригований чистий прибуток (збиток)
0,0433
0
на одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
646720
646720
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом періоду
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю «Комерцiйна компанiя»;
30440474; 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37; 044-247-45-31.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://id992.smida.gov.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «БЛИСКОР ГАРАНТ», 16463676.
5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товариством.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
184122
184521
Основні засоби (за залишковою вартістю)
23009
23052
Довгострокові фінансові інвестиції
112668
112668
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
3223
4602
Грошові кошти та їх еквіваленти
7
159
Власний капітал
-453362
-314453
Статутний капітал
12
12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-453489
-314580
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
554265
395642
Поточні зобов’язання і забезпечення
83219
103332
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом періоду

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОСЕРВІС-1»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОСЕРВІС1»;13663707; 76008, м.Iвано-Франкiвськ, вул. Ю.Целевича,4;
0342584178. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію- agros.prat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iвано-Франкiвськ-аудит», 22196268. 5.Інформація про загальні збори: 08.05.2015р. Кворум зборів:79,4%. Осiб,
що подавали пропозицiї до порядку денного немає. Перелiк питань, що
розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї, голови
та секретаря зборів. 2.Звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік,
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової
ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.
6.Розподіл прибутків та збитків Товариства за результатами 2014 року.
7.Вибори керiвних та контролюючих органiв. Результати розгляду питань: Звiти взято до відома. Висновки Ревізійної комісії та річну фінансову звітність затверджено. Прибуток не розподіляти. Переобрано весь
склад органiв управлiння на новий термiн. 6.Інформація про дивіденди: протягом звітного 2015 року рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р.): Усього
активів:5723,2/2000,5;
основні
засоби
(за
залишковою
вартістю):152,2/42,1;
довгострокові
фінансові
інвестиції:0/0;
запаси:4746,3/1378,7; сумарна дебіторська заборгованість:650,8/460,6;
грошові кошти та їх квіваленти:0,1/2,2; власний капітал:68,1/151,2; статутний капітал:158,9/158,9; нерозподілений прибуток (непокритий збиток):
-90,8/-7,7;
довгострокові
зобов'язання:
0/0;
поточні
зобов'язання:5655,1/1849,3; чистий прибуток (збиток): -83,1/0,1.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОТЕХСЕРВІС»; 00903191; вулиця Зіни Білої, будинок 91, місто Новомосковськ, Днiпропетровська область, 51200; (05693) 73192.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: pat-novats.orbita.dp.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності: Приватне підприємство Аудиторська фірма
«Егіда», 31468129.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.04.2015 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії, Голови річних Загальних зборів акціонерів
Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів
акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду
звітів.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та 2014 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звітів.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та 2014 рік,
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік та 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства
за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік.
7. Про дострокове припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Голови Правління Товариства.
11. Про дострокове припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної комісії.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Пропозиції по проектам рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС»
29 квітня 2015 року на виконання ст. 38 Закону України «Про акціонерні
товариства» у встановлений законом термін були надані акціонерами Коваленком В.В., Коробко П.О., Вічним О.П., Мельник О.В., а також Головою
Наглядової ради Майним Г.О.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного збори прийняли рiшення:
1.) Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
- голова Лічильної комісії – Соболь О.В.;
- члени Лічильної комісії – Мироненко О.А., Шаповалова Л.Г.
2.) Обрати головою зборів – Поденежного Iвана Федоровича, секретарем зборів – Пуфлер Світлану Леонідівну.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися
для участі у загальних зборах.
З другого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік, та 2014 рік, та визнати роботу Правління
Товариства за 2013 рік, та 2014 рік задовільною.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися
для участі у загальних зборах.
З третього питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік та 2014 рік, та визнати
роботу Наглядової ради за 2013 рік та 2014 рік задовільною.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голо-

сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися
для участі у загальних зборах.
З четвертого питання порядку денного збори прийняли рiшення:
1.) Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства за 2013 рік та 2014 рік, та визнати роботу Ревізійної комісії за 2013 рік та 2014 рік задовільною.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися
для участі у загальних зборах.
З п'ятого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік та 2014 рік.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися
для участі у загальних зборах.
З шостого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи за 2013
рік та 2014 рік. Покриття збитків за 2013 рік та 2014 рік здійснити за рахунок
доходів майбутніх періодів.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися
для участі у загальних зборах.
З сьомого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Відкликати (припинити повноваження) наступних членів Наглядової ради:
1. Колоярцев В.Ю.
2. Полтавченко В.В.
3. Токар Н.І.
4. Майний Г.О.
5. Гаркавенко О.І.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися
для участі у загальних зборах.
З восьмого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 5 (п’ять )
років:
1. Фрейдін Олексій Валерійович
2. Гаркавенко Олександр Іванович
3. Гайко Вячеслав Анатолійович
4. Токар Наталія Іванівна
5. Полтавченко Володимир Васильович
Голосували: За результатами кумулятивного голосування кожному з кандидатів віддано 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.
З дев'ятого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової
ради, встановити, що члени Наглядової ради за виконання своїх обов’язків
не отримують винагороду. Уповноважити на підписання договорів з Головою
та членами Наглядової ради Бобика Володимира Ярославовича
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися
для участі у загальних зборах.
З десятого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Обрати Головою Правління Товариства Бобика Володимира Ярославовича.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися
для участі у загальних зборах.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
З одинадцятого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Відкликати (припинити повноваження) членів Ревізійної комісії у складі :
1. Петренко О.М.
2. Токар І.В.
3. Малієнко А.О.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися
для участі у загальних зборах.
З дванадцятого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства строком на 5 (п’ять) років:
1. Вічна Ольга Валентинівна.
2. Токар Ігор Віталійович.
3. Малієнко Анастасія Олексіївна.
Голосували: За результатами кумулятивного голосування кожному з кандидатів віддано 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.
6. Інформація про дивіденди
На загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 29 квiтня 2015
року, рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. В рамках розгляду
шостого питання «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік. Затвердження
порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік»
було прийнято рiшення: 1.) Затвердити порядок покриття збитків за підсум-

ками роботи за 2013 рік та 2014 рік. Покриття збитків за 2013 рік та 2014 рік
здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.
Привiлейованi акцiї Товариством не випускались, дивiденди за
привiлейованими акцiями не нараховуються та не виплачуються.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
87098
56482
Основні засоби (за залишковою вартістю)
12203
9405
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
28938
20444
Сумарна дебіторська заборгованість
41979
26540
Грошові кошти та їх еквіваленти
394
82
Власний капітал
-7866
-8691
Статутний капітал
437
437
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-8303
-9128
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
96
Поточні зобов’язання і забезпечення
94964
65077
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,47
-0,26
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,47
-0,26
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1747000
1747000
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

Приватне акцiонерне товариство
«СМАК.»

Приватне акцiонерне товариство
«Трудовий колектив Фанплит»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство
«СМАК.». 2. Код за ЄДРПОУ - 32500147. 3. Місцезнаходження - Україна,
37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Незалежностi, буд.4. 4. Міжміський код, телефон та факс -(05355)53037. 5. Електронна поштова
адреса - zat_smak@mail.ru. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://32500147.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
ПрАТ «СМАК.» повідомляє, що 27.04.2016 р. рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 1) у зв’язку з закінченням терміну
повноважень припинено повноваження: голова наглядової ради - Бабич Валерій Георгійович, паспорт серії СН № 696723 вид.25.04.1998 р.
Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, володіє 50% акцій в статутному капіталі емітента, перебував на посаді голови НР з 28.08.2011 р.;
ревізор - Фетюхіна Ольга Володимирівна, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, не володіє акціями емітента, перебувала на посаді ревізора з 17.01.2013 р.; обрано терміном на три роки:
голова наглядової ради- Бабич Валерій Георгійович, паспорт серії СН
№ 696723 вид.25.04.1998 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, володіє 50% акцій в статутному капіталі емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років - Голова Ради директорів
Корпорації «Українська фінансова група», Голова Наглядової Ради
ПрАТ «Українська фінансова група», голова наглядової ради
ПрАТ «СМАК.»; член наглядової ради - Зубковський Володимир Олексійович, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, володіє 50% акцій в статутному капіталі емітента, інші посади, які обіймала
ця особа протягом останніх п’яти років - Генеральний директор «ПУФД»;
ревізор - Фетюхіна Ольга Володимирівна, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років - менеджер
ТОВ «Укрсожгаз», провідний спеціаліст відділу маркетинга ТОВ «Хімічна
компанія «Сполука». Звідьнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Рішенням засідання наглядової ради ПрАТ «СМАК.» 27.04.2016 р.
(протокол № 3) у зв’язку з закінченням терміну повноважень переобрано
терміном на один рік з дійсними повноваженнями до переобрання директором ПрАТ «СМАК.» Бандюгіна Ігора Васильовича, паспорт серії КО №
111355 вид.17.08.2000 р. Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй
обл., не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років - директор ПрАТ «СМАК.», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Директор Бандюгін І.В., 27.04.2016 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Трудовий колектив Фанплит»
2. Код за ЄДРПОУ: 32960308
3. Місцезнаходження: 02160, мiсто Київ, Фанерна, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 559-01-95 (044)559-12-11
5. Електронна поштова адреса: ekon@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tkf.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про викуп власних
акцій
II. Текст повідомлення
Рiшення про викуп власних акцiй прийнято Черговими Загальними
зборами акцiонерiв вiд 26.04.2016 року, Протокол № 12. Дата початку
викупу - 01.06.2016 року, дата закiнчення викупу - 20.04.2017 року. Порядок викупу: заяви акцiонерiв про продаж акцiй Товариству розглядатимуться протягом 30 календарних днiв. Про результат розгляду заяви
акцiонера буде повiдомлено особисто або листом. Письмова
пропозицiя акцiонера про продаж акцiй Товариству є безвiдкличною.
Мета викупу акцiй: придбання (викуп) акцiй здiйснюється з метою їх
наступного продажу. Цiна викупу (ринкова вартiсть) складає 50,00 грн./
акцiю, затверджена Наглядовою радою Товариства. Номiнальна
вартiсть акцiй – 50,00 грн. Прибуток на 1 акцiю за рiчною фiнансовою
звiтнiстю за 2015 р. становить 1,76 грн. Викупу пiдлягає 1000 шт. простих iменних акцiй бездокументарної форми випуску. Спiввiдношення
загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають викупу, до статутного капiталу становить 0,746 %. Станом на дату прийняття рiшення
щодо викупу власних акцiй емiтент володiє 314 простими iменними
акцiями власного випуску, що становить 0,2343 % статутного фонду
Товариства, дата викупу власних акцiй – 23.12.2014р. Станом на дату
викупу емiтентом власних акцiй, емiтент не планує викупати акцiї у
юридичної особи емiтента, яка володiє 10 i бiльше вiдсотками акцiй. У
членiв Наглядової ради та виконавчого органу акцiї не викуповуються.
Протягом 2015 року товариством акцiї не викуповувались.Державну
реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають викупу здiйснило
Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi, дата реєстрацiї - 16.11.2010 р.,
номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - №667/10/1/10.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Директор Шечук Оксана Iванiвна, 27.04.2016 р.

№82, 28 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД». Міс-

За результатами звітного За результатами періоду,
періоду
що передував звітному
за простими
за
за простими за привілеакціями
привілейоакціями
йованими
ваними
акціями
акціями

цезнаходження емітента: просп. Московський, буд.297, м. Харків, 61106,
Україна. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00293628. Міжміський
код та телефон: (057)754-45-11.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://www.plitka.kharkov.ua/jurinfo/2015-year-info
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИВАТНА
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», код за ЄДРПОУ 24474300.
5. Інформація про загальні збори: чергові загальні збори відбулися 23.04.2015
року, позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликались.
Перелік питань порядку денного: 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної
комісії. 2.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт
Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт
Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії
з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік. 5.Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження
річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства
в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 7.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством
протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень
на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради. Пропозиції до переліку питань порядку денного подавала наглядова рада товариства.
Всі питання порядку денного розглянуто. За кожним питанням порядку денного
прийнято наступні рішення:
По 1 питанню: Затверджено регламент річних Загальних зборів акціонерів, порядок голосування. Обрано на строк до переобрання склад Лічильної
комісії річних Загальних зборів акціонерів. Обрано на строк до переобрання
Голову та Секретаря Загальних зборів. По 2 питанню: Затверджено Звіт
Правління про підсумки фінансово-господарської дiяльністi Товариства за
2014 рiк. Визнано роботу Правлiння протягом 2014 року задовiльною. По
3 питанню: Затверджено Звiт Наглядової ради Товариства про пiдсумки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. Визнати роботу
Наглядової ради Товариства протягом 2014 року задовільною. По 4 питанню:
Затверджено Звiт Ревiзiйної комiсiї з фiнансової дiяльностi Товариства в
2014 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї з рiчного звiту i балансу Товариства
за 2014 рiк. По 5 питанню: Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть за результатами дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Затверджено рiчний звiт i баланс
Товариства за 2014 рiк. По 6 питанню:Затверджено рiшення про порядок
розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2014 році та розмір річних дивiдендiвi. По 7 питанню: Затвердити Рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого Рішення.
Всi питання, вiднесенi до Порядку денного Зборiв, розглянуто. За кожним питанням порядку денного прийнято рiшення. Особи, що подавали пропозицiї
до перелiку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства.
6. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих
20 000 000,00
20 000 000,00
дивідендів, грн.
Нараховані
дивіденди на одну
0,01
0,01
акцію, грн.
Сума виплачених
11639540,23
дивідендів, грн.
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
21.04.2016
23.04.2015
отримання
дивідендів
Дата виплати
01.06.2016
01.06.2015
дивідендів
Опис
Дата прийняття рішення: «23» квітня 2015 р. протокол Загальних Зборів
акціонерів №30
Строк виплати дивідендів – з 01.06.2015р. по 23.10.2015р.
Порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами у касі підприємства або перерахуванням на банківський
рахунок акціонера. Привілейовані акції Товариством не випускались.
За результатами звітного періоду виплата дивідендів за простими
акціями здійснюватиметься з 01.06.2016 по 21.10.2016р., у зв’язку з чим
поле - сума виплачених дивідендів не заповнена.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
- підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
Звітній
Попередній
Усього активів
1 043 246
800 817
Основні засоби (за залишковою вартістю)
273 499
281635
Довгострокові фінансові інвестиції
111
111
Запаси
116 113
87066
Сумарна дебіторська заборгованість
425 350
343491
Грошові кошти та їх еквіваленти
11 154
8001
Власний капітал
570 859
461323
Статутний капітал
20 000
20000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
550 859
441323
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
284 013
173397
Поточні зобов’язання і забезпечення
188 374
166097
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0.06477
0,04026
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
--------------одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість акцій, (шт.)
2 000 000 000 2 000 000 000
Цінні папери власних випусків, викуплені
------протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
0,0
0,0
періоду
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління ПАТ «Харківський плитковий завод» О.О. Єфімов

