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

№71 (2576) 13.04.2017 р. (частина 1)
У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 220, 221 від 06.04.2017 р.
Рішення Комісії № 223, 224 від 06.04.2017 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
06.04.2017

м. Київ

№ 220

Про надання Професійній
асоціації учасників ринків
капіталу та деривативів статусу СРО, яка об’єднує учасників фондового ринку, що
провадять депозитарну діяльність, та видачу Свідоцтва СРО
Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення
про об’єднання професійних учасників фондового ринку,
затвердженого рішенням Комісії від 27 грудня 2012 року
№ 1925, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
25 січня 2013 року за № 182/22714 (із змінами), та за наслідками розгляду заяви та документів, поданих Професійною асоціацією учасників ринків капіталу та деривативів від 10 березня 2017 року № 26-01 (Вх. № 6827 від
10.03.2017 року)

Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів як об’єднанню професійних учасників фондового ринку, які провадять депозитарну діяльність, статус саморегулівної організації, яка об’єднує
професійних учасників фондового ринку, що провадять
депозитарну діяльність.
2. Це рішення набуває чинності 19 квітня 2017 року.
3. Департаменту стратегії розвитку фондового ринку
(М.Лібанов) забезпечити видачу свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
(О.Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
5. Департаменту інформаційних технологій (Є.Фоменко) забезпечити оприлюднення інформації про видачу
Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового
ринку на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д.Тарабакіна.
Голова Комісії
Т.Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
06.04.2017

м. Київ

№ 221

Про надання Українській асоціації інвестиційного бізнесу
статусу СРО, яка об’єднує
учасників фондового ринку,
що провадять діяльність з
управління активами інституційних інвесторів, та видачу
Свідоцтва СРО
Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення
про об’єднання професійних учасників фондового ринку,
затвердженого рішенням Комісії від 27 грудня 2012 року
№ 1925, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
25 січня 2013 року за № 182/22714 (із змінами), та за наслідками розгляду заяви та документів, поданих Українською асоціацією інвестиційного бізнесу від 10 березня
2017 року № 40 (Вх. № 6845 від 10.03.2017 року)
Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати Українській асоціації інвестиційного бізнесу
як об’єднанню професійних учасників фондового ринку,
які провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, статус саморегулівної організації, яка
об’єднує професійних учасників фондового ринку, що
провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів.
2. Це рішення набуває чинності 19 квітня 2017 року.
3. Департаменту стратегії розвитку фондового ринку
(М.Лібанов) забезпечити видачу свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
(О.Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
5. Департаменту інформаційних технологій (Є.Фоменко) забезпечити оприлюднення інформації про видачу
Українській асоціації інвестиційного бізнесу свідоцтва
про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації
професійних учасників фондового ринку на офіційному
веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д.Тарабакіна.
Голова Комісії
Т.Хромаєв
2

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«06» квітня 2017

м. Київ

№223

Щодо анулювання ліцензій на
провадження окремих видів
професійної діяльності на
фондовому ринку ПАТ «ВЕКТОР БАНК»
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 9 частини другої статті 7 Закону України
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії
та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів),
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(далі – Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ
№ 642028 від 19.05.2015, дилерської діяльності серії АЕ
№ 642029 від 19.05.2015, андерайтингу серії АЕ
№ 642030 від 19.05.2015, виданих на підставі рішення
Комісії від 19.05.2015 № 683; на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 642083 від 30.06.2015, виданої на
підставі рішення Комісії від 30.06.2015 № 915 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВЕКТОР БАНК»
(код за ЄДРПОУ 39037656; місцезнаходження: 01033,
м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 9), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу ІV Порядку та згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 21.03.2017
№ 163-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕКТОР БАНК».
2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) та департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
06.04.2017

м. Київ

№ 224

Щодо відновлення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
На виконання постанови про зняття заборони внесення змін до системи депозитарного обліку від 08.11.2016
старшого слідчого з особливо важливих справ другого
відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції
Сергієнко А. В., надісланої листом від 16.11.2016
№ 24245/10/26-15-23-0326 (вх. № 7489-дз від
25.11.2016),
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Комісії від 29.09.2015 № 1540 «Про зупинення внесення змін
до системи депозитарного обліку цінних паперів».
2. Відновити з 07.04.2017 внесення змін до системи
депозитарного обліку цінних паперів щодо інвестиційних
сертифікатів інвестиційних фондів, емітованих ТОВ «КУА
АПФ «Даліз-Фінанс» (ідентифікаційний код юридичної
особи 34938583) (Перелік додається).
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711)
невідкладно довести до відома депозитарних установ,
що здійснюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів ТОВ «КУА АПФ «ДалізФінанс» (ідентифікаційний код юридичної особи
34938583) (Перелік додається), у депозитарній системі
України, дане рішення Комісії.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), довести
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про
дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ТОВ «КУА АПФ
«Даліз-Фінанс» (ідентифікаційний код юридичної особи
34938583) та ПАТ «Національний депозитарій України»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).
6. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників
ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний
код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної
особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці»
(ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).
7. ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний
термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на члена Комісії І. Назарчука.
Голова Комісії Т. Хромаєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
«06» квітня 2017 року № 224
Перелік пайових інвестиційних фондів ТОВ «КУА
АПФ «Даліз-Фінанс» (ідентифікаційний код
юридичної особи 34938583), яким з 07.04.2017
відновлено внесення змін до системи
депозитарного обліку цінних паперів
№
Реєстраційний
Назва товариства
з/п
код ЄДРІСІ
1. 23200035
ЗНПІФ «Сан-Інвест»
2. 2321749
ЗНПІФ «Цертум-Інвест»
3. 23200044
ЗНПІФ «Безпека»
4. 2331235
ЗНВПІФ «Даліз-Стандарт»
5. 2331486
ЗНВПІФ «Даліз-Еквіті»
6. 2331510
ЗНВПІФ «Сігма-Резерв»
7. 2331509
ЗНВПІФ «Бета-Перспектива»
8. 2331507
ЗНВПІФ «Омега-Фінанс»

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

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.11.2015р.
№1843, підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 травня 2013 року за №822/23354 (зі
змінами), та відповідно до документів, наданих Публічним акціонерним товариством «ВЕКТОР БАНК», 01033,
м. Київ, вул. Тарасівська, 9, код за ЄДРПОУ: 39037656, на
зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного
товариства, зупинено обіг простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ВЕКТОР БАНК» – розпорядження №99-КФ-З від 10 квітня 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об3
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РОЗКРИТТЯ
ПРЕС
СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
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межується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«12» квітня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі
Витягу від 06.04.2017 року №1002436818 про внесення
05.08.2014 запису про судове рішення про визнання
юридичної особи ПАТ «Надлиманський» (код за ЄДРПОУ:
00413268) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, за рішенням Господарського суду Одеської області,
29.07.2014, 916/1578/14 та інформації, наданої ПівденноУкраїнським ТУ Комісії листом №02/22/50 від 24.03.2017р.,
вх.№9607 від 03.04.17р.), зупинено обіг акцій ПАТ «Надлиманський» (код за ЄДРПОУ: 00413268) – розпорядження №98-КФ-З від 07 квітня 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«11» квітня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Мальва» (адреса: вул. Богатирська, буд. 12,
м. Київ, 04209, код за ЄДРПОУ: 23493850) на зупинення
обігу акцій ПрАТ «Мальва» у зв’язку перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Мальва» (код за ЄДРПОУ: 23493850) – розпорядження
№ 100-КФ-З від 11 квітня 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«13» квітня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 року №1843, на підставі п. 11 розділу І Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондово4

го ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013  року за №822/23354,
із змінами та доповненнями, та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, у формі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від
06.04.2017 року за №1002438551 про внесення 12.07.2010
року запису про визнання юридичної особи банкрутом і
відкриття ліквідаційної процедури за рішенням Господарського суду Харківської області 05.12.2002, 05.12.2002,
Б-25/88-02, та інформації, отриманої від Східного територіального управління Комісії листом від 28.03.2017 року
№10/1/04/985/1 (вх. від 05.04.2017 року №9962), зупинено
обіг акцій ВАТ «Мереф`янський скляний завод», код за
ЄДРПОУ: 00293504 – розпорядження № 103-КФ-З від
11 квітня 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«13» квітня 2017 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, наданих ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО - 15142» (вул. Комунальна, буд. 3-А, м.
Южне, Одеська область, 65481, код за ЄДРПОУ: 20984470)
на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій ПАТ  «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15142» – розпорядження
№102-КФ-З від 11 квітня 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«13» квітня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Калина-95» (місцезнаходження: 04114,
м. Київ, вул. Полупанова,13, код за ЄДРПОУ: 23493962)
на зупинення обігу акцій ПрАТ «Калина-95» у зв’язку з
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг
акцій ПрАТ «Калина-95» – розпорядження №101-КФ-З
від 11 квітня 2017 року.
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Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«13» квітня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843, та на підставі п. 2 розділу І Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№822/23354 (із змінами і доповненнями), та відповідно
до документів, наданих ПАТ «Одеський завод будівельно-