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА
ня, міжміський код та телефон
КАПІТАЛ», 20337279, провулок
емітента
Киянівський, буд. 7А, місто Київ,
Шевченківський, 04053,
(044)272-42-46
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодос27.04.2016
тупній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
www.altana-capital.com
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
«ВIКТОРIЯ»,
місцезнаходження, міжміський
23867078, 67832, Одеська область,
код та телефон емітента
Овiдiопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, буд. 5,
0487164161
2. Дата розкриття повного
27.04.2016
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.grosslibentale.od.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Днiпро-Спецгiдроенергомонтаж»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Днiпро-Спецгiдроенергомонтаж»; 14183323; Україна, Шевченкiвський р-н,
04112, м. Київ, I. Сiкорського, буд.8, оф.20; +380444534200.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.sgem.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: «Аудиторська компанiя «Аудит
Бюро», 32159015.
5. Інформація про загальні збори:
21.04.2015 р. проведено річні загальні збори. Збори скликались за
адресою: м. Київ, вул. I. Сiкорського, буд.8, корп. А, офiс 20, зал засiдань.
На загальних зборах були розглянутi наступнi питання порядку денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї, визначення порядку голосування та регламенту загальних зборiв. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за
2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку. 7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як
одного року. Визначення їх характеру та граничної вартостi. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання вiдповiдних правочинiв. Пропозицiї до
перелiку питань порядку денного на подавались. За результатами розгляду
питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення: 1. Обрати членами
лiчильної комiсiї: Iльєнко Олену Володимирiвну, Ковальова Михайла
Юрiйовича, Шуман Людмилу Петрiвну. Затвердити порядок голосування та
регламент загальних зборiв. 2.Затвердити звiт Правлiння за 2014 рiк.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк. 4. Затвердити висновки
Ревiзiйної комiсiї про результати роботи пiдприємства в 2014 роцi. 5.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк у сумi 14716 тис. грн.
6. Прибуток, отриманий за пiдсумками роботи в 2014 р. у розмiрi 12 тис.грн.
направити на розвиток пiдприємства та затвердити нульову ставку
дивiдендiв. 7. З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв
дiяльностi товариства на 2015 - 2016 роки, у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства», надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством у перiод з
21.04.2015 р. i до 20.04.2016 р. (включно), якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв
бiльше 25 % вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2014 рiк, а саме: - правочини по виконанню товариством робiт

i наданню ним послуг третiм особам, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 200.000.000,00 грн.; - правочини по придбанню та
вiдчуженню товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо,
матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 10.000.000,00 грн.; - правочини по
передачi товариством третiм особам своїх прав i обов'язкiв по укладених
договорах (договори про переведення боргу, про вiдступлення права вимоги (цесiя), а також правочини по залученню субпiдрядникiв для виконання товариством його зобов'язань перед замовниками - вартiсть кожного
правочину не повинна перевищувати суму 75.000.000,00 грн.; - правочини
з розмiщення товариством коштiв на депозитах в банках - вартiсть кожного
правочину не повинна перевищувати суму 50.000.000,00 грн.; - правочини
з придбання та вiдчуження товариством цiнних паперiв - вартiсть кожного
правочину не повинна перевищувати суму 8.000.000,00 грн. Уповноважити
Голову Правлiння Ковальова Ю.М. на пiдписання вiдповiдних правочинiв,
якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, в
межах встановленої граничної вартостi.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за
2014 рік.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались і не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
5930
6569
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1329
1429
Довгострокові фінансові інвестиції
992
992
Запаси
492
561
Сумарна дебіторська заборгованість
816
1134
Грошові кошти та їх еквіваленти
90
242
Власний капітал
1492
1483
Статутний капітал
3041
3041
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-3352
-3361
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
2161
2161
Поточні зобов’язання і забезпечення
2277
2925
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
12163352 12163352
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

Публічне акціонерне
товариство «Науково-дослідний інститут
склопластиків і волокна»; 00209775; Тарасівська, 32,

міжміський код та телефон емітента:

м. Буча, Київська область, 08292; (044) 97-974-42.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.niisv.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Біна»,
23285643.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.04.2015 року. Кворум зборів: 92,2799% до загальної кількості голосів.
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів: обрання Голови та Секретаря зборів, припинення повноважень
Лічильної комісії, обрання нового складу Лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2043 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014
рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.
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ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
18610
14716
Основні засоби
5747
6315
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
1964
952
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
8708
5375
Грошові кошти та їх еквіваленти
2171
1433
Власний капітал
10175
8831
Статутний капітал
864
864
Нерозподілений прибуток
3956
1747
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
95
93
Поточні зобов’язання і забезпечення
8340
5792
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток)
0
0
на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
960000
960000
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
0
0
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Інструментальний завод»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Основні відомості про емітента
Повне найменування – Публiчне акцiонерне товариство «Інструментальний завод»; Код за ЄДРПОУ – 14314794; Місцезнаходження – 04050,
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон - (044) 239-90-77;
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 27.04.16р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://instrumzavod.kiev.ua; Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою
проведений аудит фінансової звітності - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015).
Річні загальні збори проведені 14.04.15р. Перелік питань: 1.Обрання
Лiчильної комiсiї. 2.Розгляд звiту Правлiння. 3.Розгляд звiту Наглядової
ради. 4.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї. 5.Затвердження рiчного звiту.
6.Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв. 7.Про виплату дивiдендiв та
затвердження розмiру дивiдендiв. 8.Обрання членiв Наглядової ради.
9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв). Всi питання порядку денного було розглянуто. Звiти товариства затвердженi.
Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Обрано
нових членiв наглядової ради та затверджено умови договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких договорiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Інформація про дивіденди
За результатами звітного За результатами періоду,
періоду
що передував звітному
за
За привілейоза
за привілейопростими ваними акціями простими
ваними
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих дивідендів,
32560.00
0.00
56980.00
32560.00
грн.
Нараховані
дивіденди на
0.02
0.00
0.04
0.02
одну акцію, грн.
Сума виплачених
0.00
0.00
16779.92
0.00
дивідендів, грн.
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
..
..
10.06.2015
..
отримання
дивідендів
Дата виплати
..
..
26.06.2015
..
дивідендів
Опис
На момент складання рiчної звiтностi дата складання
перелiку осiб та дата виплати дивiдендiв за результатами звітного періоду не визначенi.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
2432
2426
Основні засоби
291
318
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
50
50
Запаси
1941
1854
Сумарна дебіторська заборгованість
122
111
Грошові кошти та їх еквіваленти
28
42
Власний капітал
1981
2034
Статутний капітал
407
407
Нерозподілений прибуток
1297
1350
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
17
21
Поточні зобов’язання і забеспечення
434
371
Чистий прибуток (збиток)
0.062
0.070
на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток)
0.062
0.070
на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1628000 1628000
Цінні папери власних
загальна номінальна
--випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного періоду
--статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом періоду

Приватне акціонерне товариство
«ІЗТ-АВТО»

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
«ІЗТ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ: 30258639
3. Місцезнаходження: 68001, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (04868) 6-45-36, 6-45-36
5. Електронна поштова адреса: atrans@іvt.іl.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 30258639.sc-ua.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Припинені повноваження голови наглядової ради Тараненка Олександра Олеговича (КЕ, 991457, 27.03.1998, Іллічівським МВ УМВС України в
Одеській обл.). Рішення прийнято загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. Підставою для прийняття рішення є заява
про звільнення за власним бажанням. Акціями Товариства не володіє,
частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін – рішення власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 30.04.2015 р. по
26.04.2016 р. Припинені повноваження члена наглядової ради Глущенка
Сергія Миколайовича (КК, 490540, 23.06.2000, Іллічівським МВ УМВС
України в Одеській обл.). Рішення прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. Підставою для прийняття рішення є
неповний склад Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє, частки
у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін – рішення
власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 30.04.2015 р. по
26.04.2016 р. Припинені повноваження члена наглядової ради Фабрики
Олександра Валерійовича (КЕ, 654975, 04.06.1997 Іллічівським МВ УМВС
України в Одеській обл.). Рішення прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. Підставою для прийняття рішення є
неповний склад Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє, частки
у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін – рішення
власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 30.04.2015 р. по
26.04.2016 р. Рішення про обрання членом наглядової ради прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. Рішення про
обрання головою наглядової ради прийнято наглядовою радою
ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. (Протокол № 15 від 26.04.2016 р.). Фабрика Олександр Валерійович (КЕ, 654975, 04.06.1997 Іллічівським МВ УМВС
України в Одеській обл.) обраний на посаду голови наглядової ради. Підставою для прийняття рішення є неповний склад Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має.
Обґрунтування змін – рішення власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу,
складає 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх
п’яти років: заступник директора з експлуатаційної роботи , член наглядової ради. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. Глущенко Сергій Миколайович (КК,
490540, 23.06.2000, Іллічівським МВ УМВС України в Одеській обл.) обраний на посаду члена наглядової ради. Підставою для прийняття рішення є неповний склад Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє,
частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін – рішення власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу, складає 3 роки. Інші посади, які
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: головний інженер, член
наглядової ради. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. Бахарев Олександр Анатолійович (КК, 242152, 29.04.1999, Ренійським РВ УМВС України в Одеській
обл.) обраний на посаду члена наглядової ради. Підставою для прийняття
рішення є неповний склад Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування – рішення власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, на який призначено особу, складає 3 роки. Інші посади, які
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: менеджер по зовнішньому експедируванню, старший експедитор, начальник експедиторського
центру.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор Ю.О. Трубін, 26.04.2016 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№82, 28 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ
«ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ»

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Основні відомості про емітента
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ».
Код за ЄДРПОУ емітента: 00479907.
Місцезнаходження емітента: Одеська, Малиновський, 65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32
Міжміський код та телефон емітента: 048 766-18-92.
1.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2016 р.
1.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://www.umbs.od.ua
1.4. Найменування аудиторської фірми, якою проведено аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА «ГРАНТЬЕ» у вигляді ТОВ, Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 21026423.
1.5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів*
Чергові
позачергові
X
Дата проведення
24.04.2015
Кворум зборів**
100
Опис
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати
перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про
виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими
акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення
Статуту в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення
Положень в новiй редакцiï.
Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
2787
2985
Основні засоби
7
6
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
11
6
Сумарна дебіторська заборгованість
2770
2713
Грошові кошти та їх еквіваленти
164
31
Власний капітал
1967
2838
Статутний капітал
22
22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1933
2656
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
24
611
Поточні зобов’язання і забезпечення
3942
2994
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,3366
-0,3343
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0,3366
-0,3343
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2147700
2147700
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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Приватне акціонерне товариство
«Газтранзит»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
1) Приватне акціонерне товариство «Газтранзит» з іноземними інвестиціями» (місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Артема 26-В, код
за ЄДРПОУ: 25273549) (надалі – «АТ «Газтранзит») повідомляє про
проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит», які відбудуться 31 травня 2016 р. о 10 год. 00 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Артема, 26-В, к. 101.
2) Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у Загальних зборах
відбудеться з 09 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв., у день та за місцем проведення Загальних зборів.
3) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів АТ «Газтранзит» - 25 травня 2016 р.
4) Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит».
2. Затвердження річного звіту АТ «Газтранзит» за 2015 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності АТ «Газтранзит» за 2015 рік.
4. Затвердження висновку Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «Газтранзит» за 2015 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної
комісії АТ «Газтранзит».
6. Затвердження порядку розподілу прибутку АТ «Газтранзит» за
2015 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності АТ «Газтранзит» в 2015 році.
8. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
9. Про припинення повноважень члена Правління АТ «Газтранзит»
та обрання нового члена Правління АТ «Газтранзит».
5) Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних
зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням АТ
«Газтранзит» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 26-В, к. 101, по вівторках і четвергах з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення
Загальних зборів – також за місцем їх проведення. Посадова особа АТ
«Газтранзит», відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар Маковський Віктор Анатолійович, тел.:
044 490-50-40.
Такі матеріали також надсилаються акціонерам засобами факсимільного зв’язку та/або електронною поштою.
6) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Всього активів
1 775 012 1 219 636
Основні засоби
423 505
450 680
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
913
532
Сумарна дебіторська заборгованість
151 974
88 507
Грошові кошти та їх еквіваленти
1 186 163
668 892
Нерозподілений прибуток
1 505 648
973 637
Власний капітал
1 645 121 1 113 110
Статутний капітал
82 800
82 800
Довгострокові зобов’язання
0
7 735
Поточні зобов’язання
129 891
98 791
Чистий прибуток (збиток)
611 407
371 423
Середньорічна кількість акцій
41 400
41 400
(шт.)
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду
0
0
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
75
65
(осіб)
7) найменування офіційного друкованого органу (видання): ___.03.2014 р.,
№ ___ (_____), Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законом.
Перший заступник Голови Правління АТ «Газтранзит» В.О. Лопатін
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Одеський експериментальний
ремонтно-механічний завод»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Одеський експериментальний ремонтно-механічний завод»; 20933171;
65013 м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.140, (048) 758-44-98.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 20933171.sc-ua.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Фірма «Трансаудит» у вигляді товариства
з обмеженою відповідальністю, 23865010.
5. Інформація про загальні збори
Позачергові загальні збори акціонерів (далі Збори) відбулися
21.12.2015 р. Збори були скликані за ініціативою Наглядової ради акціонерного товариства, пропозиції щодо порядку денного надійшли від голови Наглядової ради Зубріліної Г.І. Пропозицій щодо зміни або доповнень
до порядку денного з боку інших осіб не надходило. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної
комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства. 3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів. 4. Прийняття
рішення про припинення ПрАТ «ОЕРМЗ» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 5. Встановлення строку пред'явлення
вимог кредиторами. 6. Про утворення комісії з припинення Товариства та
обрання її складу. Прийняття рішення про припинення повноважень членів органів Товариства. 7. Затвердження порядку, умов та строків обміну
акцій ПрАТ «ОЕРМЗ» на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення. 8. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення
ПрАТ «ОЕРМЗ» у товариство з обмеженою відповідальністю. За розглядом питань порядку денного були прийняті наступні рішення: 1.Обрати
лічильну комісію у складі: Чечель І.В. - голова лічильної комісії; припинити
повноваження голови лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими. Доручити реєстраційній комісії підрахунок підсумків голосування, складання та оголошення протоколу за підсумками голосування з цього питання. 2. Затвердити рішення з питань порядку проведення.
3. Обрати головою Зборів - Чечель І.В., обрати секретарем Зборів - Зубріліна М.С. 4. Припинити Приватне акціонерне товариство «Одеський експериментальний ремонтно-механічний завод» шляхом перетворення в
товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський експериментальний ремонтно-механічний завод». 5. Встановити строк пред'явлення вимог кредиторів протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення
рішення щодо припинення юридичної особи. 6. Створити комісію з припинення Товариства та обрати її у складі: голова комісії - Зубрілін С.А.,
члени комісії Зубрілін М.С., Гузова Т.М. Припинити повноваження членів
виконавчого органу Товариства з моменту прийняття Зборами рішення
про утворення комісії з припинення. 7. Затвердити порядок, умови та
строки конвертації (обміну) акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства – Правонаступника. 8. Затвердити запропонований план
, порядок та умови здійснення перетворення у товариство з обмеженою
відповідальністю. По всім питання порядку денного рішення прийняті 2228
голосами, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Чергові збори у звітному періоді не проводились.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
2124.3
1872.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)
814.3
851.3
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
550.8
325.7
Сумарна дебіторська заборгованість
381.8
365.5
Грошові кошти та їх еквіваленти
41.1
33.7
Власний капітал
2124.3
1863.1
Статутний капітал
7.8
7.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
585.1
323.9
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забезпечення
-8.9
Чистий прибуток (збиток)
261.2
76.3
Голова комісії з припинення