обробних машин» (вул. Середня,83, м. Одеса, 65005,
код за ЄДРПОУ: 00240187) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Одеський завод будівельно-обробних машин». Свідоцтво
про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Одеський завод
будівельно-обробних машин» від 13 червня 2008 року
№06/15/1/11, видане 30 листопада 2012 року Одеським
територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 150-КФ-С-А від 11 квітня 2017 року.
12.04.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Ладижинський завод ЗБК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (зміна
складу посадових осіб)
Приватного акціонерного товариства «Ладижинський завод ЗБК»
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Ладижинський завод
ЗБК»
2. Код за ЄДРПОУ
00131966
3. Місцезнаходження
24321, Ладижин,
Наконечного, 184
4. Міжміський код, телефон та факс 04343 6-11-03 04343 6-20-62
5. Електронна поштова адреса
opora015@mail.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.ladzbk.com.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК» (протокол № 1 вiд 11.04.2017р.), якi
вiдбулись 11.04.2017 року, припинення повноважень Голови Наглядової ради АТ «Ладижинський завод ЗБК» Коваля Олексiя Анатолiйовича.
Згоди на розкриття паспортних данних не надавав. Частка в статутному капiталi 0,0013%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не
має. Iншi посади протягом 5 рокiв: заступник Голови Правлiння
ПрАТ «Енергоконструкцiя», Голова Правлiння ПрАТ «Енергоконструкцiя».
Перебував на посадi Голови Наглядової ради з 17.04.2015 року.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 11.04.2017р.), якi
вiдбулись 11.04.2017 року, прийнято рiшення про припинення повноважень у зв’язку з одностороннiм складенням з себе повноважень члена Наглядової ради АТ «Ладижинський завод ЗБК» Гончаренко Лариси
Йосипiвни. Згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Частка
в статутному капiталi 0,0013%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi
не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини
не має. Перебувала на посадi члена Наглядової ради з 17.04.2015 року.
Останнi 5 рокiв займала посаду головного бухгалтера ПрАТ «Енерго
конструкцiя».
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 11.04.2017р.), якi
вiдбулись 11.04.2017 року, прийнято рiшення про припинення повноважень у зв’язку з одностороннiм складенням з себе повноважень члена Наглядової ради АТ «Ладижинський завод ЗБК» Кузьмiчової Iрини
Геннадiєвни. Згоди на розкриття паспортних данних не надавала.ЧастПравління ПрАТ ММК «Сіверський» повідомляє про зміни
у порядку денному Загальних зборів акціонерів які відбудуться 27 квітня
2017року об 11.00 год. За адресою: Чернігівська обл., НовгородСіверський р-н,с.Чайкине,вул..Шевченка 1А

ка в статутному капiталi 0%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi
не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини
не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: завiдуючий матерiальним складом АТ «Ладижинський завод ЗБК», iнспектор вiддiлу кадрiв АТ «Ладижинський завод ЗБК». Перебувала на посадi члена Наглядової ради з
17.04.2015 року.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК» (протокол № 1 вiд 11.04.2017р.), якi
вiдбулись 11.04.2017 року, прийнято рiшення про переобрання Голови
Наглядової ради АТ «Ладижинський завод ЗБК» Коваля Олексiя
Анатолiйовича термiном на 5 рокiв. Згоди на розкриття паспортних данних не надавав. Частка в статутному капiталi 0,0013%. Особа до
кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi
за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв:
заступник Голови Правлiння ПрАТ «Енергоконструкцiя», Голова
Правлiння ПрАТ «Енергоконструкцiя».
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК» (протокол № 1 вiд 11.04.2017р.), якi
вiдбулись 11.04.2017 року, прийнято рiшення про обрання члена Наглядової АТ «Ладижинський завод ЗБК» Сiрополка Людмили Iванiвни
термiном на 5 рокiв. Згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Частка в статутному капiталi 0,0013%. Особа до кримiнальної
вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i
посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: заступник головного бухгалтера ПрАТ «Енергоконструкцiя».
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК» (протокол № 1 вiд 11.04.2017р.), якi
вiдбулись 11.04.2017 року, прийнято рiшення про обрання члена Наглядової АТ «Ладижинський завод ЗБК» Слюсаренко Марiї Миколаївни
термiном на 5 рокiв. Згоди на надання паспортних данних не надавала.
Частка в статутному капiталi 0,005018%. Особа до кримiнальної
вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i
посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: бухгалтер
АТ «Ладижинський завод ЗБК». Особа до кримiнальної вiдповiдальностi
не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини
не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Найменування
Гринчик Iнна Яношiвна
посади
Голова Правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2017
(дата)
Додане питання до порядку денного
1.Переобрання членів Ревізійної комісії.
Генеральний директор
ПрАТ ММК «Сіверський»

Алкаєва Л.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ»

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 «КИЇВПРОЕКТ»
04012780, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, тел. (044) 234-05-20
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.kyivproekt.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИЇВАУДИТ», 01204513.
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)
5.1. Чергові рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» проведено 19.04.2016 року (протокол №32), скликанi згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 23.02.2016 (Протокол № 13).
Порядок денний:
1. Про обрання членів Лічильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за
2015 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу
за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за
2015 рiк.
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
9. Про внесення змiн до Положення «Про Наглядову раду Публiчного
акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».
10. Про внесення змiн до Положення «Про Загальнi збори Публiчного
акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».
11. Про внесення змiн до Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного
акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».
12.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової
ради Товариства.
13. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства, 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.
Порядок денний розглянуто. За пiдсумками голосування з питань порядку денного переважною бiльшiстю голосiв вирiшено наступне:
1. Створити Лiчильну комiсiю Товариства та сформувати її у складi з 3-х
осiб. Обрати до складу Лiчильної комiсiї: Приймак Свiтлану Василiвну, Усатюка Дмитра Володимировича, Золотова Володимира Сергiйовича.
2. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Доброву Свiтлану
Костянтинiвну, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв –Глов’юк Тетяну
Тимофiївну.
3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк .
4. Затвердити звiт виконавчого органу Товариства за 2015 рiк.
5. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк .
6. атвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
7. Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства звiтного року наступним чином: чистий прибуток Товариства в сумi 68 тис. грн. залишити в
розпорядженнi Товариства.
8. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в
новiй редакцiї. Доручити Головi Зборiв пiдписати Статут Товариства в новiй
редакцiї вiд iменi Товариства. Доручити Директору Товариства здiйснити всi
необхiднi юридичнi дiї з питань реєстрацiї Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку.
9. Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новiй редакцiї.
10. Внести змiни до Положення про Загальнi збори Товариства та затвердити його в новiй редакцiї.
11. Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства та затвердити його в новiй редакцiї.
12.Рiшення прийнято.
13. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатiв:
Доброву Свiтлану Костянтинiвну, Луценка Iгоря Миколайовича, Попова
Олександра Євгенiйовича, Клименка Євгена Григоровича, Капшука Андрiя
Володимировича, та затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з ними :
Вiдносини мiж Товариством та Членом Наглядової ради регулюються законом України «Про акцiонернi товариства», Цивiльним кодексом України,
Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Цей
договiр не є трудовим договором. Товариство має право:
- розiрвати цей договiр на пiдставах та в порядку, встановлених законодавством України.
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- вимагати вiд Члена Наглядової ради належного виконання обов’язкiв
посадової особи;
Товариство зобов’язано:
- забезпечити Члену Наглядової ради умови, необхiднi для належного
виконання своїх обов’язкiв;
- уважно ставитися до потреб i запитiв Члена Наглядової ради;
- виконувати iншi обов’язки, передбаченi законом України «Про акцiонернi
товариства», Цивiльним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та цим договором.
Член Наглядової ради зобов’язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- чесно, своєчасно i сумлiнно виконувати обов’язки, покладенi на нього
законом України «Про акцiонернi товариства», Цивiльним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду;
- дбайливо ставитися до майна Товариства;
- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам,
якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- особисто виконувати обов’язки, покладенi на нього як Члена Наглядової ради Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, та чинним законодавством;
- виконувати iншi обов’язки, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду.
Член Наглядової ради має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- iнiцiювати скликання Наглядової ради;
- iншi права, передбаченi чинним законодавством України.
Члени Наглядової ради:
- несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством солiдарно
за збитки, завданi Товариству дiями (бездiяльнiстю) Наглядової ради;
- акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть
солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству
таким членом Наглядової ради.
Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дiйснi з моменту
його обрання Загальними зборами Товариства. Цивiльно-правовий договiр
з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинностi з моменту його
пiдписання Сторонами i дiє до припинення повноважень Члена Наглядової
ради відповідно до чинного законодавства України.
Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функцiї та
обов’язки на безоплатнiй основi, а отже, цивiльно-правовий договiр, який
укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним. Товариство компенсує Члену Наглядової ради фактичнi витрати, пов’язанi з виконанням покладених на нього обов’язкiв за умови, що такi витрати пiдтвердженi
належним чином; витрати на транспорт, в тому числi на паливно-мастильнi
матерiали, не можуть перевищувати 6000.00 (шiсть тисяч) гривень на мiсяць.
Обрати та уповноважити Директора Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з Членами Наглядової ради.
5.2. Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» прведено 07.12.2016 р., скликанi згiдно з рiшеннями Наглядової ради вiд 01.11.2016
року (протокол №92/1), вiд 16.11.2016 року (протокол №95).
Порядок денний:
1. Про обрання членів Лічильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про схвалення договору поруки № 35 вiд 16.11.2016 року.
За пiдсумками голосування з питань порядку денного прийнято наступнi
рiшення:
1. Обрати членами Лiчильної комiсiї: Приймак Свiтлану Василiвну, Орел
Руслану Вiталiївну, Князєва Юрiя Вiталiйовича.
2. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Доброву Свiтлану
Костянтинiвну, Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – Глов’юк Тетяну
Тимофiївну.
3. Схвалити укладений Публiчним акцiонерним товариством «КИЇВПРОЕКТ» договiр поруки № 35 вiд 16.11.2016 року на суму 1 800 000 (один
мiльйон вiсiмсот тисяч) доларiв США 00 центiв, що на дату пiдписання складало еквiвалент 46 821 171 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять одна
тисяча сто сiмдесят одна) гривень 60 копiйок, по офiцiйному курсу НБУ
щодо продажу долару США (1 долар США – 26,011762 гривень).
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів в поточному та попередньому періоді
не приймались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
65495
65384
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Основні засоби (за залишковою вартістю)
15343
Довгострокові фінансові інвестиції
24550
Запаси
711
Сумарна дебіторська заборгованість
16188
Грошові кошти та їх еквіваленти
1070
Власний капітал
60987
Статутний капітал
12215
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
32212
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
4508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.03160
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.03160
просту акцію (грн)

15689
25279
579
18350
1761
60794
12215
1022
0
4590
0.01441
0.01441

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

(підпис)