Зубрiлiн Сергiй Анатолiйович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Житомироблпаливо»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «Житомироблпаливо»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публiчне акцiонерне
товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01881706
1.4. Місцезнаходження емітента: 10001 м. Житомир, вул. Ватутіна, 63а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0412)360562
1.6. Електронна поштова адреса емітента:
ztoblpalyvo@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: ztoblpalivo.besaba.
com
Вiдомостi про змiну власників акцій, яким належать 10 та
більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення
ПАТ «Житомироблпаливо» на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом на 21.04.2016 р. та отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 26.04.2016 р.,
повідомляє про зміни власників акцій, яким належать 10 і більше
відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір пакету голосуючих акцій
акціонера «Фізична особа» зменшився: розмір частки до зміни 3 506 017
штук акцій (33,9315% голосуючих акцій), розмір частки після зміни 0
штук акцій (0,00% голосуючих акцій); розмір пакету голосуючих акцій акціонера «Фізична особа» зменшився: розмір частки до зміни
3 695 965 штук акцій (33,5166% голосуючих акцій), розмір частки
після зміни 0 штук акцій (0,00% голосуючих акцій).
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
3. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів товариства, які відбулися
26 квітня 2016 року (Протокол Зборів 26/04 від 26.04.2016 року), прийнято рішення про зміну складу посадових осiб емiтента, а саме:
Посадова особа член Наглядової ради Зубов Андрій Едуардович (посадова особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) звільнений з 26.04.2016 року. Володіє 0,00% акцiй Товариства.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi – 2,5 років.
Посадова особа член Наглядової ради Кривич Валентин Володимирович (посадова особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) звільнений з 26.04.2016 року. Володіє 31,7939%
акцiй Товариства. Перебував на посадi – 2,5 років.
Посадова особа голова Наглядової ради Глуха Катерина Вікторівна (посадова особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) звільнена з 26.04.2016 року. Володіє 0,0906% акцiй
Товариства. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді –
2,5 років.
Посадова особа голова Наглядової ради Кривич Валентин Володимирович (посадова особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) призначений з 26.04.2016 року. Володіє 31,7939%
акцій Товариства. Строк, на який призначено особу - 4 роки. Попередня посада – фінансовий директор ТОВ «Квізан».
Посадова особа член Наглядової ради Марушка Сергій Володимирович (посадова особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) призначений з 26.04.2016 року. Володіє 6,8189% акцiй
Товариства. Строк, на який призначено особу - 4 роки. Попередня
посада-керуючий торговельним залом ТОВ «Метро Кеш Енд Керрі».
Посадова особа член Наглядової ради Пономарьова Людмила
Іванівна (посадова особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) призначений з 26.04.2016 року. Володіє 9,9900% акцій
Товариства. Строк, на який призначено особу - 4 роки. Попередня
посада – приватний підприємець.
Усі вищеозначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
4. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління
Дрогоруб Анатолій Васильович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
«НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ

міжміський код та телефон емітента:

ТОВАРИСТВО
СИРЗАВОД»; код ЄДРПОУ 00446017; місцезнаходження: 26100,

Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, смт. Новоархангельськ,
вул. Ленiна, буд. 1; тел. (05255) 2-18-31.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію:
http://milkalliance.com.ua/company/inform/novoarhangelskijsirzavod/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«КИЇВАУДИТ», 01204513.
5. Інформація про загальні
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 31.03.2015 року. Кворум зборів: 99.50% від загальної кількості голосуючих акцій.
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новоархангельський
сирзавод»: 1. Обрання Голови зборiв, секретаря та членiв лiчильної комiсiї
зборiв. Затвердження регламенту зборiв; 2. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, затвердження основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк; 3. Розгляд
Звiту Наглядової ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради; 4. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 5. Затвердження рiчного звiту Товариства, балансу Товариства станом на
31.12.2014 року; 6. Затвердження результатiв дiяльностi та розподiл прибутку
(збиткiв) Товариства; 7. Затвердження розмiру дивiдендiв та порядку їх виплати; 8. Схвалення значних правочинiв, якi були вчиненi Товариством у 2014
роцi; 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства, та встановлення граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку
денного: 1. Обрати: Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв – Сєнiна I.В.;
Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв – Зубенко Т.О. 2. Обрати
Лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: Головою Лiчильної комiсiї – Кулiкова М.М.;
Членом Лiчильної комiсiї – Горбенка В.I. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки
результатiв голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «Новоархангельський сирзавод». 4. Затвердити Регламент проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новоархангельський сирзавод». З другого питання порядку денного: Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк прийняти
до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. Роботу Правлiння ПАТ «Новоархангельський сирзавод» щодо результатiв
фiнансово-господарської дiяльностi та фiнансового стану Товариства у 2014
роцi визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки та плани дiяльностi
Товариства на 2015 рiк. З третього питання порядку денного: Затвердити Звiт
Наглядової ради Товариства за 2014 рiк, прийняти до вiдома i врахувати при
затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. З четвертого питання
порядку денного: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарський

Приватне акціонерне товариство
«Газтранзит» з іноземними
інвестиціями»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне
акціонерне товариство «Газтранзит» з іноземними інвестиціями», 25273549, вул. Артема, 26-в, м. Київ, Шевченкiвський район, 04053, (044) 490-50-45.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.gastransit.com.ua
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стан Товариства та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчних результатiв
дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк, прийняти до вiдома i
врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. З п'ятого
питання порядку денного: Затвердити рiчний звiт ПАТ «Новоархангельський
сирзавод» за 2014 рiк та баланс Товариства станом на 31.12.2014 рiк. З шостого питання порядку денного: 1. Затвердити, як результат дiяльностi Товариства
за 2014 рiк, прибуток у розмiрi 144 тис. грн. 2. Прибуток Товариства у розмiрi
144 тис. грн. залишити нерозподiленим, дивiденди не виплачувати. З сьомого
питання порядку денного: Прибуток Товариства залишити нерозподiленим та
направити на розвиток Товариства. З восьмого питання порядку денного: Схвалити укладенi ПАТ «Новоархангельський сирзавод» у 2014 роцi значнi правочини. З дев'ятого питання порядку денного: 1.На пiдставi частини 3 статтi 70
Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладення
значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з
дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв щодо: 1.1. Правочинiв
щодо купiвлi-продажу, комiсiї, пiдряду, поставки, надання послуг, застав, порук,
найму, оренди, в тому числi, але не обмежуючись: договiр оренди транспортних засобiв, виробничого обладнання, холодильних та переробних устаткувань, обладнань, механiзмiв та iнших видiв рухомого майна, а також, договiр
оренди/суборенди нерухомого майна Товариства в тому числi, але не обмежуючись: договорiв оренди виробничих, складських, заготiвельних примiщень,
земельних дiлянок. При цьому, гранична вартiсть рухомого та/або нерухомого
майна за одним правочином не може перевищує 50 000 000,00 (п’ятдесят
мiльйонiв) гривень; 1.2. Правочинiв щодо застав, порук, вiдступлення прав вимог, договiрного та/або примусового (безакцептного) списання коштiв з
банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиняються в рамках залучення
зовнiшнього фiнансування, в тому числi третiми особами, надання та/або отримання кредитiв, гранична вартiсть яких за одним правочином не перевищує
50 000 000,00 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень; 2.Уповноважити Голову Правлiння
Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з
дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв за умови одержання попереднього Рiшення Наглядової ради Товариства.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
7774
9659
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2191
2409
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
236
713
Сумарна дебіторська заборгованість
5307
5873
Грошові кошти та їх еквіваленти
35
577
Власний капітал
4547
5088
Статутний капітал
900
900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3531
4072
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
3227
4571
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.079
0.024
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.079
0.024
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
6000000
6000000
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
0
0
періоду

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КВІТИ УКРАЇНИ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВІТИ УКРАЇНИ», 16288397,
вул. Артема, 49, м. Київ, Шевченківський, 04053, (044) 486-66-16.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі
даних
Комісії:
26.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 16288397.infosite.com.ua

№82, 28 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД»

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 ТОВАРИСТВО «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД»; код ЄДРПОУ 00445720; місцезнаходження: 78100, Івано-Франківська обл., Городенкiвський р-н, м. Городенка, вул. Височана, буд. 2; тел. (03430) 2-12-25.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію:
http://milkalliance.com.ua/company/inform/gorodenkivskijsirzavod/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«КИЇВАУДИТ», 01204513.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.04.2015 року. Кворум зборів: 98.81% від загальної кількості голосуючих акцій.
Порядок денний: 1. Обрання Голови зборiв, секретаря та членiв
лiчильної комiсiї зборiв. Затвердження регламенту зборiв; 2. Розгляд звiту
Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння, затвердження основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк; 3. Розгляд Звiту Наглядової ради Товариства та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради; 4. Розгляд висновкiв
Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за
2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства; 5. Затвердження рiчного звiту Товариства, балансу Товариства станом на 31.12.2014 року; 6. Затвердження результатiв дiяльностi
та розподiл прибутку (збиткiв) Товариства; 7. Затвердження розмiру
дивiдендiв та порядку їх виплати; 8. Схвалення значних правочинiв, якi
були вчиненi Товариством у 2014 роцi; 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року
з дати прийняття рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та встановлення
граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного: 1. Обрати: Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв –
Ергешову А.М.; Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв – Дем’янiв О.Б.
2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Головою Лiчильної комiсiї –
Кулiкова М.М.; Членом Лiчильної комiсiї – Миколаєвського Л.С.; Членом
Лiчильної комiсiї – Ворчака В.М. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки
результатiв голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод». 4. Затвердити Регламент проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод». З другого питання порядку денного: Звiт Правлiння Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк прийняти до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi
Товариства. Роботу Правлiння ПАТ «Городенкiвський сирзавод» щодо
результатiв фiнансово-господарської дiяльностi та фiнансового стану Товариства у 2014 роцi визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки та
плани дiяльностi Товариства на 2015 рiк. З третього питання порядку денного: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк, прийняти до
вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. З четвертого питання порядку денного: Затвердити Звiт Ревiзiйної
комiсiї про фiнансово-господарський стан Товариства та висновки Ревiзiйної