6107456
0

6107456
0

0

0

0

0

Гладуняк Р.М.
11.04.2017
(дата)

Приватне акцiонерне товариство
«Тера»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
«Тера»
2. Код за ЄДРПОУ
14242882
3. Місцезнаходження
14030, м.Чернiгiв, Всiхсвятська, 7
4. Міжміський код, телефон та факс (0462)60-67-40, 70-68-40
5. Електронна поштова адреса
mks@ao-tera.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.ao-tera.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 10.04.2017 р.) було
припинено повноваження Члена Правлiння Якимець Тетяни Степанiвни.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Перебувала на посадi 8 рокiв.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 10.04.2017 р.) припинено повноваження Ревiзора Велiгорської Олени Анатолiївни .Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi -

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЕРСТАТУНІВЕРСАЛМАШ»

Місцезнаходження: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 132
ПОВІДОМЛЯЄ: про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 15.05.2017 року, початок реєстрації акціонерів: 09 год. 30 хв.
закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 50 хв., початок загальних зборів:
11 год. 00 хв.
Місце проведення загальних зборів: м. Житомир, вул. Корольова, 132,
в побутовому приміщенні №2, (актовий зал). Дата складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 28.03.2017 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

27.424749 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi Ревiзора 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 10.04.2017 р.) обрано
Членом Правлiння Велiгорську Олену Анатолiївну . Особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 27.424749  %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх 5 рокiв перебувала на посадi програмиста ПрАТ «Тера», з
01.01.2017 р. керiвник групи 1-С ПрАТ «Тера». Особу обрано безстроково.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 10.04.2017 р.) обрано
Ревiзором Якимець Тетяну Степанiвну . Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 0 %. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх
5 рокiв перебувала на посадi начальника вiддiлу збуту ПрАТ «Тера». Особу
обрано строком на 5 рокiв.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правлiння
Якимець Анатолiй Володимирович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2017
(дата)
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження звіту ліквідаційної комісії.
4. Про затвердження ліквідаційного балансу ПАТ «ВЕРСТАТУНІВЕРСАЛМАШ».
5. Про прийняття рішення про звернення до господарського суду Житомирської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «ВЕРСТАУНІВЕРСАЛМАШ».
Адреса
веб-сайту
ПАТ
«ВЕРСТАТУНІВЕРСАЛМАШ»:
http://verstatuniversalmash.tiu.ru/
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо підготовки загальних зборів за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132, бухгалтерія
ПАТ «ВЕРСТАТУНІВЕРСАЛМАШ», у робочі дні: понеділок п’ятниця,
з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.

ПрАТ «Укртара-Воланпак»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПрАТ «Укртара-Воланпак» (код ЄДРПОУ-04634535) повідомляє
про внесення змін(доповнень) до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 24 квітня 2017 року
об 11 годині за адресою : 03045 м. Київ, вул. Новопирогівська, 58-А

(опубліковано в Відомостях ДКЦПФР №56 від 23.03. 2017р.)

наступним питанням:
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2017р.

Приватне акціонерне товариство «Львівський лікеро-горілчаний завод»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство « Львівський лікеро-горілчаний завод»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ :30822837
3. Місцезнаходження 79024 м. Львів, вул. М. Кордуби, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0322948778
5. Електронна поштова адреса : lgz@lgz.lviv.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет:www. lgz@lgz.lviv.net
7. Вид особливої інформаціїВідомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згідно наказу ПрАТ « ЛЛГЗ» Буханевича Ігоря Станіславовича
звільнено ( за згодою сторін ) з посади директора з фінансів та еконо-

міки - головного бухгалтера. Особою не надано згоди на розкриття
паспортних даних. На зазначеній посаді перебував з 06.08.2007р.
Акціями ПрАТ « ЛЛГЗ» не володіє. Непогасимої судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Головним бухгалтером призначено Некрасову Наталію Володимирівну ( особою не надано згоди на розкриття своїх паспортних даних ).
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років провідний бухгалтер ПрАТ « ЛЛГЗ»
Акціями ПрАТ « ЛЛГЗ» не володіє. Непогасимої судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством
Генеральний директор
Охабський І.М.

7

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЮНIОIЛ”
Річна інформація емітента за 2016 рік

1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміський код та телефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЮНIОIЛ", 25284079 Полтавська ,
Автозаводський р-н,
39610, м. Кременчук,
проїзд Галузевий, буд. 80
(0536) 76-84-85
12.04.2017

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.25284079.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Товариство з обмекод за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
женою відповідальміжміський код та телефон емітента

ністю «БУДЕВОЛЮЦІЯ»,
34284328, бульвар Лесі Українки,
буд.34, офіс 315/2, м. Київ,
Печерський, 01133, (044) 288-96-30
11.04.2017

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://sites.google.com/site/
tovbudevolucia/
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау- Товариство з обмеженою
диторської фірми (П.І.Б. аудитора – фі- відповідальністю «АУДИТ
зичної особи - підприємця), якою про- КОНСАЛТИНГ ГРУП», 35316245
ведений аудит фінансової звітності
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
3053754,1 1648283
Основні засоби (за залишковою вартістю)
41,1
0
Довгострокові фінансові інвестиції
902,5
902,5
Виробничі запаси
31783,5
27137,4
Сумарна дебіторська заборгованість
188294,2 165725,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
223,4
29085,3
Власний капітал
14155,4
5393,1
Статутний капітал
25335
25335
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-11179,6
-19941,9
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
30000
30000
Поточні зобов’язання і забезпечення
3009598,7 1612889,9
Чистий прибуток (збиток)
8762,3
-2738,9
Директор

(підпис)
М. П.

Шемчук М.М.
(ініціали та прізвище керівника)
11.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "БАЗИС"

14231737
14021, м. Чернiгiв, вул.Любецька, 70
0462-649226 0462-649227
info@bazis.cn.ua
www.bazis.cn.ua

Відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
06.04.2017 року загальними зборами акцiонерного товариства було
прийнято рiшення про виплату дивiдендiв.
10.04.2017 року наглядовою радою товариства (протокол засiдання на-
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НИВА-ПЛЮС»

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 здійснювали приватне(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
"Нива-Плюс", 14223494, Чернігівмісцезнаходження, міжміський ська обл., Iчнянський р-н, с. Iваниця,
код та телефон емітента
вул. Ленiна, 39, 16751, (04633) 2-33-38
2. Дата розкриття повного
09.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://niva-plus.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

публiчне акцiонерне товариство
“Нацiональна акцiонерна компанiя
“Нафтогаз України”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
публiчне акцiонерне товариство
емітента
"Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"
2. Код за ЄДРПОУ
20077720
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
4. Міжміський код, телефон та 044 586-35-37 044 586-33-10
факс
5. Електронна поштова адреса ngu@naftogaz.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.naftogaz.com/files/emitent_
Інтернет, яка додатково
osoblyva/2017_4.htm
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Згiдно з протоколом №10/2017 засiдання наглядової ради Нацiональної
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» вiд 06 квiтня 2017 року надано згоду на вчинення Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України»
значного правочину, а саме укладення Договору купiвлi-продажу природного
газу з ПАТ «Укргазвидобування» (26/28, вул. Кудрявська, м. Київ, 04053,
Україна; код за ЄДРПОУ 30019775) на квiтень-грудень 2017 року сумарним
обсягом 10 165 млн. куб.м. та вартістю 59 148 102 тис.грн. Вартість активів
емітента станом на 31.12.15 становить 456954432 тис.грн. Співвідношення
граничної сукупності вартості правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 12,9%.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
Коболєв А.В.
07.04.2017
глядової ради №9) було прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 26.04.2017 року, порядок та строк їх виплати.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв, - 525606,07 грн. (розмiр дивiдендiв на одну акцiю - 1,208556 грн.,
в т.ч. податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр).
Строк виплати дивiдендiв вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - з
10.05.2017 по 30.06.2017 року.
Спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему.
Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному
обсязi.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Склярець Андрiй Вiкторович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ»
2. Код за ЄДРПОУ
03482608
3. Місцезнаходження
35600, м. Дубно,
вул. Страклiвська, буд. 18А
4. Міжміський код, телефон та
0362 45-10-32 45-10-32
факс
5. Електронна поштова адреса valentin.kovalchuk@continium.biz
6. Адреса сторінки в мережі Ін- dnp.rovno.ua
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» вiд 7 квiтня
2017 року ухвалили:
10.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом
одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинiв, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:
- договори (угоди) застави, iпотеки, поруки, договори про внесення
змiн та/або доповнень до укладених i тих, що будуть укладенi, договорiв
застави, iпотеки, поруки,, додатковi угоди до них, договори про розiрвання
договорiв застави, iпотеки, поруки, якi є укладеними, будуть укладатись
або припинятися (розриватися) з банкiвськими установами, в т.ч. але не
виключно ПАТ «СБЕРБАНК», в тому числi в якостi забезпечення виконання зобов’язань третiх осiб перед банкiвськими установами, в т.ч.
ПАТ «СБЕРБАНК», де Товариство виступає чи виступатиме в якостi поручителя, майнового поручителя, iпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном, граничною вартiстю
1 000 000 000,00 (один мiльярд гривень).
10.2. Встановити, що укладання Товариством правочинiв, передбачених пунктом 10.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про попереднє надання згоди на їх вчинення,
здiйснюється на наступних умовах:
10.2.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбаченi пунктом  10.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про попереднє надання згоди на їх вчинення, тiльки за умови
прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про вчинення (надання
попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину,
оформленого у виглядi протоколу засiдання Наглядової ради Товариства.
10.2.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного
року з дати прийняття Загальними зборами Товариства цього рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, передбачених
пунктом 10.1 цього протоколу, приймати рiшення про вчинення (надання
попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного з
правочинiв, визначених пунктом 10.1. цього Протоколу, з обов’язковим
визначенням особи, яку буде уповноважено Наглядовою радою на
пiдписання кожного з таких правочинiв, що передбаченi пунктом 10.1.
цього Протоколу.
10.2.3. Укладання Товариством у подальшому додаткових договорiв
(угод)/договорiв про внесення змiн до укладених договорiв (правочинiв),
договорiв (угод) про розiрвання укладених договорiв (угод), якi змiнюють
основнi (iстотнi) умови правочинiв або припиняють дiю правочинiв, передбачених пунктом 10.1 цього протоколу, здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення
Загальних зборiв Товариства та/або їх подальшого затвердження Загальними зборами Товариства, за умови дотримання Наглядовою радою Товариства умов щодо характеру та граничної вартостi таких правочинiв
при прийняттi таких рiшень.
Ринковою вартiстю предмету правочину, рiшення про попереднє схвалення яких приймається, є вартiсть, зазначена у договорi (договорах) та
iнших документах, що супроводжують вiдповiдний правочин.
Вартiсть активiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9269.3 тис.грн. Спiввiдношення
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 10788.3 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 1 600 000 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах
акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», що вiдбулись 07 квiтня
2017р., становить 1 596 943 шт. – 99,81%. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували: «За» - 1 596 943 простих iменних акцiй, що становить
100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв; «Проти» - 0 простих iменних акцiй, що становить 0% вiд кiлькостi голосуючих акцiй
ПрАТ   «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» вiд
7  квiтня 2017 року ухвалили:
10.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом
одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинiв, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:
- будь-якi iншi правочини, договори, угоди, контракти (в т.ч. змiни, доповнення, додатковi угоди до них, угоди про розiрвання), якi укладатимуться Товариством в процесi здiйснення господарської дiяльностi, граничною вартiстю 100 000 000,00 (сто мiльйонiв гривень).
10.2. Встановити, що укладання Товариством правочинiв, передбачених пунктом 10.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про попереднє надання згоди на їх вчинення,
здiйснюється на наступних умовах:
10.2.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбаченi пунктом 10.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на їх вчинення, тiльки за
умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про вчинення
(надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного
правочину, оформленого у виглядi протоколу засiдання Наглядової ради
Товариства.
10.2.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного
року з дати прийняття Загальними зборами Товариства цього рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, передбачених пунктом  10.1 цього протоколу, приймати рiшення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного з правочинiв,
визначених пунктом 10.1. цього Протоколу, з обов’язковим визначенням
особи, яку буде уповноважено Наглядовою радою на пiдписання кожного
з таких правочинiв, що передбаченi пунктом 10.1. цього Протоколу.
10.2.3. Укладання Товариством у подальшому додаткових договорiв
(угод)/договорiв про внесення змiн до укладених договорiв (правочинiв),
договорiв (угод) про розiрвання укладених договорiв (угод), якi змiнюють
основнi (iстотнi) умови правочинiв або припиняють дiю правочинiв, передбачених пунктом 10.1 цього протоколу, здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення
Загальних зборiв Товариства та/або їх подальшого затвердження Загальними зборами Товариства, за умови дотримання Наглядовою радою Товариства умов щодо характеру та граничної вартостi таких правочинiв
при прийняттi таких рiшень.
Ринковою вартiстю предмету правочину, рiшення про попереднє схвалення яких приймається, є вартiсть, зазначена у договорi (договорах) та
iнших документах, що супроводжують вiдповiдний правочин.
Вартiсть активiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9269.3 тис.грн. Спiввiдношення
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 1078.8 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 1 600 000 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах
акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», що вiдбулись 07 квiтня
2017р., становить 1 596 943 шт. – 99,81%. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували: «За» - 1 596 943 простих iменних акцiй, що становить
100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв; «Проти» - 0 простих iменних акцiй, що становить 0% вiд кiлькостi голосуючих акцiй
ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», зареєстрованих для участi у Загальних
зборах акцiонерiв.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування
Шлiхта Iван Григорович
посади
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
08.04.2017
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ»
2. Код за ЄДРПОУ
03482608
3. Місцезнаходження
35600, м. Дубно,
вул. Страклiвська, буд.18А
4. Міжміський код, телефон та
0362 45-10-32 45-10-32
факс
5. Електронна поштова адреса
valentin.kovalchuk@continium.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- dnp.rovno.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів
II. Текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» вiд 7 квiтня
2017 року ухвалили:
«Затвердити правочин, укладений Товариством в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ВОГ РIТЕЙЛ» перед ПАТ «СБЕРБАНК», а саме: Договiр про внесення змiн №4 вiд 29.12.2016р. до Iпотечного Договору
№47-В/13/55КЛ-КБ-IД-4, посвiдченого 29 травня 2015 року Морозовою С. В.
приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за реєстровим № 2518.»
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину становить
1591,8 тис. грн..
Вартiсть активiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi становить 9269.3 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 17,2 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 1 600 000 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах

акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», що вiдбулись 7 квiтня 2017р.,
становить 1 596 943 шт. – 99,81%. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: «За» - 1 596 943 простих iменних акцiй, що становить 100% вiд
кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв; «Проти» - 0 простих iменних
акцiй, що становить 0% вiд кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» вiд 7 квiтня
2017 року ухвалили:
«Затвердити правочин, укладений Товариством в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ВОГ РIТЕЙЛ» перед ПАТ «СБЕРБАНК», а саме
по: – Договiр про внесення змiн №1 вiд 29.12.2016р. до Договору поруки
№47-В/13/55/КЛ-КБ-П-12 вiд 16.08.2016 р.»
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину становить
612800,0  тис. грн..
Вартiсть активiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi становить 9269.3 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 6611,1 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 1 600 000 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах
акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», що вiдбулись 7 квiтня 2017р.,
становить 1 596 943 шт. – 99,81%. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: «За» - 1 596 943 простих iменних акцiй, що становить 100% вiд
кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв; «Проти» - 0 простих iменних
акцiй, що становить 0% вiд кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Шлiхта Iван Григорович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
10.04.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ»
2. Код за ЄДРПОУ
03482608
3. Місцезнаходження
35600, м. Дубно,
Страклiвська, буд. 18А
4. Міжміський код, телефон та факс 0362 45-10-32 45-10-32
5. Електронна поштова адреса
valentin.kovalchuk@continium.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, dnp.rovno.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» вiд 7 квiтня
2017 року ухвалили:
Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства – Тищук
Iрини Олександрiвни.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» вiд 7 квiтня
2017 року ухвалили:
Припинити повноваження члена Наглядової ради – Комар Свiтлани
Iванiвни.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» вiд 7 квiтня
2017 року ухвалили:
Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства – Самарчук Алiни Степанiвни.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» вiд 7 квiтня
2017 року ухвалили:
Обрати на новий термiн головою Наглядової ради Товариства – Тищук
Iрину Олександрiвну.
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Виконує обов'язки згiдно зi статутом. Додаткової винагороди, наданої
емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Обiймає посаду
головного юрисконсульта сектору банкрутства вiддiлу судової практики
юридичного департаменту ТзОВ «Континiум» м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Особi належить 1 акцiя Товариства, що становить 0.0000625% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» вiд 7 квiтня
2017 року ухвалили:
Обрати на новий термiн членом Наглядової ради Товариства – Комар
Свiтлану Iванiвну.
Виконує обов'язки згiдно зi статутом. Додаткової винагороди, наданої
емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Обiймає посаду
заступника директора ТзОВ «Континiум-Галичина» м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Особi належить 1 акцiя Товариства, що становить 0.0000625%
статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» вiд 7 квiтня
2017 року ухвалили:
Обрати на новий термiн членом Наглядової ради Товариства – Самарчук Алiну Степанiвну.
Виконує обов'язки згiдно зi статутом. Додаткової винагороди,наданої
емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Обiймає посаду
провiдного економiста вiддiлу кредитної полiтики департаменту фiнансiв
ГК «Континiум» м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Особi належить 1 акцiя
Товариства, що становить 0.0000625% статутного капiталу. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Шлiхта Iван Григорович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
08.04.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Краматорський завод металевих конструкцiй»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Краматорський завод
металевих конструкцiй»
2. Код за ЄДРПОУ
01412242
3. Місцезнаходження
84306, Краматорськ,
вул. Радгоспна, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 06264-60834 06264-60834
5. Електронна поштова адреса
stok@kzmk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.kzmk.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства «Краматорський завод металевих конструкцiй» (далi - Товариство)
вiд 12.04.2017 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством
правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї

Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом
одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської
дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 186485 тис. грн., при обов’язковому попередньому
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 186485 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi – 37297 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 500 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6137 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 6128 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «За» прийняття рiшення – 6128 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Проти» прийняття рiшення – 0 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Утримався» – 0 штук.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Шевченко Валерiй Олександрович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.04.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ВЕКТОР»

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 «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ВЕКТОР»
2. Код за ЄДРПОУ: 33304201
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Рилєєва, 10-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-23-59, (044) 537-72-18
5. Електронна поштова адреса: vektor@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://vektor.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2017 р. було
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом року з
дня прийняття цього рішення за наступними характеристиками:
підрядні договори, відповідно до яких ринкова вартість майна або

послуг, що є їх предметом не перевищує (менше або дорівнює)
20 000 000 (двадцяти мільйонів) гривень по одному правочину.
Уповноважити Голову Правління Товариства Неліна Олега Володимировича на підписання вказаних значних правочинів, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання.
Гранична сукупна вартість правочинів - 20 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності - 69 959,2 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 28,588%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 47 895 500, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 47 895 500, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» приийнятття рішення - 47 895 500, кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» приийнятття рішення - 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління Нелін О.В.
11.04.2017

Вiдкрите акцiонерне товариство «Ошихлiбський консервний завод»

Річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в
офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство «Ошихлiбський консервний завод»,
05529722Чернівецька обл, Кiцманський р-н, 59322, с. Ошихлiби, - 03736
6-34-43. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії -12.04.2017. 3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
http://05529722.infosite.com.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності - ТОВ «Аудиторська фiрма «Юрек-Аудит»,
22841651. 5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) У зв’язку з важким фiнансовим
становищем загальнi збори акцiонерiв Товариством у звiтному 2016 р не
скликались. 6. Інформація про дивіденди. Рішень щодо виплати дивідендів
в звітному та попередньому звітному році не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
6074
6104

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

212
0
101
7
0
5948
9393
-4011
0
126
-0.0013
-0.0013

225
0
116
7
0
5996
9393
-3963
0
108
-0.0013
-0.0013

37572328
0

37572328
0

0

0

0

0
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

Приватне акцiонерне
товариство «Каланчацький комбiнат хлiбо
продуктiв»;
1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ 00952344
3. Місцезнаходження 75822, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0553039177 0553039177;
5. Електронна поштова адреса 00952344@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.kkhp.pat.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
07.04.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб на підставі рішення загальних зборів Приватного акцiонерного товариства «Каланчацький
комбiнат хлiбопродуктiв», а саме:
- припинено повноваження Генерального директора Кузьмiної Вiри
Миколаївни на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №
1 вiд 07.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала на посаді з 07.12.2012р. Розмiр пакета акцiй, яким
володiє особа – 0,000011% вiд статутного капiталу товариства. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження голови Наглядової ради Шмiдт Жанни
Володимирiвни на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол
№ 1 вiд 07.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала на посаді з 08.04.2016р. Розмiр пакета акцiй, яким
володiє особа – 0,000017% вiд статутного капiталу товариства. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Петрашевої Натальї
Сергiївни на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № 1
вiд 07.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особа перебувала на посаді з 08.04.2016р. Розмiр пакета акцiй, яким
володiє особа – 0,000017% вiд статутного капiталу товариства. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Юревича Валерiя Михайловича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № 1
вiд 07.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особа перебувала на посаді з 08.04.2016р. Розмiр пакета акцiй, яким володiє
особа – 0,000029% вiд статутного капiталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду Генерального директора Ніколаєва Віталія Вікторовича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № 1 вiд
07.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала
посади:заступник генерального директора по технічній частині, головний
інженер, заступник генерального директора із загальних питань. Особа
часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду члена та голови Наглядової ради Кузьмину Віру Миколаївну на підставі рішення загальних зборів та рішення Наглядової ради товариства (протокол загальних зборів № 1 від 07.04.2017р., протокол Наглядової ради від 07.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади:
керуючий, генеральний директор. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа –
0,000011% вiд статутного капiталу товариства.Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є акціонером.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Шмідт Жанну Володимирівну на
підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 07.04.2017р.).
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано строком
на 3 роки. До обрання особа займала посади: начальник юридичної служби,
член Наглядової ради. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 0,000017%
вiд статутного капiталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Особа є акціонером.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Маслову Олену Вікторівну
на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від
07.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади:
юрисконсульт. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 0,000011% вiд
статутного капiталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Особа є акціонером.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Генеральний директор Ніколаєв Віталій Вікторович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 10.04.2017
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВI ТЕХНОЛОГIЇ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВI
ТЕХНОЛОГIЇ»
Організаційно-правова
акціонерне товариство
форма
Код за ЄДРПОУ
31088991
Адреса місцезнаходження
02002, м.Київ, Степана Сагайдака, 101
Телефон емітента
(044) 517-03-33
Електронна поштова адреса novitexnologii@gmail.com
емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 31088991.smida.gov.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
07.07.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВI ТЕХНОЛОГIЇ» (надалі – Товариство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб:
Припинено повноваження особи – Директора Товариства Марчук Iрину
Олександрiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Повноваження припинені за власним бажанням. Особі не належить акції
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 29.07.2013 р.
Обрано на посаду особу – Директор Луненко Сергій Володимирович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в
зв’язку з припиненням повноважень попереднього Директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: фізична особа-підприємець.
Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на
3 роки.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Директор Луненко Сергій Володимирович.
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «ДУБНО
ня, міжміський код та телефон
НАФТОПРОДУКТ», 03482608,
емітента
35600, Рівненська обл., м. Дубно,
вул. Страклiвська, буд. 18А,
тел.0362 45-10-32
2. Дата розкриття повного тексту 06.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
dnp.rovno.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство "Фондове
ня, міжміський код та телефон
АгенТство
"Схід-Інвест",
емітента
25228595, Рівненська, 48, м.Луцьк,
Луцький, Волинська область, 43020,
Україна, 0332 200129
2. Дата розкриття повного тексту 14.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://25228595.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Сільськогосподарське публічне акціонерне товариство «МОЇВСЬКЕ», 00385566, провул. Перемоги, 26/2, Вінницька обл. Чернівець-

міжміський код та телефон емітента:

кий р-н., с. Борівка, Чернівецький, Вінницька, 24123, (04357) 3-46-08 3-43-68
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://moivske.at.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556 5. Інформація
про загальні збори 26.04.2016, чергові Збори проводились за ініціативою
Наглядової ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання членів лічильної комісії
річних Загальних зборів. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря зборів. 2.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2015 році. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Затвердження річного
звіту Товариства. 3.Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу товариства. 5.Розподіл прибутку за
2015 рік. 6.Прийняття рішення про припинення Сільськогосподарського публічного акціонерного товариства «Моївське» шляхом перетворення (реорганізації) в Товариство з обмеженою відповідальністю. 7.Затвердження
плану перетворення (реорганізації), порядку та умов здійснення перетворення 8.Створення комісії з припинення (реорганізації) СПАТ Моївське».
Обрання членів комісії з припинення (реорганізації) та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства під час реорганізації. 9.Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за
прийняття рішення про припинення (реорганізацію) СПАТ «Моівське»
10.Затвердження порядку та умов обміну акцій СПАТ «Моівське», що припиняється шляхом перетворення на частки ТзОВ, що створюється шляхом
перетворення. 11.Затвердження порядку та умов викупу акцій СПАТ «Моївське», що припиняються шляхом перетворення на частки. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрали головою Лічильної комісії Лесь М. Ф.
членом Мацібон Г.Ф.,обрати головою зборів Ярощука В.В., секретарем зборів Лесь А.Є. 2. Роботу правління Товариства у 2015 році визнати задовільною, такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської
діяльності за 2015 рік. 3. Роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році
визнати задовільною, та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за
2015  рік. 4. Роботу ревізійної комісії Товариства у 2015 році визнати задо-

вільною, та затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Прибуток зарахувати в резервний капітал. 6. Затвердити дані зміни до
Статуту та зареєструвати їх. 7. На підставі доповіді голови правління прийняли рішення про те, що товариство не може бути перетворене в ТзОВ.
Таким чином СПАТ «Моївське» у ТзОВ не перетворюється. 8. План перетворення, порядку та умов здійснення не затверджується. 9. Комісія з припинення (реорганізації) СПАТ «Моївське» не створюється. Обрання членів
комісії та надання їй повноважень, щодо управління справами товариства
не проводиться. 10. Вирішили: на підставі доповіді голови правління оцінку
та умови викупу акцій не проводити. Таким чином оцінка та умови викупу
акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення
СПАТ не проводити. 11. Таким чином порядок та умови обміну акцій
СПАТ «Моївське» на частки ТзОВ не затверджувати. Пропозицiї до перелiку
питань до порядку денного не надходили. Позачерговi збори у звiтному
роцi не скликались.
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
1390
1325
Основні засоби (за залишковою вартістю)
85
94
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1245
1161
Сумарна дебіторська заборгованість
1
1
Грошові кошти та їх еквіваленти
59
69
Власний капітал
1305
1285
Статутний капітал
68
68
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1186
1195
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
16
16
Поточні зобов’язання і забезпечення
69
24
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,0088
0,0128
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,0088
0,0128
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2275198
2275198
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
Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупались.

Приватне акцiонерне товариство «Тера»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Тера»
2. Код за ЄДРПОУ
14242882
3. Місцезнаходження
14030, м.Чернiгiв, Всiхсвятська, 7
4. Міжміський код, телефон та факс (0462)60-67-40, 70-68-40
(0462)60-67-40, 70-68-40
5. Електронна поштова адреса
mks@ao-tera.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://www.ao-tera.com.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд

Приватне акціонерне товариство
«Будівельно-монтажне управління № 33»

(адреса місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Боярка, вул. Шевченко, 193), повідомляє про доповнення до порядку
денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
25 квітня 2017 року
Доповнення порядку денного :
1.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.
2. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв’язку з

10.04.2017 р.) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв.Дата складення
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 24 квiтня 2017 р.
встановлена рiшенням Правлiння (Протокол засiдання Правлiння б/н вiд
11.04.2017 р.). Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до
рiшення Загальних зборiв складає 6 129 300 грн. Спосiб виплати
дивiдендiв - безпосереньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правлiння
Якимець Анатолiй Володимирович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2017
(дата)

приведенням його у відповідність до вимог законодавства , шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.
Місце проведення загальних зборів , час початку та закінченння реєстрації акціонерів та час початку зборів акціонерів залишається незмінним
(згідно основного повідомлення).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, доповнених до порядку денного: www.
bmu33.pat.ua
Довідки за тел. /045-98/ 35-944 Приватне акціонерне товариство
«Будівельно-монтажне управління № 33» (Емітент), (044) 500-1607 /08 ТОВ
«НВП «Магістр» (Депозитарна установа).
Наглядова рада Товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
«ТЕХНIЧНО - ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ
©Ⱦɇ,ɉɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾ©ȺɅɘɆȺɒª
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
«ЕЛЕКТРОНIКА»

ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɡɚɤɪɢɬɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ЕМІТЕНТА
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ
ɜɿɞɤɪɢɬɟ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ 
«ТЕХНIЧНО
- ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ «ЕЛЕКТРОНIКА»
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ
Організаційно-правова
акціонерне товариство
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨформа
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈКод за ЄДРПОУ
24723884
ɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©Ⱦɇ,ɉɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾ©ȺɅɘɆȺɒªɤɨɞɡɚ
Адреса місцезнаходження
04108, М.КИЇВ, ПР-Т ПРАВДИ, 12-В
ȯȾɊɉɈɍɜɭɥȻɟɪɟɝɨɜɚɛɭɞɦȾɧɿɩɪɨȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɬɟɥ


Телефон емітента
(044)
434-44-66 (044) 434-44-66
ȾɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨЕлектронна
поштова адреса mashavoznenko@ukr.net
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
емітента
ȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭАдреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZDOXPDVKFRP
емітентом для розкриття інформації: http://24723884.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
10.04.2017 р. Наглядовою
радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА©ȻȾɀɈɅɈȺȽɊɈɋȿɊȼȱɋª
РИСТВА «ТЕХНIЧНО Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
- ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ «ЕЛЕКТРОНIКА» (надалі –
Товариство) були прийняті рішення
про зміну складу посадових осіб
ɡɚɪɿɤ
Товариства.
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
Припинено повноваження посадової особи – Голова Правлiння Ткаченɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ ©Ȼɞɠɨɥɨɚɝɪɨɫɟɪɜɿɫª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾко Геннадiй Iванович (особа не надала згоди на розкриття паспортних
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ- ɊɉɈɍɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
даних). Повноваження припинено з метою переобрання складу Правɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ Ⱦɧɿління
в зв'язку зі зміною типу та назви
Товариства, а також переданням
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɩɪɨɜɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫɟɥȾɨɫɥɿɞɧɟ ɜɭɥ
Наглядовій раді Товариства повноважень
щодо обрання
Правління та
ɇɚɭɤɨɜɚɬɟɥ
 
Голови
Правління. Особі належить 1 акція Товариства, що становить
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
0.00009%
статутного
капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɪ
посадові
злочини немає.ɛɚɡɿ
Особа
займала
посаду з 12.08.2010 р.
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ
ɞɚɧɢɯ
Припинено
повноваження
посадової
особи – Член Правління Приходько
Ʉɨɦɿɫɿʀ
Олена
Iванiвна
(особаɜ
неɦɟɪɟɠɿ
надалаȱɧзгоди на розкриття паспортних даних).
 Ⱥɞɪɟɫɚ
ɫɬɨɪɿɧɤɢ
Повноваження
припинено
з метою
переобрання складу Правління в
ɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ
ɪɟɝɭ- EGJRO\FRPXD
зв'язку
зі зміною типу та назви Товариства, а також переданням Нагляɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
довій раді Товариства повноважень щодо обрання Правління та Голови
ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɉɪȺɌ©Ȼɞɠɨɥɨɚɝɪɨɫɟɪɜɿɫª
Правління. Особі належать 7 акцій Товариства, що становить 0.00065%
статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Особа займала посаду з 12.08.2010 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Правління Возненко
Марiя Олександрiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних). Повноваження припинено з метою переобрання складу Правління в зв'язку зі зміною типу та назви Товариства, а також переданням
Наглядовій раді Товариства повноважень щодо обрання Правління та
Голови Правління. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду
з 12.08.2010 р.
Обрано на посаді особу – Голова Правлiння Ткаченко Геннадiй Iванович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано
з метою переобрання складу Правління в зв'язку зі зміною типу та назви
Товариства, а також переданням Наглядовій раді Товариства повноважень щодо обрання Правління та Голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Голова Правлiння. Особі належить
1 акція Товариства, що становить 0.00009% статутного капіталу. Посадову особу обрано на невизначений термін.
Обрано на посаді особу – Член Правління Приходько Олена Iванiвна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано
з метою переобрання складу Правління в зв'язку зі зміною типу та назви
Товариства, а також переданням Наглядовій раді Товариства повноважень щодо обрання Правління та Голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Член Правлiння. Особі належать
7 акцій Товариства, що становить 0.00065% статутного капіталу. Посадову особу обрано на невизначений термін.
Обрано на посаді особу – Член Правління Возненко Марiя Олександрiвна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано
з метою переобрання складу Правління в зв'язку зі зміною типу та назви
Товариства, а також переданням Наглядовій раді Товариства повноважень щодо обрання Правління та Голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Член Правлiння. Особі не належать
акції Товариства. Посадову особу обрано на невизначений термін.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Голова Правлiння Ткаченко Геннадiй Iванович.
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ɉɊȺɌ©ɋɄȻ,ɇȼȿɋɌª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɭɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
©ɋɄȻ,ɧɜɟɫɬª  
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɐɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɬɪɚɥɶɧɢɣɪɧɦȾɧLɩɪɨɩɪɈɥɟɤɫɚɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɞɪɚɉɨɥɹɛɭɞȾ
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɪ
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ- ZZZVNELQYHVWSDWXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
Ⱦɨɜɿɞɨɦɚɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації
ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
©ɆɌɋɍɄɊȺȲɇȺª
нерухомістю)
емітента
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɚɦɄɢʀɜɜɭɥɅɟɣɩɰɢɡɶɤɚɛɭ1. Загальні відомості
ɞɢɧɨɤɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɆɌɋɍɄɊȺȲ1.ɧɚɞɚɥɿ±ɉɪȺɌ©ɆɌɋɍɄɊȺȲɇȺªɚɛɨɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ɇȺª
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɧɚɜɢɦɨɝɭɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɢɣɜɨɥɨɞɿɽɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ТОВАРИСТВО «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ɬɚɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɿɫɬɚɬɬɟɸɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ПІДПРИЄМСТВО»
ɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪȺɌ©ɆɌɋɍɄɊȺȲɇȺª
2. Код за ЄДРПОУ 05387446
ɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣɧɚɫɬɭɩɧɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦ
3. Місцезнаходження 41851 Україна Сумська Бiлопiльський
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
с. Бiлани
вул.Привокзальна, буд. 5
4. Міжміський код, телефон таɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉɪȺɌ©ɆɌɋɍɄɊȺȲɇȺª
факс (05443) 9-52-70 (05443) 9-51-14
5. Електронна поштова адреса vhpp-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.vhpp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
11.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
будь-які договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) поруки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів)
застави та/або будь-яких інших договорів та документів на їх виконання,
пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на момент вчинення таких правочинів;
- будь-які Договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) поруки,
Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесення
змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) застави та/
або будь-яких інших договорів на суму, що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за
граничною сукупною вартістю, еквівалентною 100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) на момент вчинення таких правочинів.
Гранична
сукупність
вартість
правочинів:
еквівалент
100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) (2 719 085 800,00 грн.)
на момент вчинення правочинів.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 155 462 000,00 грн.Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках за курсом 27,190858грн.):
1 749,03564%.Станом на 05 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість
голосуючих акцій становить 1 982 711 шт.Кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах, становить: 1 982 600 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення
1 982 600 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Директор Ярош Сергій Миколайович    підпис, м. п.     11.04.2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація

ПАТ «Житомирголовпостач»

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Житомиргоемітента,
код
за ловпостач»,
ЄДРПОУ,
місцезнахо- код ЄДРПОУ 01881652, 10019, м.Житомир,
дження, міжміський код вул. Комерцiйна,4,
та телефон емітента
тел. (0412)34-04-50,
2. Дата розкриття повно- 10.04.2017
го тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в ме- https://sites.google.com/site/patzitomirgolovpostac/
режі Інтернет, на якій
розміщено
регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за Приватне підприємство «Аудиторська фiрма
ЄДРПОУ
аудиторської «Екаунт»,
фірми (П. І. Б. аудитора - код ЄДРПОУ 31133478
фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про за- Чергові загальні збори акціонерів відбулися
гальні збори (розділ за- 25  березня 2016р.
повнюється у випадку, Порядок денний зборiв: 1.Затвердження порядякщо емітент - акціонер- ку голосування та пiдрахунку голосiв на зборах.
не товариство)
Обрання робочої президiї зборiв, лiчильної
комiсiї, затвердження регламенту роботи
зборiв.2.Звiт генерального директора про
пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за
2015 рiк та про завдання на 2016 рiк. 3. Звiт
ревiзiйної
комiсiї.4.Звiт
наглядової
ради.5.Затвердження рiчного звiту та балансу,
звiтiв генерального директора, наглядової ради
та ревiзiйної комiсiї.6.Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiтiв генерального директора, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.
7.Покриття збиткiв товариства. Затвердження
плану розподiлу прибутку на 2016рiк.8.Внесення
змiн до статуту товариства, Положень про
загальнi збори, наглядову раду та ревiзiйну
комiсiю.
Пропозицiї щодо перелiку питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв, вносилися членами наглядової ради. Результати розгляду питань
порядку денного зборiв: 1.Порядок голосування та
пiдрахунку голосiв затверджено. Робоча президiя
зборiв, лiчильна комiсiя обранi, регламент роботи
зборiв затверджений. 2.Звiти генерального директора, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, рiчний
звiт i баланс затверджено.