комiсiї щодо рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк, прийняти до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних
результатiв дiяльностi Товариства. З п'ятого питання порядку денного: Затвердити рiчний звiт ПАТ «Городенкiвський сирзавод» за 2014 рiк та баланс
Товариства станом на 31.12.2014 рiк. З шостого питання порядку денного:
1. Затвердити, як результат дiяльностi Товариства за 2014 рiк, прибуток у
розмiрi 1654 тис. грн. 2. Прибуток Товариства у розмiрi 1654 тис. грн. залишити нерозподiленим, дивiденди не виплачувати. З сьомого питання порядку денного: Прибуток Товариства залишити нерозподiленим та направити на розвиток Товариства. З восьмого питання порядку денного:
Схвалити укладенi ПАТ «Городенкiвський сирзавод» у 2014 роцi значнi
правочини. З дев'ятого питання порядку денного: 1.На пiдставi частини 3
статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
щодо: 1.1. правочинiв щодо купiвлi-продажу, комiсiї, пiдряду, поставки, надання послуг, застав, порук, найму, оренди, гранична вартiсть яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 грн.; 1.2. правочинiв щодо
застав, порук, вiдступлення прав вимог, договiрного та/або примусового
(безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi
вчиняються в рамках залучення зовнiшнього фiнансування, в тому числi
третiми особами, надання та/або отримання кредитiв, гранична вартiсть
яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 грн.; 2.Уповноважити Голову Правлiння Товариства, або особу, що виконує його обов’язки,
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних
правочинiв за умови одержання попереднього Рiшення Наглядової ради
Товариства.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
36395
46115
Основні засоби
9050
11202
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
13764
8837
Сумарна дебіторська заборгованість
9109
23467
Грошові кошти та їх еквіваленти
4266
1532
Власний капітал
1285
4815
Статутний капітал
1880
1880
Нерозподілений прибуток
-7272
-3742
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
35110
41300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0.47
0.22
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.47
0.22
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
7520000
7520000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗОЛОТОНIСЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

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 ТОВАРИСТВО
«ЗОЛОТОНIСЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»;
код ЄДРПОУ 14206024; місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., Золотонiський р-н, м. Золотоноша, вул. Галини Лисенко, буд. 20; тел. (04737) 5-24-87.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://zolotonsatp.at24.com.ua/rozkritta-informaciie/ricna-regularnainformacia
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«КИЇВАУДИТ», 01204513.
5. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 03.04.2015 року. Кворум зборів: 73.0866% від загальної кількості голосуючих акцій.
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Золотонiське
САТП»:
1. Обрання Голови зборiв, секретаря та членiв лiчильної комiсiї зборiв.
Затвердження регламенту зборiв; 2. Розгляд звiту Правлiння Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, затвердження
основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк; 3. Розгляд
Звiту Наглядової ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради; 4. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
5. Затвердження рiчного звiту Товариства, балансу Товариства станом на
31.12.2014 року; 6. Затвердження результатiв дiяльностi та розподiл прибутку
(збиткiв) Товариства; 7. Затвердження розмiру дивiдендiв та порядку їх ви-
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плати; 8. Схвалення значних правочинiв, якi були вчиненi Товариством у 2014
роцi; 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства, та встановлення граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку
денного прийнято рiшення: 1. Обрати: Головою рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв – Вовченка С.М.; Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
– Вирвикишку В.А. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Голова
Лiчильної комiсiї – Пiвовар В.Ф.; Член Лiчильної комiсiї – Кухаренко О.Г.;
Член Лiчильної комiсiї – Мєшкова Л.В. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки
результатiв голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «Золотонiське САТП». 4. Затвердити Регламент проведення
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Золотонiське САТП». З другого питання порядку денного прийнято рiшення: Звiт Правлiння Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк прийняти до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi
Товариства. Роботу Правлiння ПАТ «Золотонiське САТП» щодо результатiв
фiнансово-господарської дiяльностi та фiнансового стану Товариства у 2014
роцi визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки та плани дiяльностi
Товариства на 2015 рiк. З третього питання порядку денного прийнято
рiшення: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк, прийняти
до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарський стан Товариства та
висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової
звiтностi Товариства за 2014 рiк, прийняти до вiдома i врахувати при
затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт ПАТ «Золотонiське
САТП» за 2014 рiк та баланс Товариства станом на 31.12.2014 рiк. З шостого
питання порядку денного прийнято рiшення: 1. Затвердити, як результат
дiяльностi Товариства за 2014 рiк, збиток у розмiрi 964 тис. грн. 2. Покриття
збиткiв Товариства за звiтний перiод здiйснити за рахунок прибуткiв майбутнiх
перiодiв. З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення: У зв’язку iз
наявнiстю збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2014 роцi виплату
дивiдендiв не проводити. З восьмого питання порядку денного прийнято
рiшення: Схвалити укладенi ПАТ «Золотонiське САТП» у 2014 роцi значнi
правочини. З дев'ятого питання порядку денного прийнято рiшення: 1.На

пiдставi частини 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв щодо: 1.1. правочинiв щодо купiвлi-продажу, комiсiї, пiдряду, поставки, надання послуг, застав, порук, найму, оренди, гранична вартiсть яких
за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 грн.; 1.2. правочинiв
щодо застав, порук, вiдступлення прав вимог, договiрного та/або примусового (безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi
вчиняються в рамках залучення зовнiшнього фiнансування, в тому числi
третiми особами, надання та/або отримання кредитiв, гранична вартiсть
яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 грн. 2.Уповноважити Голову Правлiння Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати
всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв за
умови одержання попереднього Рiшення Наглядової ради Товариства.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
4922
4430
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1348
2268
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
3553
2141
Грошові кошти та їх еквіваленти
11
10
Власний капітал
2377
1887
Статутний капітал
642
642
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
670
180
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
2545
2543
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.191
-0.376
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.191
-0.376
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2569832
2569832
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

Публічне акціонерне товариство «Шосткинський хлiбокомбiнат»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство
«Шосткинський хлiбокомбiнат»; 00379494; Сумська, 41100, м. Шостка,
вул. Шевченка. б. 53; 05449 7-10-10.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://shostka-hlib.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності: Приватне підприємство аудиторська фірма
«Альфа-Аудит», 31312205.
5. Інформація про загальні збори
15.04.2015 р. проведено чергові загальні збори. Кворум зборів 98.76 %. Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2014 рiк. 3. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк. 4. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямiв
дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку
(покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2014 рiк. 7. Прийняття
рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення. Порядок денний визначений наглядовою радою. Пропозицій
щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1: «за» – 1609396 голосiв
(або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй),
«проти» – 0 голосiв, «утримались» – 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв
акцiонерiв: Обрати лiчильну комiсiю в складi трьох осiб: Мiсько Раїса Петрiвна
– голова комiсiї, Синегуб Вiктор Михайлович - секретар комiсiї, Гордус Олександр Федорович - член комiсiї. По питанню №2: «за» – 1609396 голосiв (або
100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), «проти»
– 0 голосiв, «утримались» – 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити Звiт правлiння ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2014 рiк. По питанню №3: «за» – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв
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акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй), «проти» – 0 голосiв , «утримались» – 0
голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт Наглядової Ради
по пiдсумкам роботи за 2014 рiк. По питанню №4: «за» – 1609396 голосiв (або
100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), «проти»
– 0 голосiв, «утримались»– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. По питанню №5: «за» –
1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй), «проти» – 0 голосiв , «утримались» – 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити рiчнi звiти ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат»
за 2014 рiк та визнати основними напрямами дiяльностi Товариства на 2015 рiк
тi, що викладенi в планi роботи Товариства на 2015 рiк. По питанню №6: «за» –
1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй), «проти» – 0 голосiв , «утримались»– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Прибуток Товариства по пiдсумкам роботи за 2014 рiк,
згiдно звiту про фiнансовi результати за 2014 рiк, склав 423 тис. грн., розподiлити
наступним чином: у повному обсязi спрямувати на поповнення обiгових коштiв
Товариства. По питанню №7: «за» – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), «проти» – 0 голосiв , «утримались» – 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: - попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 25 % i бiльше вартостi активiв Товариства
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення;-попередньо схвалити правочини,
вартiсть яких становить 50 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з
дати прийняття цього рiшення;- визначити, що попередньо схвалюються
наступнi значнi правочини, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою
вартостi не бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори забезпечення (iпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартостi
не бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори купiвлiпродажу, оренди, мiни та iн. правочинiв загальною сукупною сумою вартостi не
бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок; - уповноважити Голову
правлiння Iвченко Олександра Анатолiйовича укласти та пiдписати вiд iменi
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» попередньо схваленi значнi правочини.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
22499
17250
Основні засоби (за залишковою вартістю)
10339
8159
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
7290
6194
Сумарна дебіторська заборгованість
3451
2137
Грошові кошти та їх еквіваленти
553
162

Власний капітал
5894
Статутний капітал
471
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
5423
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
6090
Поточні зобов’язання і забезпечення
10515
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.35432
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.35432
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1882496
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
паперів власних випусків протягом періоду

5227
471
4756
6388
5635
0.22576
0.22576
1882496
0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ»; Код 05502516; 84301, м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, б.
43; (0626) 41-99-49, (0626) 41-98-21.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27 квітня 2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.shveya.org.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ ТА КОНСАЛТIНГ»,
код 36694398.
5. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 22.04.2015 р.
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «Швея». 2. Затвердження звiту Наглядової ради ПАТ
«Швея» за 2014 рiк. 3. Затвердження звiту Правлiння ПАТ «Швея» за 2014
рiк. 4. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Швея» за 2014 рiк5.Затвердження фiнансової звiтностi ПАТ «Швея» за 2014 рiк. 6. Затвердження
напрямкiв дiяльностi ПАТ «Швея» на 2015 рiк. 7. Розподiл прибутку та
збиткiв ПАТ «Швея» за 2014 рiк. 8. Попереднє схвалення значних
правочинiв, що вчинятимуться ПАТ «Швея».9.Внесення змiн до Статуту
ПАТ «Швея» шляхом затвердження Статуту в новiй редакцiї.10.Дострокове
припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «Швея». 11. Обрання Наглядової ради ПАТ «Швея». 12. Дострокове припинення повноважень
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Швея». 13. Обрання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Швея».
Пропозицiї до питань порядку денного було надано Головою наглядової
ради. По першому питанню порядку денного вирiшили обрати лiчильну
комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Швея» у складi Бобовникової С.Д., Самарської Т.М., Смирнової Л.Д.По другому питанню порядку
денного вирiшили затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Швея» за 2014
рiк.По третьому питанню порядку денного вирiшили затвердити звiт
Правлiння ПАТ «Швея» за 2014 рiк. По четвертому питанню порядку денного вирiшили затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Швея» за 2014 рiк.По
п'ятому питанню порядку денного вирiшили затвердити фiнансову звiтнiсть
ПАТ «Швея» за 2014 рiк. По шостому питанню порядку денного вирiшили
затвердити напрямки дiяльностi ПАТ «Швея» на 2015 рiк. По сьомому питанню порядку денного вирiшили прийняти до вiдома, що за пiдсумками
роботи Товариства у 2013 роцi ПАТ «Швея» має збитки в розмiрi 3 076 000
(три мiльйони сiмдесят шiсть тисяч) гривень, 00 коп. Розподiл прибутку за
2014 рiк не розглядається в зв’язку з його вiдсутнiстю. Через вiдсутнiсть
прибутку дивiденди за 2014 рiк не виплачуватимуться. По восьмому питанню порядку денного вирiшили З метою реалiзацiї основних напрямкiв
дiяльностi Товариства надати попереднє схвалення значних правочинiв,
що вчинятимуться ПАТ «Швея» у перiод з 23 квiтня 2015 року по 22 квiтня
2016 року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних
правочинiв бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2014 рiк, а саме: правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, договорiв iпотеки,
договорiв застави, договорiв поруки) – сукупна вартiсть таких правочинiв
не повинна перевищувати суму 30 млн.грн., правочинiв, предметом яких є
виготовлення готових швейних виробiв з сировини замовника, в т.ч.
замовникiв-нерезидентiв – сукупна вартiсть таких правочинiв не може перевищувати 50 мiльйонiв гривень; правочинiв, предметом яких є передавання або приймання в оренду, купiвля або продаж рухомого та нерухомого майна – ринкова вартiсть майна, що є предметами таких правочинiв не
може перевищувати 100 млн. грн. Правочини, на вчинення яких надане
попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.Звернутися з клопотанням до АБ «Укргазбанк»
надати дозвiл на змiну умов кредитування ПАТ «Швея» (ЄДРПОУ 05502516)
за кредитним договором №2063/4-Ю вiд 09.08.2012 на наступних умовах:

- Продовжити термiн дiї кредитного договору №2063/Ю вiд 09.08.2012 року
на строк по 07.11.2017 року включно; Встановити наступний графiк зменшення лiмiту кредитної лiнiї:№ п/п Перiод дiї лiмiту Дiючий лiмiт кредитної
лiнiї(євро)1 З дати пiдписання додаткової угоди до кредитного договору по
05.05.2015 261 986,562 з 06.05.2015 по 05.06.2015 253 253,673 з 06.06.2015
по 05.07.2015 244 520,784 з 06.07.2015 по 05.08.2015 235 787,895 з
06.08.2015 по 05.09.2015 227 055,006 з 06.09.2015 по 05.10.2015
218 322,117 з 06.10.2015 по 05.11.2015 209 589,228 з 06.11.2015 по
05.12.2015 200 856,339 з 06.12.2015 по 05.01.2016 192 123,4410 з 06.01.2016
по 05.02.2016 183 390,5511 з 06.02.2016 по 05.03.2016 174 657,6612 з
06.03.2016 по 05.04.2016 165 924,7713 з 06.04.2016 по 05.05.2016
157 191,8814 з 06.05.2016 по 05.06.2016 148 458,9915 з 06.06.2016 по
05.07.2016 139 726,1016 з 06.07.2016 по 05.08.2016 130 993,2117 з
06.08.2016 по 05.09.2016 122 260,3218 з 06.09.2016 по 05.10.2016
113 527,4319 з 06.10.2016 по 05.11.2016 104 794,5420 з 06.11.2016 по
05.12.2016 96 061,6521 з 06.12.2016 по 05.01.2017 87 328,7622 з 06.02.2017
по 05.03.2017 78 595,8723 з 06.03.2017 по 05.04.2017 69 862,9824 з
06.04.2017 по 05.05.2017 61 130,0925 з 06.05.2017 по 05.06.2017 52
397,2026 з 06.06.2017 по 05.07.2017 43 664,3127 з 06.07.2017 по 05.08.2017
34 931,4228 з 06.08.2017 по 05.09.2017 26 198,5329 з 06.09.2017 по
05.10.2017 17 465,6430 з 06.10.2017 по 07.11.2017 8 732,75По дев'ятому
питанню порядку денного вирiшили внести змiни до Статуту ПАТ «Швея»,
виклавши його у новiй редакцiї.По десятому питанню порядку денного
вирiшили припинити достроково повноваження голови та членiв Наглядової ради ПАТ «Швея» Гаркота I.Б., Кончанiна О.Й., Кушнiр Н.Г., Кушнiр Н.I.,
Новицької О.Б., Туфанової Т.М.По одинадцятому питанню порядку денного
вирiшили обрати на посади членiв Наглядової ради ПАТ «Швея» Гаркота I.Б.,
Кушнiр Н.Г. По дванадцятому питанню порядку денного вирiшили припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Швея» Кончанiна
Г.Й., Кушнiр Н.М., Гаркот Р.С. По тринадцятому питанню порядку денного
вирiшили в зв‘язку iз звiльненням членiв Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Швея» за власним бажанням згiдно поданих заяв, тим, що створення
Ревiзiйної комiсiї не є обов’язковим, а також в зв’язку iз тим, що кандидатури на посади членiв Ревiзiйної комiсiї вiдсутнi, не обирати членiв Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «Швея». Положення про Ревiзiйну комiсiю визнати таким, що
втратило чиннiсть з 23 квiтня 2015 року.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
11252
12492
Основні засоби
5088
6071
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
380
470
Сумарна дебіторська заборгованість
2719
5749
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
3
Власний капітал
-211
-753
Статутний капітал
435
435
Нерозподілений прибуток
-2993
-1188
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
3913
107
Поточні зобов’язання і забезпечення
7550
13138
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-41,54
-66,85
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-41,54
-66,85
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
43453
43453
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
0
0
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№82, 28 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп»; 05421663; вул. Колекторна, 30, м. Київ, Дарницький, 02660, (044) 564-63-97.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.tekstemp.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Київська обласна філія товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси»,
37996370.
5. Інформація про загальні збори:24.04.2015 р., чергові. Порядок денний:
1).Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу. 2).Обрання голови, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів. 3).Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. 4).Затвердження
звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. 5).Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за
2014 рік. 6).Затвердження річного балансу Товариства. 7).Затвердження порядку розподілу прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів. 8).Обрання голови та членів ревізійної комісії. 9).Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів. 10).Затвердження договорів та
правочинів Товариства, що укладаються в процесі господарської діяльності
Товариства. Пропозицій до переліку питань порядку денного не було. Всі
питання порядку денного були розглянуті, за результатами розгляду питань
порядку денного були прийняті відповідні рішення. Після прийняття рішення

по всім питанням порядку денного загальні збори було оголошено закритими. Позачергових загальних зборів у звітному періоді не було.
6. Інформація про дивіденди: у звітному періоді дивіденди за 2014 рік за
рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №17 від
24.04.2015 р.) Товариством не нараховувались та не виплачувались, а
отриманий прибуток вирішено було направити на поповнення обігових коштів та відновлення основних фондів.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
17353
11322
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3170
3338
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2329
1653
Сумарна дебіторська заборгованість
4522
2626
Грошові кошти та їх еквіваленти
7251
3690
Власний капітал
12492
8387
Статутний капітал
57
57
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
12435
8330
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
4861
2935
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 76,06
26,6979
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
76,06
26,6979
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
53862
53862

Приватне акціонерне товариство
«Акціонерна страхова компанія
«ОМЕГА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Енергопромінвест»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне
акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», 21626809, вул. Обсерваторна, 17а, м. Київ, Шевченківський, 04053, (044) 486-68-16.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі
даних
Комісії:
26.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.omega.ua
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне
товариство «ІТТ-Плаза»

2. Код за ЄДРПОУ: 21633867
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, 30
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-14-47, 287-04-10
5. Електронна поштова адреса: itt-plaza@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.itt-plaza.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» (далі за текстом - Товариство) від 26.04.2016 р. (протокол № 1/2016 від 26.04.2016р.) було прийняте рішення про звільненя з посади Голови Наглядової Ради Товариства
Товариство з обмеженою відповідальністю «Творча архітектурна майстерня «Архітекта» (мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, 30, Код
за ЄДРПОУ 35570327), в особi представника - Логінова Михайла Миколайовича (паспорт: серiї ТТ № 143988, виданий Святошинським РВ ГУ ДМВС
України в м. Києві 10.01.2013 р.), що дiє вiд iменi акцiонера Товариства у
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Часткою у статутному
капiталi ПАТ «IТТ-Плаза» не володіє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi Голови
Наглядової Ради Товариства ПАТ «IТТ-Плаза» один рік.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» (далі за текстом - Товариство) від 26.04.2016р. (протокол № 1/2016 від 26.04.2016р.) було прийняте рішення про звільненя з посади Члена ревізійної комісії Горiлей
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Цінні папери власних випусків товариством у звітному періоді не викупались.

Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Енергопромінвест»,
24569259, вул. Дегтярівська, 25-А, літера Л, м. Київ, Шевченківський, 04119, (044)495-57-34.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі
даних
Комісії:
26.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 24569259.infosite.com.ua
Оксану Сергiївну (паспорт СК 278628, виданий 02.11.1996 Броварським
РУГУ МВС України в м. Києві). Часткою у статутному капiталi ПАТ «IТТПлаза» не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi Член Ревізійної комісії
Товариства ПАТ «IТТ-Плаза» 5 років.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» (далі за текстом - Товариство) від 26.04.2016р. (протокол № 1/2016 від 26.04.2016р.), було прийняте
рішення про призначення на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Логінова Михайла Миколайовича (паспорт: серiї ТТ № 143988, виданий Святошинським РВ ГУ ДМВС України в м. Києві 10.01.2013 р.). Частка посадової особи у
статутному капiталi ПАТ «IТТ-Плаза» 26,001555 %. Посадова особа призначена строком до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади,
якi обiймав протягом своєї дiяльностi: директор ПрАТ IК «IТТ-iнвест». Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» (далі за текстом - Товариство) від 26.04.2016р. (протокол № 1/2016 від 26.04.2016р.) було прийняте рішення про призначення на посаду Член Ревізійної Комісії Давидьянць Зінаїду Михайлівну (паспорт: серія МЕ № 029840, виданий
Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві, 25.04.2002р.). Часткою у статутному капiталi ПАТ «IТТ-Плаза» не володіє. Посадова особа призначена
строком до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади,
якi обiймала протягом своєї дiяльностi: бухгалтер, директор. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор
Зелiнський Едуард Францович

№82, 28 квітня 2016 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2. Код за ЄДРПОУ: 05407746; 3. Місцезнаходження: 07501,
смт. Баришiвка, Торфяна, 26; 4. Міжміський код, телефон та факс: (04576)
5-16-61, (04576) 5-16-61; 5. Електронна поштова адреса: info@molniya.
com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://05407746.com.ua; 7. Вид
особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя» (Протокол
№ 26-04/2016 вiд «26» квiтня 2016 року), у зв’язку з закiнченям строку повноважень припинено повноваження голови наглядової ради Вижола
Олександра Володимировича (не надав згоду на розкриття персональних
даних). Посаду голови наглядової ради займав протягом 3-х рокiв. Частка
в статутному капiталi - 5,2200%. Пiдстава припинення повноваження –
рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя» (Протокол № 26-04/2016
вiд «26» квiтня 2016 року), у зв’язку з закiнченям строку повноважень припинено повноваження члена наглядової ради Драгана Андрiя Юрiйовича (не
надав згоду на розкриття персональних данних). Посаду члена наглядової
ради займав протягом 3-х рокiв. Частка в статутному капiталi - 9,8000%.
Пiдстава припинення повноваження – рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя» (Протокол № 26-04/2016
вiд «26» квiтня 2016 року), у зв’язку з закiнченям строку повноважень припинено повноваження члена наглядової ради ТОВ «Гостиний двiр». Поса-

ду члена наглядової ради займало протягом 3-х рокiв. Частка в статутному
капiталi - 0,0001%. Пiдстава припинення повноваження – рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя» (Протокол № 26-04/2016
вiд «26» квiтня 2016 року), обрано строком на три роки головою Наглядової
ради Вижола Олександра Володимировича (не надав згоду на розкриття
персональних даних). Частка в статутному капiтал - 5,2200%. Будь-яка заборона обіймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю
вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Директор ТОВ
«Кредо актив есет менеджмент», Директор ТОВ «Матриця IКС», Директор
ТОВ «Правова агенцiя «Корпус-Юрiс».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя» (Протокол № 26-04/2016
вiд «26» квiтня 2016 року), обрано строком на три роки членом Наглядової
ради Драгана Андрiя Юрiйовича (не надав згоду на розкриття персональних даних). Частка в статутному капiтал - 9,8000%. Будь-яка заборона
обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi
обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Директор
ТОВ «Кредо актив есет менеджмент», Директор ТОВ «Матриця IКС».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя» (Протокол № 26-04/2016
вiд «26» квітня 2016 року) обрано строком на три роки членом Наглядової
ради ТОВ «Гостиний двір». Частка в статутному капiтал - 0,0001%.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор Ящинський Павло Анатолiйович, 26.04.2016 р.

Річна інформація за 2015 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.
Повне найменування емітента ,
Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство
«Запоріжня, міжміський код та телефон
металооптторг»,
емітента
01886843, 70037, Запорізька обл.,
Вільнянський район, с. Люцерна,
вул. Радгоспна, 4-А, тел.(0612)83-59-15
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодос28.04.2016р.
тупній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
www.zmot.com.ua
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО
«БОЛГРАД
ня, міжміський код та телефон
СОЛАР», 37012088, 68731,
емітента
Одеська область, Болградський,
Залiзничне, Толбухiна, б. 92,
0482390583
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодос26.04.2016
тупній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
bolgradsolar.com.ua
регулярну річну інформацію

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

товариство «Молнiя»

Публiчне акцiонерне

Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод»; 00371995; вул. Білоцерківська, 5,
смт. Гребінки, Васильківський р-н, Київська область, 08662; (04571) 7-17-65.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://gmz.pat.ua/emitents/reports/year/2015
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «АФ «АКОфінекспертсервіс»,
31867227.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 08.04.2016 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Звіт правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної
звітності за 2015 р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2015 р.
6. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства, що укла-

датимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом року.
7. Надання повноважень Голові правління щодо відчуження нерухомого
майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них.
6. Інформація про дивіденди
Фонд виплати дивідендів не нараховувався і дивіденди не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
125212
98368
Основні засоби (за залишковою вартістю)
58705
59262
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
25479
15494
Сумарна дебіторська заборгованість
38773
21272
Грошові кошти та їх еквіваленти
2115
2200
Власний капітал
72368
71717
Статутний капітал
2900
2900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1245
594
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
52844
26651
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
0
0
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публічне акціонерне
товариство «Житомирське автотранспортне
підприємство 11854»; 03116625; 10025, Житомирська область,

міжміський код та телефон емітента:

м. Житомир, Корольова, 158; /0412/ 33-30-22, 33-50-02.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: atp11854.constanta.dp.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ»,
31231755.
5. Інформація про загальні збори
Чергові загальнi збори акцiонерiв відбулися 17.04.2015 р. Місце проведення: м. Житомир, вул. Корольова, 158.
Порядок денний: 1. Звіт Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi товариства за 2014 р. 2. Затвердження звiту та
висновкiв Наглядової ради товариства. 3. Затвердження звiту та висновкiв
Ревiзiйної комiсiї товариства. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ
«Житомирське АТП 11854» за 2014 рiк. 5. Затвердження планових
нормативiв розподiлу чистого прибутку на 2015 рiк.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
по 1 питанню - Роботу правлiння признати задовiльною;
по 2 питанню - звiт та висновки Наглядової ради затвердити;
по 3 питанню - звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї затвердити;
по 4 питанню - звiт та баланс за 2014 рiк затвердити;
по 5 питанню - плановi нормативи розподiлу чистого прибутку на 2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Ініціатор +»

Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ініціатор +», 24372433,
вул. Саксаганського, 36-Б, м. Київ, Голосіївський, 01033,
(044)277-45-28.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі
даних
Комісії:
26.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 24372433.infosite.com.ua

рiк затвердити.
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
6206
6722
Основні засоби
4446
5697
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
530
427
Сумарна дебіторська заборгованість
958
478
Грошові кошти та їх еквіваленти
184
32
Власний капітал
3290
3172
Статутний капітал
811
811
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-640
-758
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
290
920
Поточні зобов’язання і забезпечення
2626
2630
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.03637910 -4.03871000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.)
0.03637910 -0.40387000
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3243618
3243618
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова правлiння

Шкорботун Олександр 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
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство страхова
місцезнаходження, міжміський
компанiя «Галицька»,
код та телефон емітента
22186790, 76018, Івано-Франківська
область, місто Iвано-Франкiвськ,
вул. Василiянок, 22, (0342)551909
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
26.04.2016
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
www.halytska.if.ua
регулярну річну інформацію

Публічне акціонерне товариство «АСКОЛЬД»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «АСКОЛЬД»; 14316089; вул. Польова, 26, м. Бориспiль, Бориспільський р-н,
Київська область, 08300; (04595) 5 19 90.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://askold.pat.ua/emitents/reports/year/2015
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ПП «АФ «АМКО», 21565516.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.03.2015 року. Кворум зборів: 69,51% до загальної кількості голосів. Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань регламенту проведення Загальних зборів.
Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
2. Затвердження звіту Правління Товариства за підсумками роботи у
2015 році. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 р.
3. Затвердження звіту наглядової Ради Товариства за підсумками роботи у 2015 році.
4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2015 році.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту –
балансу, звіту про фінансові результати за підсумками 2015 року.
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6. Про попереднє схвалення договорів та правочинів товариства, що можуть укладатися (вчинятися) в процесі господарської діяльності Товариства.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за результатами діяльності Товариства не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
4990
4977
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4974
4974
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
16
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
2
Власний капітал
4287
4347
Статутний капітал
24
24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1698
-1638
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
703
630
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
97270
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
0
0
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

№82, 28 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Бердичівський м'ясокомбінат»; 00443430;

13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська, 82; (04143) 7-94-51.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: smida.gov.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», 31133478.
5. Інформація про загальні збори
Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2014 р. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про свою роботу та висновки
по рiчному звiту генерального директора та балансу Товариства за 2014 р.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної
комiсiї. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального
директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi та балансу
Товариства за 2014 р. 6. Звiт Наглядової ради про свою роботу за 2014 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7.
Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2014 рiк. 8. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової ради. 9. Обрання генерального директора Товариства. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Прийняття рiшення
про отримання кредитних коштiв, розмiр яких перевищує 25%, але менше
нiж 50% та розмiр яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Постановили: 1. Обрати голову загальних зборiв акцiонерiв- Снiцара А.А.,
секретаря- Бридкiвську Г.М. 2. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв
акцiонерiв у складi: голова- Юркiвська С.М., члени- Шеретун I.А., Вергелес О.М.,
Сорочук Т.П. 3-4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про свою роботу та висновки по рiчному звiту генерального директора та балансу Товариства за 2014
р. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. 5. Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс
Товариства за 2014 р. 6. Затвердити звiт про роботу Наглядової ради за 2014
рiк та визнати роботу Наглядової ради задовiльною. 7. Забезпечити покриття
збитку за 2014р. у розмiрi 1580 тис. грн. за рахунок прибутку 2015 р. 8. При-

пинити повноваження членiв та голови Наглядової ради в зв'язку з закінченням строку на який вони були обранi. Обрати до складу Наглядової ради:
Павлюк П.А., Снiцар А.А., Сорочук Т.П., Флюр Г.I., Юркiвська С.М. Укласти з
членами Наглядової ради вiдповiднi цивiльно-правовi договори на безоплатнiй
основi, доручити Генеральному директору Флюру М.В. пiдписати вказанi
цивiльно-правовi договори вiд iменi Товариства. 9. Обрати на посаду Генерального директора Товариства Флюра М.В. 10. Обрати до складу Ревiзiйної
комiсiї Бридкiвську Г.М., Мудрук Т.М., Панасюк П.С. 11.Надати дозвiл на отримання кредитних коштiв, розмiр яких перевищує 25%, але менше нiж 50% та
розмiр яких становить 50 i бiльше % вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства в перiодi вiд дати зборiв до 30.04.2016
р., надати право пiдпису та уповноважити генерального директора укласти
вiдповiднi кредитнi договори, договори iпотеки та застави.
Голосували по усiм питанням порядку денного «ЗА»- 11709826 голосiв
або 100% вiд присутнiх на зборах. Змiн до порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв не було. Наглядова рада затверджувала
пропозицiї та порядок денний зборiв у 2015 р.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
8578
9183
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7271
7555
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
274
251
Сумарна дебіторська заборгованість
292
409
Грошові кошти та їх еквіваленти
13
42
Власний капітал
2172
3467
Статутний капітал
3881
3881
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-4320
-3025
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
5590
4682
Поточні зобов’язання і забезпечення
816
1034
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.08078390 -0.10178510
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.08078390 -0.10178510
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
15522902
15522902
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Генеральний директор

Флюр Микола Васильович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
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 ТОВАРИСТВО «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»; 00372434; Київська, Рокитнянський, 09600, смт. Рокитне, вул. Ентузiастiв, 6; (04562) 5-13-31.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://rokytsakhar.zvitat.com.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудит-Легiст», 22636856.
5. Інформація про загальні збори
Вид – річні, дата проведення – 28.04.2015 р., кворум – 99,86% від загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання членiв
лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв
акцiонерiв. 3. Звiт Виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2014
роцi. 4. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 5. Звiт
та висновки Ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за
2014 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв),
строкiв та порядку виплати дивiдендiв. 8. Затвердження ранiше вчинених
Товариством значних правочинiв. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових
договорiв (контрактiв). 11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом року. 12. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дiй, пов’язаних з вчиненням
Товариством значних правочинiв. 13. Про вiдчуження всiх належних Товариству нежитлових будiвель, включаючи всi його (їх) приналежностi та об-

ладнання, яке встановлене у вказаних нежитлових будiвлях та/або використовується з метою використання таких нежитлових будiвель. Особи, що
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: рiшення про скликання прийнято Наглядовою радою, порядок денний запропонований Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала
проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори черговi. Результати
розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Лiчильну комiсiю у складi
2 (двох) осiб. 2. Обрано Голову та Секретаря зборiв. 3. Затверджено звiт
Генерального директора про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 4. Затверджено звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 5. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки
дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 6. Затверджено рiчний звiт та баланс
Товариства за 2014 рiк. 7. Прийнято рiшення не виплачувати дивiденди у
зв’язку iз отриманими збитками, збитки покривати за рахунок прибуткiв
майбутнiх перiодiв. 8. Схвалено (затверджено) значнi правочини, вчиненi
Товариством за перiод з 29.04.2014 р. по 27.04.2015 р. 9. Припинено повноваження Наглядової ради у повному складi. 10. Обрано Наглядову раду на
3 (три) роки. 11. Вирiшено попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року, але у будь-якому випадку, до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв, з обов’язковим
попереднiм погодженням укладення таких правочинiв Наглядовою радою
Товариства. 12. Надано повноваження вчиняти значнi правочини, що
погодженi Наглядовою радою, Генеральному директору Товариства.
13. Надано згоду на вiдчуження нерухомого майна Товариства. Причини,
чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
241021
234000
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Основні засоби
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)

23339

17970

0
2655
113206
31
-101920
870
-102790

0
39100
53687
54
-106750
870
-114495

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «РIВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ»;

код ЄДРПОУ – 01561924; Україна, 33028, Рiвненська область, м. Рiвне, вул.
Соборна, 17; (0362) 63-35-19.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.rcum.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Талант Аудит», 22571559.
5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 22.04.2015 р. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії та
затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт
Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2014 р. 4. Звіт Ревізійної комісії про фінансовогосподарську діяльність Товариства в 2014 році та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 р. 6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Обрання члена ревізійної комісії. 8. Про схвалення значних правочинів,
вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року,
надання повноважень на укладання таких договорів. 9. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за період з квітня 2014р. по
квітень 2015 р. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. За результатами розгляду питань порядку денного вирішили: 1. Обрати
Головою зборів Олійника О.І., секретарем – Попович Г.О. 2. Обрати лічильну комісію в кладі 3 осіб: Пшенична Л.М., Вінцковський Ф.В., Вінцковська
Г.О.. Затвердити запропонований регламент загальних зборів. 3. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії про
фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 р. 5. Затвердити річний звіт та Баланс Товариства за 2014р. 6. Прибутку Товариства за 2014 рік
до розподілу немає. 7. Не обирати нового члена ревізійної комісії. 8. Схвалити внесені зміни до Договорів іпотеки. Надати повноваження на укладен-

Довгострокові зобов’язання і забезпечення
100345
Поточні зобов’язання і забезпечення
242596
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
9.19
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
9.19
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3478580
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
паперів власних випусків протягом періоду

194

3478580
0

ня (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. 9. Затвердити Протоколи
засідань Наглядової Ради Товариства за період з квітня 2014 р. по квітень
2015 року. З питань 1, 2, 7 голосували «ЗА» – 413562 голоси (100%) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів. З питання 3 : «ЗА»
– 411162 голоси (99,42%); «ПРОТИ» – 901 голос (0,22%); «УТРИМАЛИСЬ»
– 1499 голосів (0,36%). З питання 4: «ЗА» – 410931 голос ( 99,36%); «ПРОТИ» – 1642 голоси (0,4%); «УТРИМАЛИСЬ» – 989 голосів (0,24%). З питання 5:
«ЗА» – 411154 голоси (99,42 %); «ПРОТИ» – 1419 голосів (0,34%); «УТРИМАЛИСЬ» – 989 голосів (0,24%). З питання 6: «ЗА» – 410931 голос (99,36 %);
«ПРОТИ» – 1084 голоси (0,26%); «УТРИМАЛИСЬ» – 1547 голосів (0,38%). З
питання 8: «ЗА» – 411943 голоси (99,61 %); «ПРОТИ» – 630 голосів (0,15 %);
«УТРИМАЛИСЬ» – 989 голосів (0,24 %). З питання 9: «ЗА» – 411943 голоси
(99,61%); «УТРИМАЛИСЬ» – 1619 голосів (0,39%). Позачергові збори акціонерів не скликалися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
33481
35878
Основні засоби (за залишковою вартістю)
31579
34642
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
32
67
Сумарна дебіторська заборгованість
1738
1055
Грошові кошти та їх еквіваленти
21
3
Власний капітал
33309
33457
Статутний капітал
1602
1602
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
31707
31855
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
172
2421
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.32337000 -5.03000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.32337000 -5.03000000
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
457680
457680
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
0
0
періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 05527752
3. Місцезнаходження: 44700, м. Володимир-Волинський, вул.
Луцька,81
4. Міжміський код, телефон та факс: 03342 201610, 03342 35070
5. Електронна поштова адреса: vvkz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://05527752.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про викуп власних
акцій
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод» 22 квiтня 2016 року прийнято рiшення про непропорційний iндивiдуальний викуп акцiй товариства. Перiод викупу: дата початку
викупу 05 травня 2016 року, дата закiнчення викупу 24 червня 2016 року.
Перiод викупу включає строк приймання письмових пропозицiй акцiонерiв
про продаж акцiй з 05 травня 2016 року до 01 червня 2016 року, строк
укладення договорiв купiвлi-продажу акцiй з 01 червня 2016 року до
20 червня 2016 року та строк сплати їх вартостi, але не пiзнiше 24 червня

106841
233909
-14.56
-14.56

2016 року. Мета викупу: повторне розмiщення акцiй. Акцiї викупляються
за ринковою вартiстю акцiй, визначеною суб`єктом оцiночної дiяльностi,
затвердженою Загальними зборами акцiонерiв. Номiнальна вартiсть акцiї
становить 0,25 гривень, ринкова вартiсть становить 1,83 гривень. Прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, який передував датi
прийняття рiшення про викуп акцiй - 0,002 грн. Пiдлягають викупу простi
iменнi акцiї ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод» без документарної форми iснування у фiзичних осiб-акцiонерiв згiдно перелiку
зареєстрованих для участi в загальних зборах акцiонерiв 22/04/16 р.
Кiлькiсть акцій, що підлягають викупу – 100 000 штук, що становить 1,32%
Статутного капiталу. Викуп акцiй у членiв Наглядової ради та Правлiння
не проводиться. На дату прийняття рiшення про викуп власних акцiй
емiтент володiє 49755 шт власних простих акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 12438,75 грн. викуплених 04 грудня
2015 р. Дата реєстрацiї випуску акцiй, що пiдлягають викупу 20.01.2011 р.,
номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 4/03/1/11. Державну
реєстрацiю випуску акцiй здiйснено Волинським ТУ ДКЦПФР.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління Євчук Р.В., 25.04.2016 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента Публічне
акціонерне товариство «Житомирагротехніка».
2. Код за ЄДРПОУ 03563206. 3. Місцезнаходження 10001 м. Житомир, Київське шосе, буд.19. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0412 428072,
427758. 5. Електронна поштова адреса ztagrotehnіka@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ztagrotehnіka.ho.ua. 7 .Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.
ІІ. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2016 р. (Протокол №1 вiд
27.04.2016 р.) припиненi повноваження:
- голови та члена Наглядової ради Савенця Юрiя Iвановича. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голови та члена Наглядової ради перебував з 30.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на
розкриття своїх паспортних даних; члена Наглядової ради Онищука Федора Васильовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 82.04431 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй
посадi перебував з 30.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; члена Наглядової ради - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОНВІ» (код за ЄДРПОУ 24705171). Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 1.61506 %. На данiй посадi
ТОВ «ОНВІ» перебувало з 30.04.2014 р. ;
- голови та члена Ревiзiйної комiсiї Тiтовнiна Олега Володимировича.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебував з
30.04.2013 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; члена Ревiзiйної комiсiї Зiнчук Ольги Анатолiївни. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебувала з
30.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; члена Ревiзiйної комiсiї Товщик Олени Петрiвни. Часткою в статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебувала з 30.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Онищук Федір Васильович обраний 27.04.2016 р. за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) членом Наглядової
ради Товариства строком на 3 роки. Онищук Ф.В. обраний 27.04.2016 р. за
рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової
ради №4 від 27.04.2016 р.) головою Наглядової ради Товариства строком

на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 82.04431 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймав протягом останніх 5 років: директор відділу сировини, комерційний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних.
За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2016 р.)
обрані 27.04.2016 р. строком на 3 роки членами Наглядової ради Товариства:
- Севрук Марія Анатоліївна. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00005 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх
5 років: помічниккерівника, помічник директора. Посадова особа не надала
згоди на розкриття своїх паспортних даних;
- Горкуша Павліна Василівна. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00208 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Онищук Світлана В’ячеславівна обрана 27.04.2016 р. за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Онищук С.В. обрана 27.04.2016 р.
за рішенням Ревізійної комісії Товариства (Протокол засідання Ревізійної
комісії №1 від 27.04.2016 р.) головою Ревізійної комісії Товариства строком
на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: директор. Посадова особа не
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2016 р.)
обрані 27.04.2016 р. строком на 3 роки членами Ревізійної комісії Товариства:
- Савчук Алла Миколаївна. Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;
- Войцехівська Олена Василівна. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5
років: начальник внутрішньої домової служби. Посадова особа не надала
згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 2. Директор Панов Володимир Олександрович, 27 квітня 2016 року.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХIМIЇ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХIМIЇ»; 19263676; вулиця
Янтарна, буд. 6, м. Київ, 03170; 0444500258.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://19263676.infosite.com.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аванс аудит», 32707083.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 15.04.2015 р. Кворум
зборів: 80,1750% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку
голосiв осiб, що беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 2.
Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
результатами 2014 фiнансового року. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора). 5. Звiт наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства
за 2014 рiк, в тому числi – звiту про фiнансовi результати та балансу.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рiк.
9. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значн их правочинiв. 10. Припинення повноважень Голови та
членiв наглядової ради Товариства. 11. Визначення кiлькiсного складу наглядової ради Товариства. 12. Обрання Голови та членiв наглядової ради
Товариства. 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або тру-