3.Робота генерального директора, який здiйснює
повноваження одноосiбного виконавчого органу
товариства, визнана доброю.4.Запропонований
проект рiшення зборiв прийнято в цiлому.5.Збитки
товариства за 2015р покрити за рахунок
нерозподiленого прибутку минулих рокiв. В
зв’язку iз збитковою роботою товариства поповнення резервного капiталу не здiйснювати;
дивiденди не нараховувати.6.На 2016 рiк затверджено наступний план розподiлу прибутку: - на
поповнення резервного капiталу направити 5%
чистого прибутку, отриманого товариством за
результатами роботи за рiк; на виплату
дивідендів-95% чистого прибутку.7.Змiни до статуту товариства, Положень про загальнi збори,
наглядову раду та ревiзiйну комiсiю товариства
затвердженi. Позачерговi загальнi збори не проводилися.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
4708
4903
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2974
3159
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
909
1107
Сумарна дебіторська заборгованість
405
319
Грошові кошти та їх еквіваленти
125
17
Власний капітал
4283
4522
Статутний капітал
2320
2320
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1643
1882
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
425
381
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0.5991
-1.2758
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.5991
-1.2758
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
232008
232008
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
0
0
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Генеральний директор

Л.М.Хомчук

Приватне акцiонерне товариство
«Переяславський експериментальний комбiнат хлiбопродуктiв»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
«Переяславський експериментальний комбiнат хлiбопродуктiв»
2. Код за ЄДРПОУ
00951787
3. Місцезнаходження
08420, Київська обл., ПереяславХмельницький район,
село Переяславське,
вул. Привокзальна, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та
(04567) 2-81-67 (04567) 2-81-67
факс
5. Електронна поштова адреса
v.zinchenko@niva-sa.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.pekhp.com.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Переяславський
експериментальний
комбiнат
хлiбопродуктiв», що вiдбулися 07.04.2017 р. (Протокол вiд №8 вiд
07.04.2017 р.) прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне.
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 11.04.2017 р.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»;
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Ярощук Олександр Васильович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.04.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Переяславський експериментальний комбiнат хлiбопродуктiв»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
«Переяславський експериментальний комбiнат хлiбопродуктiв»
2. Код за ЄДРПОУ
00951787
3. Місцезнаходження
08420, Київська область, ПереяславХмельницький район, село Переяславське, вул. Привокзальна, буд.2
4. Міжміський код, телефон та факс (04567) 2-81-67 (04567) 2-81-67
5. Електронна поштова адреса
v.zinchenko@niva-sa.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.pekhp.com.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Переяславський експериментальний комбiнат
хлiбопродуктiв» (надалi за текстом - Товариство), якi вiдбулись 07.04.2017р.
(Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Лесь Василя Михайловича (особа не дала згоди на
розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї
повноважень. Лесь Василь Михайлович володiє часткою у статутному
капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з 08.04.2014 року.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Довгої Лариси Вiталiївни (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням
закiнчення строку дiї повноважень. Довга Лариса Вiталiївна володiє часткою
у статутному капiталi емiтента 0,0001%, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, перебувала на посадi з 08.04.2014 року.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Павлюка Олександра Михайловича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз
наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Павлюк Олександр Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з
08.04.2014 року.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Єрошенко Юрiя Анатолiйовича
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Єрошенко Юрiй Анатолiйович
володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0259%, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з
08.04.2014 року.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Сукача Вiктора Володимировича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Сукач Вiктор Володимирович
володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з
08.04.2014  року.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариство Барабаша Вiталiя Миколайовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Барабаш Вiталiй
Миколайович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0000032%,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував
на посадi з 08.04.2014 року.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариство Локошко Iнни Анатолiївни
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Локошко Iнна Анатолiївна володiє
часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з
08.04.2014  року.
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Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариство Мороз Iрини Петрiвни (особа
не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням
закiнчення строку дiї повноважень. Мороз Iрина Петрiвна володiє часткою у
статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, перебував на посадi з 08.04.2014 року.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду
члена Наглядової Ради Товариства – Лесь Василя Михайловича (особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера
СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Лесь Василь Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер СП ТОВ «Нива
Переяславщини». Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 5
вiд 07 квiтня 2017 року) Лесь Василя Михайловича обрано Головою Наглядової ради Товариства.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду
члена Наглядової Ради Товариства – Довгу Ларису Вiталiївну (особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера
СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Довга Лариса
Вiталiївна володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0001%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Завiдуюча лабораторiєю
ПАТ «Переяславський ЕКХП».
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду
члена Наглядової Ради Товариства – Павлюка Олександра Михайловича
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника
акцiонера СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Павлюк
Олександр Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента
(0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник
юридичного вiддiлу СП ТОВ «Нива Переяславщини».
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду
члена Наглядової Ради Товариства – Лiпухiна Антона Вiкторовича (особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера
СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Лiпухiн Антон
Вiкторович володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник начальника
юридичного управлiння ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
(02.08.2012р.-04.09.2013р.); Начальник вiддiлу нормативно-правової роботи Департаменту правового та iнформацiйно-аналiтичного забезпечення
(04.09.2013р.-24.03.2014р.);
Начальник
управлiння
правового
та
iнформацiйно-аналiтичного забезпечення ДП Державний експертний центр
МОЗ України (24.03.2014р.- 05.11.2014р.); Юрисконсульт СП ТОВ «Нива Переяславщини» (з 30.03.2015р. i по теперiшнiй час).
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду
члена Наглядової Ради Товариства – Шакель Вiталiя (особа не дала згоди
на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера СП ТОВ «Нива
Переяславщини», строком на три роки. Шакель Вiталiй володiє часткою у
статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п’яти рокiв: Директор виконавчий з тваринництва СП ТОВ «Нива
Переяславщини» (16.06.2011р.-06.11.2016р.); Директор СП ТОВ «Нива Переяславщини» (з 07.11.2016 року i по теперiшнiй час).
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Барабаш Вiталiя Миколайовича (особа
не дала згоди на розкриття паспортних даних), строком на три роки. Барабаш Вiталiй Миколайович володiє часткою у статутному капiталi емiтента
0,0000032%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Головний механiк ПАТ «Переяславський ЕКХП». Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства (Протокол № 1 вiд 07 квiтня 2017 року) Барабаш Вiталiя Миколайовича обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Довголап Любов Михайлiвну (особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних), строком на три роки. Довголап
Любов Михайлiвна володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади,
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якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Бухгалтер ПАТ «Переяславський ЕКХП».
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Остапенко Олександра Петровича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), строком на три роки. Остапенко Олександр Петрович володiє часткою у статутному капiталi емiтента
(0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Економiст
Переяслав-Хмельницьке РЦЗ (31.03.2009р.-25.03.2010р.); Економiст

СП ТОВ «Нива Переяславщини» (з 16.07.2013 року i по теперiшнiй час).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.

Приватне акцiонерне товариства
«Переяславський експериментальний
комбiнат хлiбопродуктiв»

його прийняв: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Переяславський ЕКХП»
(Протокол №8 вiд 07.04.2017 р.). Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: правочин на iпотеку та на передачу заставного
майна; залучення кредитних коштiв та реалiзацiї планiв для здiйснення
господарської дiяльностi Товариства; укладення договорiв купiвлi основних
засобiв (обладнання) пов`язаних з реалiзацiєю перспективних планiв Товариства; укладення договорiв поруки.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 500 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 94 267 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 530,41%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 90 633 174 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах: 90 567 834 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:
90 565 410 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення: 2 424 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Ярощук Олександр Васильович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.04.2017
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариства
«Переяславський експериментальний комбiнат хлiбопродуктiв»
2. Код за ЄДРПОУ
00951787
3. Місцезнаходження
08420, Київська обл., ПереяславХмельницький район, село Переяславське, вул. Привокзальна, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс (04567) 2-81-67 (04567) 2-81-67
5. Електронна поштова адреса
v.zinchenko@niva-sa.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.pekhp.com.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017. Найменування уповноваженого органу, що

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР
«IНТЕХЦЕНТР»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР «IНТЕХЦЕНТР»
Організаційно-правова форма
акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
21547004
Адреса місцезнаходження
04047, м.Київ, вул. Сирецька, 28/2
Телефон емітента
(044) 4681033
Електронна поштова адреса
28_2@ukr.net
емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: intehcentr.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів.
10.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР
«IНТЕХЦЕНТР» (надалі – Товариство) були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: купівлі-продажу, передання в іпотеку будь-якого майна, що належить Товариству; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 2 300 тис. грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
4301,6 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 53,47%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах: 6562402 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 6562402 акцiй; кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства:
вiдсутнi.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Генеральний директор Мишковський Олександр Миколайович.

2. Найменування посади
Голова Правлiння

(підпис)
М.П.

Ярощук Олександр Васильович
(ініціали та прізвище керівника)
12.04.2017
(дата)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«ТД «Алiанс-Мєдiа»,

код за ЄДРПОУ 34762330, повідомляє, що в Річній інформації емітента цінних паперів, яка була опублікована в офіційному друкованому виданні: «Відомості НКЦПФР» №70 від 12.04.2017 року допущена технічна
помилка.
У зв’язку з цим вважати вірними наступні значення рядків 15 та 16 Таблиці «Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства»:
Цінні папери власних
випусків, викуплені
протягом звітного періоду

загальна номінальна
вартість
у відсотках від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду

5230

41623

27,5

218,5

5230

41623

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«УНІВЕРСАЛЬНА»,

ідентифікаційний код 20113829 (далі - Товариство), місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, повідомляє своїх акціонерів
про зміни до проекту порядку денного (переліку питань, що виносяться
на голосування) Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених
на 25 квітня 2017 року об 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, 01133,
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, конференц – зала, шляхом включення
нових питань:
- Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
- Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://universalna.com/.
Голова правління ПАТ «СК «Універсальна»
О.В. Музичко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР
«IНТЕХЦЕНТР»

Організаційно-правова форма
акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
21547004
Адреса місцезнаходження
04047, м.Київ, вул. Сирецька, 28/2
Телефон емітента
(044) 4681033
Електронна поштова адреса емітента 28_2@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: intehcentr.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
10.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР
«IНТЕХЦЕНТР» (надалі – Товариство) були прийняті рішення про зміну
складу посадових осіб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи Голова Наглядової ради
Лiпковський Анатолiй Миколайович (особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку із закінченням терміну повноважень відповідно до п.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні
товариства». Особі належать 10 акцій Товариства, що становить 0.00014%
статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 01.03.2013 р. Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Бондаренко Ігор Васильович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Повноваження припинено в зв'язку із закінченням терміну повноважень
відповідно до п.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства». Особі належать 1 акція Товариства, що становить 0.000014% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Особа займала посаду з 01.03.2013 р. Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Грабарчук Любов Андріївна (особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено
в зв'язку із закінченням терміну повноважень відповідно до п.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства». Особі належать 10 акцій Товариства, що становить 0.00014% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з
01.03.2013 р. Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Микосянчик Оксана Анатолiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку із закінченням терміну повноважень відповідно до п.1 ст.53 Закону України «Про
акціонерні товариства». Особі належать 1747543 акцій Товариства, що
становить 24.997958% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 01.03.2013 р.
Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Сiданiч
Наталiя Анатолiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку із закінченням терміну повноважень відповідно до п.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства».
Особі належать 1747519 акцій Товариства, що становить 24.997615% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Особа займала посаду з 01.03.2013 р. Припинено повноваження
посадової особи Голова Ревiзiйної комiсiї Гончар Сергiй Степанович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку із закінченням терміну повноважень). Особі належать
100 акцій Товариства, що становить 0.00143% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 03.03.2012 р.