дових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами наглядової ради Товариства. Вiд акцiонерiв та їх представникiв
пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Результати
розгляду питань порядку денного: обрано Лiчильну комiсiю, Голову та секретаря зборiв, затверджено звiт генерального директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р., звiт Наглядової
ради Товариства за 2014 р., звiт про фiнансовi результати та баланс Товариства за 2014 р., вирiшили не нараховувати дивiденди за 2014 р., затверджено План розвитку Товариства на 2015 р. Попередньо схвалили вчинення значних правочинів. Припинили повноваження Наглядової ради у
повному складi з метою подальшого переобрання, а саме: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «IТТ-КАПIТАЛ»;
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ТРАНС-IНВЕСТ». Визначили
кiлькiсний склад Наглядової ради - 2 особи. Обрали Наглядову раду на
строк 3 роки: Голова Наглядової ради Товариства: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «IТТ-НЕРУХОМIСТЬ» (код ЄДРПОУ 35235947).
Член Наглядової ради Товариства: Фесенко Свiтлана Iллiвна. Затвердили
умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради
на безоплатнiй основi, уповноважити Генерального директора Товариства
на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради. Позачерговi
збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
3968
3854
Основні засоби (за залишковою вартістю)
839
899
Довгострокові фінансові інвестиції
2136
1906

195

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№82, 28 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.)

9
951
12
2168
123

49
956
14
2232
123

-966

-902

1232
568

1232
390

- 0,005

-0,01

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
- 0,005
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
12312155
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного
у відсотках від статутного
0
періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
0
періоду

-0,01
12312155
0
0
0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»
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 ТОВАРИСТВО
«РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»; 00951764; Київська, Рокитнянський, 09600, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222; (04562) 5-12-73.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://rokytkhp.zvitat.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Аудит-Легiст», 22636856.
5. Інформація про загальні збори
Вид – річні, дата проведення – 23.04.2015, кворум – 86,19% від загальної
кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання членiв лiчильної
комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 4. Звiт Наглядової ради
про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за
наслiдками перевiрки дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 6. Затвердження
рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження порядку
розподiлу прибутку (покриття збиткiв), строкiв та порядку виплати дивiдендiв.
8. Вiдкликання Членiв Наглядової ради Товариства. 9. Обрання Членiв Наглядової ради Товариства. 10. Вiдкликання Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Обрання Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Затвердження умов
цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, та надання повноважень на їх пiдписання. 13. Затвердження
ранiше вчинених Товариством значних правочинiв. 14. Попереднє схвалення
значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом року. 15. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дiй,
пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинiв. 16. Про вiдчуження
належного Товариству нерухомого майна та основних засобiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: збори скликанi Наглядовою радою, порядок денний затверджено Наглядовою радою, iнших пропозицiй
не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних
зборiв: збори черговi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затверджено та обрано Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб. 2. Обрано Голову та
секретаря зборiв 3. Затверджено звiт Виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2014 р. 4. Затверджено звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у
2014 р. 5. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки
дiяльностi Товариства у 2014 р. 6. Затверджено рiчний звiт та баланс Товари-

ства за 2014 рiк. 7. Прийнято рiшення не виплачувати дивiденди, отриманi збитки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 8. Вiдкликано Наглядову
раду в повному складi. 9. Обрано до складу Наглядової ради Бондарчука Ю. В.,
Гаражанова В. В., Бурченка В. М., Бузинного М. В. та Смiленко К. I. 10. Прийнято
рiшення не вiдкликати Ревiзiйну комiсiю. 11. Питання зняте з розгляду. 12. Затверджено основнi умови договорiв, що мають бути укладенi з Головою та членами Наглядової ради Товариства, уповноважено Голову правлiння на
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 13. Затверджено значнi правочини, вчиненi Товариством за перiод з 23.04.2014 р. по 22.04.2015 р. 14. Попередньо схвалено укладання значних правочинiв сукупною вартiстю не бiльше
500 млн. грн. за умови їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. 15. Надано повноваження Головi правлiння вчиняти значнi правочини,
схваленi загальними зборами та погодженi Наглядовою радою Товариства.
16. Надано згоду на вiдчуження належного Товариству рухомого та нерухомого
майна, уповноважено Наглядову раду визначати та затверджувати перелiк майна та iстотнi умови договорiв про вiдчуження майна. Причини, чому загальнi
збори не вiдбулися: збори вiдбулись.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
427697
79029
Основні засоби (за залишковою вартістю)
12233
12535
Довгострокові фінансові інвестиції
21896
0
Запаси
370
314
Сумарна дебіторська заборгованість
144713
59235
Грошові кошти та їх еквіваленти
306
20
Власний капітал
2648
-4992
Статутний капітал
4004
4004
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-5942
-13582
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
56509
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
368540
84021
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
-0.09
-0.09
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.09
-0.09
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
16014036 16014036
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

Публiчне акцiонерне товариство «КРIСТАЛIСТ»
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 товариство
«КРIСТАЛIСТ»; 00222373; Полтавська, 36023, м. Полтава, вул. Красiна, 71-а;
(0532)516811.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: diamond.poltava.ua корпоративна iнформацiя
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фірма ТОВ «Прайс-аудит»,
код за ЄДРПОУ 23456582.
5. Інформація про загальні збори
Скликання загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада. Наглядовою
радою запропоновано включити до порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ» наступнi питання: 1. Обрання лiчильної
комiсiї. 2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних
зборiв. 3. Затвердження звiту Лiквiдацiйної комiсiї про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк. 4. Затвердження звiту та
висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибуткiв та
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збиткiв Товариства за пiдсумками 2014 року. 7. Припинення повноважень
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 8. Затвердження рiшень Лiквiдацiйної
комiсiї щодо вимог кредиторiв. 9. Затвердження промiжного лiквiдацiйного
балансу ПАТ «КРIСТАЛIСТ». 10. Внесення змiн до складу Лiквiдацiйної
комiсiї ПАТ «КРIСТАЛIСТ». У встановлений законом термiн, за пропозицiєю
акцiонера Товариства Лейвина Михайла Сергiйовича, який володiє
39,54 вiдсоткiв голосiв, до порядку денного Загальних зборiв додатково
внесенi наступнi питання: 11. Скасування рiшення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ» вiд 31.10.2014 про припинення
Публiчного акцiонерного товариства «КРIСТАЛIСТ» шляхом його лiквiдацiї
у добровiльному порядку. 12.Прийняття рiшення про вiдкликання
Лiквiдацiйної комiсiї ПАТ «КРIСТАЛIСТ». 13. Обрання Наглядової ради
ПАТ «КРIСТАЛIСТ». 14. Обрання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КРIСТАЛIСТ».Результати розгляду питань порядку денного загальних зборiв: 1.Обрано
лiчильну комiсiю в складi: Кiшинець А.А., Жалiнська I.М., Крещенко Л.Ф.,
Лисенко О.I., Москаленко Л.М. 2.Затверджено регламент та порядок проведення зборiв. 3.Затверджено звiт Лiквiдацiйної комiсiї про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк. 4. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 5.Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть
Товариства за 2014 рiк. 6.Прийнято рiшення: «У зв’язку зi збитковiстю Товариства за останнi роки, вiдсутнiстю виробничої дiяльностi, дивiденди за
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пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк не
нараховувати та не виплачувати». 7.Припинено повноваження членiв
Ревiзiйної комiсiї Жалiнської Л.В., Лученко М.М., Свириденко Н.М. 8. Затверджено рiшення Лiквiдацiйної комiсiї ПАТ «КРIСТАЛIСТ» про невизнання вимог кредиторiв. 9. Затверджено промiжний лiквiдацiйний баланс Товариства. 10. Внесено змiни до складу Лiквiдацiйної комiсiї ПАТ
«КРIСТАЛIСТ»: виведено зi складу Лiквiдацiйної комiсiї Кузьменко Т.Г. 11.
Скасовано рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«КРIСТАЛIСТ» вiд 31.10.2014 про припинення Публiчного акцiонерного товариства «КРIСТАЛIСТ» шляхом його лiквiдацiї у добровiльному порядку.
12.У зв’язку зi скасуванням рiшення про припинення Публiчного акцiонерного
товариства «КРIСТАЛIСТ» шляхом його лiквiдацiї у добровiльному порядку,
вiдкликано Лiквiдацiйну комiсiю ПАТ «КРIСТАЛIСТ». 13.Обрано до складу
Наглядової ради Товариства: Лученка Д.В., Сидєльнiкова О.Д., Черкасову
Л.Г. 14.Обрано до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Жалiнську Л.В., Лученко М.М., Мельник I.О. За всiма питаннями порядку денного рiшення
були прийнятi бiльшiстю голосiв.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис. грн.)

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

міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Мобiльне спецiалiзоване БМУ №87
«Антисептик»; 01264540; 04074, Київ, Резервна, 29; (044)501-90-82.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.antiseptik.kiev.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська компанiя «КРЕДОАУДИТ», 36632530.
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
1818.9 1690.8
Основні засоби (за залишковою вартістю)
919.6
1002
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
476.2
323
Сумарна дебіторська заборгованість
60.4
62
Грошові кошти та їх еквіваленти
12.8
13.2
Власний капітал
1123
1003.5
Статутний капітал
193.8
193.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-74.5
-194
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
695.9
687.3
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів
0
0

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

Публічне акціонерне товариство
«Житомирагротехніка»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Житомирагротехніка». 2. Код за ЄДРПОУ: 03563206.
3. Місцезнаходження: 10001, м. Житомир, Київське шосе, буд.19. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0412 428072, 427758. 5. Електронна поштова
адреса: ztagrotehnіka@emzvіt.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
ztagrotehnіka.ho.ua 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну
власникiв акцій, яким належить 10 i більше вiдсоткiв голосуючих акцій
ІІ. Текст повідомлення

Період
звітний попередній
Усього активів
15166
12285
Основні засоби (за залишковою вартістю)
11258
6659
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1428
1571
Сумарна дебіторська заборгованість
1312
1862
Грошові кошти та їх еквіваленти
995
1811
Власний капітал
15000
11465
Статутний капітал
7995
7995
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2856
-1508
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
61
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
105
820
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.01043
-0.02103
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -0.01043
-0.02103
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
159889520 159889520
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін0
0
них паперів власних випусків протягом періоду
Найменування показника

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:

Публiчне акцiонерне товариство «Березовицький комбiнат «Будiндустрiя»; 05421350; 47728,

Тернопiльська обл., Тернопiльський р-н, с.Острiв, вул.Промислова,2;
(03522)70469; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: bkbi.
pat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ Аудиторська фiрма «ГАЛИЧИНААУДИТСЕРВІС», 22599983. 5.Інформація про загальні збори: 28.04.2015р.
Кворум зборів:98,41%. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного
немає. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання
лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження
регламенту загальних зборів. 2.Звіт Правління про підсумки фінансовогосподарської діяльності за 2014 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 4.Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2014 рік,
прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження
висновків Ревізійної комісії Товариства. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття
збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 7.Прийняття рішення
про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів. Результати розгляду питань:Затверджено всі звіти та висновки ревізійної комісiї. Прибутки направити на розвиток виробництва. Попередньо
схвалити правочини, якi вчинятимуться Товариством, та сума яких перевищить 25% вартостi активiв Товариства. 6.Інформація про дивіденди: протягом звітного 2015 року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) (2015р./2014р.): Усього активів:23806/19812; основні засоби (за залишковою вартістю):8464/7916; довгострокові фінансові
інвестиції:0/0;
запаси:
6759/5336;
сумарна
дебіторська
заборгованість:6047/5473; грошові кошти та їх еквіваленти:427/110; власний капітал:18770/16933; статутний капітал:1067/1067; нерозподілений
прибуток (непокритий збиток):9651/7814; довгострокові зобов'язання:0/0;
поточні зобов'язання:5036/2879; чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію:0/0; скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.):0/0; середньорічна кількість простих акцій (шт.):21338540/21338540;
цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду:0/0; загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків
протягом періоду:0/0.

Згідно отриманої Емітентом 26 квітня 2016 року інформації від особи, яка
здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України,
відбулися зміни в інформації про власників іменних цінних паперiв, у зв'язку з
чим у власника акцій - фізичної особи, яка раніше володіла 1614978 голосуючими акціями Емітента, що становило 82.0422 % від загальної кількості акцій
(97.6614 % від загальної кількості голосуючих акцій), відбулося збільшення кількості голосуючих акцій на 42 штуки простих іменних акцій, та складає 1615020
штук простих іменних акцій, або 82.0443 % від загальної кількості акцій (98.0670 %
від загальної кількості голосуючих акцій). Дата обліку – 21.04.2016 р.
ІІІ. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством. Директор Панов Володимир Олександрович, 26
квітня 2016 року.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛАСКЕ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСКЕ»; 30202681; Академіка Заболотного, буд.12, м. Одеса, Суворовський, 65001; 0487385385.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.plaske.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АУДИТУ», 34871786.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.03.2016 року. Кворум зборів: 97,14% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1) Заслуховування звіту генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2015 рік. Затвердження результатів господарської діяльності та балансу (Звіту про фінансовий стан)) за 2015 р.
Прийняття рішення.
2) Заслуховування звіту про роботу Системи управління Організацією
за 2015 рік. Прийняття рішення.
3) Розподіл прибутку, виплата дивідендів за 2015 рік. Прийняття рішення.
4) Про порядок вчинення значних правочинів. Прийняття рішення.
5) Про затвердження Статуту Організації у новій редакції. Прийняття
рішення.
6) Про Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.
Прийняття рішення.
7) Про Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції. Прийняття
рішення.
8) Про Колективний договір у новій редакції. Прийняття рішення
7) Про Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.
Прийняття рішення.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Платонов Олег Ісаакович.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Дані збори чергові.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) Визнати результати господарської діяльності за 2015 рік задовільними. Затвердити Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про фінансові
результати Організації за 2015 рік.
2) Визнати роботу ІСУ в Організації задовільною. Прийняти до відома
Звіт про роботу СУО за 2015 р.
3) Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2015 рік.
- Направити на виплату дивідендів Акціонерам за 2015 рік - 1614450,0
грн.
4). Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинення значних правочинів від імені Організації:
- на суму до 2359,7 тис. грн. без додаткового погодження з Наглядовою
радою;
- на суму від 2359,7 тис. грн. до 5899,2 тис. грн. за відповідним рішенням
Наглядової ради;
- на суму від 5899,2 тис. грн. до 11798,5 тис. грн. за відповідним рішенням Загальних зборів Акціонерів, що приймається простою більшістю Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є
власниками голосуючих з цього питання акцій;
- на суму більше 11798,5 тис. грн. за відповідним рішенням Загальних
Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50% голосів Акціонерів
від їх загальної кількості.
5) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував затвердити Статут Організації.
Вирішили розглянути питання щодо затвердження Статуту Організації у
новій редакції на наступних Загальних Зборах Акціонерів.
6) Акціонер Платонова Л.І. запропонувала затвердити Положення «Про
Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції. Вирішили затвердити Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.
7). Акціонер Платонова Л.І. запропонувала затвердити Положення «Про
Наглядову раду» новій редакції. Вирішили затвердити Положення «Про
Наглядову раду» у новій редакції.
8) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував у
зв'язку зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві та безпосередньо
в Організації, доручити Генеральному директору організувати підготовку
проекту Колективного договору на 2016 рік у новій редакції.
Вирішили: доручити Генеральному директору організувати підготовку
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проекту Колективного договору у новій редакції, та погодити проект з Наглядовою радою та трудовим колективом..
9) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував у
звязку зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві та безпосередньо
в Організації, доручити Генеральному директору організувати підготовку
проекту Правил внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.
Вирішили доручити Генеральному директору організувати підготовку
проекту Правил внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції, та погодити проект з Наглядовою радою та трудовим колективом.
Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулись.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
За результатами
періоду
періоду, що передував
звітному
за простими за привілейоза
за привілейоакціями
ваними
простими
ваними
акціями
акціями
акціями
Сума нарахо1614450
0
308850
0
ваних
дивідендів, грн.
Нараховані
0
0
4412,14
0
дивіденди на
одну акцію, грн.
Сума виплаче0
0
308850
0
них дивідендів,
грн.
Дата складен28.03.2016
06.04.2015
ня переліку
осіб, які мають
право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
26.04.2016
26.06.2015
дивідендів
Опис
Питання нарахування та сплати дивідендів за підсумками роботи АТ
«ПЛАСКЕ» за 2015 р. розглянуто на чергових Загальних Зборах
акціонерів 28 березня 2016р. Привілегійованих акцій немає.
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 р: 28.03.2016 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:
28.03.2016 р.
Дата початку виплати дивідендів 01.04.2016:
Розмір виплати дивідендів за 2015 р.: 1 614 450 грн.
Порядок виплати дивідендів: готівкою та безготівкою.
Строк виплати дивідендів: до 30.04.2016 р.
Привілейованих акцій не має.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності
емітента
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
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 випусків, викуплені
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Період
попередній
34258
24155
2888
2713
40
40
833
2659
9764
9839
11531
7018
21980
5619
70
70
14684
5538

звітний

0
12278
153757,14

0
18536
29414

153757,14

29414

70

70

0

0

0

0

№82, 28 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»; 38377143;
Тарасівська 19, місто Київ, Голосіївський, 01033, Україна; (044)364-73-70.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://bankalpari.com/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудит-сервіс ІНК», 13659226.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.04.2015 року.
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах:
1. Про затвердження звіту Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
про діяльність в 2014р., прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за
результатами перевірки в 2014 році, прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ
БАНК» за 2014 рік.
5. Про затвердження звітів зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ
БАНК».
6. Про затвердження загального результату діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ
БАНК» в 2014 році.
7. Про затвердження розподілу прибутку ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за
2014 рік.
8. Про затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК».
9. Про внесення змін до відомостей про засновників (учасників) ПАТ
«АЛЬПАРІ БАНК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних
зборів Акціонерів Банку, єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49
ЗУ «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:
1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в
2014р., та визнати роботу Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2014 задовільною.
2. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 2014р., та визнати роботу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ
БАНК» у 2014 задовільною.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за результатами перевірки в 2014 році, та визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ
«АЛЬПАРІ БАНК» у 2014 задовільною.
4. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за
2014 рік, складену згідно міжнародних стандартів фінансової звітності.
5. Затвердити звіт зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
6. Затвердити загальний результат діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
в 2014 році, підтверджений висновками зовнішнього аудитора згідно із
Міжнародних стандартів фінансової звітності, у розмірі 239 792,23 грн.
7. Затвердити розподіл прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
за 2014 рік, який становить 239792,23 грн. наступним чином: спрямувати
частину прибутку за 2014 рік у розмірі 5%, а саме 11989,61 грн. до резервного фонду ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»; решту прибутку, отриманого ПАТ
«АЛЬПАРІ БАНК» за 2014 рік у сумі 227 802,62 грн. залишити нерозподіленим; дивіденди за результатами 2014 року не виплачувати.
8. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК», шляхом викладення його в новій редакції, у
зв'язку з необхідністю приведення окремих положень Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську
діяльність « щодо визначення особливостей корпоративного управління
в банках» та іншого чинного законодавства України. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ
БАНК». Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО
«АЛЬПАРІ БАНК» та забезпечити виконання всіх юридично значимих дій
відносно погодження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» Національним банком України та
проведення його державної реєстрації.
9. Внести змін до відомостей про засновників (учасників) ПАТ
«АЛЬПАРІ БАНК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом зміни запису з «ТО-

ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА», код ЄДРПОУ засновника:
32956883, адреса засновника:03039, м. Київ, Голосіївський район,
провулок Червоноармійський, будинок 14, корпус 1, поверх, 3 офіс 5»,
розмір внеску до статутного фонду - 122000000,00 грн.» на «Акціонери згідно реєстру, розмір внеску до статутного фонду - 122000000,00
грн.». Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича забезпечити виконання всіх юридично значимих дій щодо внесення змін до
відомостей про засновників (учасників) ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 19.02.2015 року.
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах:
1. Про встановлення розміру винагороди за виконанням Грибковим В.Н.
обов'язків Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з
01.03.2015 р.
2. Про встановлення розміру винагороди за виконанням Громаковою Л.К.
обов'язків заступника Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
з 01.03.2015 р.
3. Про встановлення розміру винагороди за виконанням Савиченком
Б.О. обов'язків члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з
01.03.2015 р.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Встановити з 01.03.2015 р. винагороду(заробітну плату) за виконанням Грибковим В.Н. обов'язків Голови Спостережної ради Банку в розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.
1.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.
1.2. Укласти (підписати) з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ
БАНК» Грибковим В.Н. Додаткову угоду №2 до Контракту з Головою Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРІ БАНК»
від 03.01.2014 р.
2. Встановити з 01.03.2015 р. винагороду (заробітну плату) за виконанням Громаковою Л.К. обов'язків заступника Голови Спостережної
ради Банку в розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з
заступником Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від
03.01.2014 р.
2.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту з заступником Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.
2.2. Укласти (підписати) з заступником Голови Спостережної ради
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Громаковою Л.К. Додаткову угоду №2 до Контракту з заступником Голови Спостережної ради Публічного акціонерного
товариства «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.
3. Встановити з 01.03.2015 р. винагороду (заробітну плату) за виконанням Савиченком Б.О. обов'язків члена Спостережної ради Банку в
розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.
2.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.
2.2. Укласти (підписати) з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ
БАНК» Савиченком Б.О. Додаткову угоду №2 до Контракту з членом Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРІ БАНК»
від 03.01.2014 р.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
129985
141698
Грошові кошти та їх еквіваленти
2138
839
Кошти в інших банках
0
0
Кредити та заборгованість клієнтів
29323
27214
Усього зобов’язань
5928
9315
Кошти банків
0
0
Кошти клієнтів
4714
6623
Усього власного капіталу та частка меншості
124057
132383
Статутний капітал
122000
122000
Чистий прибуток/(збиток)
1461
240
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
11,98
1,97
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
11,98
1,97
одну просту акцію (грн.)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»; 38201905;
провулок Киянівський, 7А, м. Київ, Шевченківський, 04053; (044) 272 42 47.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://www.zvitnist.com.ua/38201905
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», 31714676.
5. Інформація про загальні збори
Емітент не заповнює цей розділ, не є акціонерним товариством.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
501509 1717395

Основні засоби
2
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
3000
Запаси
0
Сумарна дебіторська заборгованість
487100
Грошові кошти та їх еквіваленти
49
Власний капітал
5463
Статутний капітал
3000
Нерозподілений прибуток
1713
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
482300
Поточні зобов’язання і забезпечення
13746
Чистий прибуток (збиток)
0
на одну просту акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток)
0
на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
Цінні папери власних загальна номінальна вартість
0
у відсотках від статутного
випусків, викуплені
капіталу
0
протягом звітного
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
паперів власних випусків протягом періоду

6
3000
0
1608455
579
99453
3000
95703
482300
1135642
0
0
0
0
0
0
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ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ЗАТ
ПРАТ
ВАТ
ПРАТ
ПАТ

АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
АВТОБАЗА №2
АГЕНТСТВО «ІНФОКОН»
АГРАДАР-РІВНЕ
АГРОКОМПЛЕКТ
АГРОСЕРВІС-1
АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВІС
АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ»
АЕРОК ОБУХІВ
АКБ «НОВИЙ»
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА»
АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»
АЛІЯГСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АЛЬПАРІ БАНК
АЛЬТАНА КАПІТАЛ
АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ
АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДДЕТАЛЬ»
АРХІМЕД
АРЦИЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15118
АСКОЛЬД
АС-МВК
АТП–16351
АТП-16351
БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС
БАРАНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
БЕРДИЧІВСЬКЕ АТП - 11856
БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»
БЕРДИЧІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ
БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
БЕРЕЗАНСЬКИЙ
БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ»
БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ»
БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД
БІО МЕД СКЛО
БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА
БОЛГРАД СОЛАР
БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС
БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК
БУДІНВЕСТ 4
БУДІНДУСТРІЯ
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТАРА.СЕРВІС»
ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «УКРТОРГСЕРВІС»
ВИШНЕВЕ
ВИШПІЛЬСЬКЕ
ВІКТОРІЯ
ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД

109
156
163
137
166
178
120
100
174
132
190
143
117
176
181
138
163
90
91
192
145
121
123
100
173
124
152
104
193
115
120
197
175
98
173
142
191
101
109
101
141
90
146
177
125
131
157
129
181
157
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ПП
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
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ПРАТ
ПРАТ
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ПРАТ
ПАТ
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ПАТ
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ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ГАЗТРАНЗИТ
ГАЗТРАНЗИТ
ГАЙЧУР-АГРО
ГАЛАНТ
ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ
ГІДРОСИЛА ГРУП
ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД
ГОТЕЛЬ «МИР»
ГРАНОВІТ
ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ГРОНА
ДІП ГРУП АЕРОПОРТ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД
ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ
ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД
ЕДЕМ
ЕЛЬВОРТІ ГРУП
ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ
ЕНЕРГОКОМПЛЕКС
ЕНЕРГОПРОМІНВЕСТ
ЕРА
ЄВРАЗ-ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО
ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА
ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА
ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО
ЖИТОМИРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11854
ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД
ЖИТОМИРЦУКОР
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БРИКЕТ»
ЗАВОД «НЕВА»
ЗАВОД «ТІРА»
ЗАВОД «ЛЬВІВСІЛЬМАШ»
ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №11
ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ
ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ
ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ
ЗАВОД СПЕЦБЕТОН
ЗАВОД ФРУНЗЕ
ЗАВОД ФРУНЗЕ
ЗАПЛАЗСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ
ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ
ЗБАРАЗЬКЕ АТП-16140
ЗБАРАЗЬКЕ АТП-16140
ЗЕВС КЕРАМІКА
ЗЕВС КЕРАМІКА
ЗІРАСТ-ДНІПРО
ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «АКУСТИКА»
ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «АКУСТИКА»
ЗНКІФ «РАТИБОР»
ЗНКІФ «ФІНГРІН КАПІТАЛ»
ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ
ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ
ІЗТ-АВТО
ІНІЦІАТОР +
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД
ІНТЕКО
ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ
ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ
ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ
ІТТ-ІНВЕСТ
ІТТ-ПЛАЗА
КАНІВРИБА
КВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВРИБГОСП
КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ
КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»
КИЇВСЬКЕ МЕТАЛОФУРНІТУРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕКСТЕМП»
КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»
КІРОВОГРАДСЬКА МЕХАНІЧНА МАЙСТЕРНЯ

170
194
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184
157
128
117
96
187
131
96
191
91
177
134
110
133
151
182
113
156
96
138
156
190
102
135
195
197
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192
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124
136
172
111
119
124
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150
107
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119
136
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163
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150
106
106
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187
161
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183
153
148
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128
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134
186
124
144
171
190
175
135
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