Припинено повноваження посадової особи Член Ревiзiйної комiсiї Яригiн
Вiталiй Михайлович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку із закінченням терміну повноважень). Особі належать 261188 акцій Товариства, що становить 3.736198%
статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 03.03.2012 р. Припинено повноваження посадової особи Член Ревiзiйної комiсiї Брижань Сергiй Олександрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Повноваження припинено в зв'язку із закінченням терміну повноважень).
Особі належать 10 акцій Товариства, що становить 0.00014% статутного
капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Особа займала посаду з 03.03.2012 р.
Обрано на посаді особу – Голова Наглядової ради Лiпковський Анатолiй
Миколайович (обрано як акціонера, особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень
попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п'яти років: Голова Наглядової ради. Особі належать 10 акцій
Товариства, що становить 0.00014% статутного капіталу. Посадову особу
обрано строком на три роки. Обрано на посаді особу – Член Наглядової
ради Бондаренко Ігор Васильович (обрано як акціонера, особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Особі
належать 1 акцій Товариства, що становить 0.000014% статутного капіталу. Посадову особу обрано строком на три роки. Обрано на посаді особу
– Член Наглядової ради Грабарчук Любов Андріївна (обрано як акціонера,
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в
зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової
ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Особі належать 10 акцій Товариства, що становить
0.00014% статутного капіталу. Посадову особу обрано строком на три
роки. Обрано на посаді особу – Голова Ревiзiйної комiсiї Гончар Сергiй
Степанович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу
Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
Голова Ревiзiйної комiсiї. Особі належать 100 акцій Товариства, що становить 0.00143% статутного капіталу. Посадову особу обрано строком на
три роки. Обрано на посаді особу – Член Ревiзiйної комiсiї Яригiн Вiталiй
Михайлович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу
Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
Член Ревiзiйної комiсiї. Особі належать 261188 акцій Товариства, що становить 3.736198% статутного капіталу. Посадову особу обрано строком
на три роки. Обрано на посаді особу – Член Ревiзiйної комiсiї Брижань
Сергiй Олександрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: Член Ревiзiйної комiсiї. Особі належать 10 акцій Товариства,
що становить 0.00014% статутного капіталу. Посадову особу обрано
строком на три роки.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Генеральний директор Мишковський Олександр Миколайович.

Приватне акціонерне товариство «ТИСМЕНИЦЯ-РИБА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ТИСМЕНИЦЯ-РИБА» 2. Код за ЄДРПОУ: 01554522. 3. Місцезнаходження: 77408, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н,
с.Хом’яківка, вул.Молодіжна, 2. 4. Міжміський код, телефон, факс:
(098) 098-60-87. 5. Електронна поштова адреса:  tys_ryba@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://25066477.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст Повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв емiтента
08.04.2017 р. прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: залучення кредиту для проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва ГТС рибогосподарських технологічних водойм рибдільниць «Городище», «Марківці»
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шляхом невід’ємних поліпшень. Ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності емітента і передбачена в проектно-кошторисній документації, але не більше
ніж на суму 60 (шістдесят) мільйонів гривень. Вартiсть активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2075,5 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової майна або послуг, що є предметом правочину
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках): 2890,87 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
емiтента: 1685947 . Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах: 1317389. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: «за» прийняття рiшення - 1317389; «проти» прийняття
рiшення –0.
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Фрич В.І.

№71, 13 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:
1.1.Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство
«Кременчуцька кондитерська
фабрика «Рошен»
1.2.Організаційно правова форма
Акціонерне товариство
емітента
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382191
1.4.Мсіцезнаходження емітента
39600, Полтавська область,
м. Кременчук, Крюківський район,
вул. Ігоря Сердюка, 57.
1.5.Міжміський код, телефон та факс (0536) 74-26-61
емітента
1.6.Електронна поштова адреса
office@kkf.pl.ua
емітента
1.7.Дата вчинення події
11 квітня 2017 року
1.8.Вид особливої інформації
Прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
1.9.Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.kkf.pl.ua
яка додатково використовується для
розкриття інформації
2. Текст повідомлення:
2.1. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що
його прийняв:
Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Публічного
акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
11 квітня 2017 року.
2.2. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:
219 613 тис. грн.
2.3.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 430 563 тис. грн.
2.4.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми
коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 51 %
2.5.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голо-

суючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення
(зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):
• Загальна кількість голосуючих акцій – 9 154 427 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах – 8 256 482 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  – 5 245 491 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 голосуючих акцій.
2.6. Істотні умови правочину, а саме:
2.6.1. Предмет правочину: Замовник (ДП «КК «РОШЕН») доручає, а Виконавець (ПАТ «КрКФ «Рошен») зобов’язується виконати роботи по виготовленню продукції і надати супутні цим роботам послуги. Замовник зобов’язується
прийняти продукцію і оплатити виконані роботи та надані послуги.
2.6.2.Повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та
код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину; інформація щодо особи, заінтересованої у
вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки
заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон):
• Повне найменування: Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «РОШЕН».
• Місцезнаходження: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків, 26/9.
• Код за ЄДРПОУ: 25392188.
• Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої
статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства": Акціонер ПАТ «КрКФ
«Рошен» - ДП «КК «РОШЕН», яке володіє принаймні 25 відсотками акцій
Товариства, а саме акціонер володіє 3 010 991 шт. простих іменних акцій, що
становить 29, 4369 % від статутного капіталу ПАТ «КрКФ «Рошен».
2.6.3. Інші істотні умови правочину: відсутні.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Голова Правління
ПАТ «КрКФ «Рошен» _______________
Радько Сергій Петрович
                                         / підпис МП /

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:
1.1.Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство
«Кременчуцька кондитерська
фабрика «Рошен»
1.2.Організаційно правова форма
Акціонерне товариство
емітента
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00382191
1.4.Мсіцезнаходження емітента
39600, Полтавська область,
м. Кременчук, Крюківський
район, вул. Ігоря Сердюка, 57.
1.5.Міжміський код, телефон та факс
(0536) 74-26-61
емітента
1.6.Електронна поштова адреса
office@kkf.pl.ua
емітента
1.7.Дата вчинення події
11 квітня 2017 року
1.8.Вид особливої інформації
Прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
1.9.Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.kkf.pl.ua
яка додатково використовується для
розкриття інформації
2. Текст повідомлення:
2.1. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що
його прийняв:
Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Публічного
акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
11 квітня 2017 року.
2.2. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предме-

том правочину, визначена відповідно до законодавства: 150  000  тис. грн.
2.3.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 430 563 тис. грн.
2.4.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми
коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 35 %
2.5.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення
(зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):
• Загальна кількість голосуючих акцій – 9 154 427 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах – 8 256 482 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 5 245 491 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 голосуючих акцій.
2.6. Істотні умови правочину, а саме:
2.6.1. Предмет правочину: Допомогодавець (ДП «КК «РОШЕН»)
зобов’язується надати Користувачу (ПАТ «КрКФ «Рошен») поворотну безпроцентну фінансову допомогу, а останній зобов’язується повернути її Допомогодавцю в повному розмірі у визначений строк.
2.6.2.Повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та
код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину; інформація щодо особи, заінтересованої у
вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки
заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон):
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• Повне найменування: Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «РОШЕН».
• Місцезнаходження: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків,  26/9.
• Код за ЄДРПОУ: 25392188.
• Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства": Акціонер
ПАТ «КрКФ «Рошен» - ДП «КК «РОШЕН», яке володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, а саме акціонер володіє 3 010 991 шт. простих

іменних акцій, що становить 29,4369 % від статутного капіталу ПАТ «КрКФ
«Рошен».
2.6.3. Інші істотні умови правочину: відсутні.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Голова Правління
ПАТ «КрКФ «Рошен» _______________
Радько Сергій Петрович
                                          / підпис МП /

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:
1.1.Повне найменування
Публічне акціонерне товариство
емітента
«Кременчуцька кондитерська фабрика
«Рошен»
1.2.Організаційно правова
Акціонерне товариство
форма емітента
1.3.Ідентифікаційний код за
00382191
ЄДРПОУ
1.4.Мсіцезнаходження емітента 39600, Полтавська область,
м. Кременчук, Крюківський район,
вул. Ігоря Сердюка, 57.
1.5.Міжміський код, телефон та (0536) 74-26-61
факс емітента
1.6.Електронна поштова адреса office@kkf.pl.ua
емітента
1.7.Дата вчинення події
11 квітня 2017 року
1.8.Вид особливої інформації
Прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
1.9.Адреса сторінки в мережі
www.kkf.pl.ua
Інтернет, яка додатково
використовується для розкриття
інформації

2. Текст повідомлення:
2.1. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що
його прийняв:
Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Публічного
акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
11 квітня 2017 року.
2.2. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:
193 776 тис. грн.
2.3.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 430 563 тис. грн.
2.4.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми
коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 45 %.
2.5.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення

(зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):
• Загальна кількість голосуючих акцій – 9 154 427 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах – 8 256 482 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  – 5 245 491 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 голосуючих акцій.
2.6. Істотні умови правочину, а саме:
2.6.1. Предмет правочину: Постачальник (ДП «КК «Рошен»)
зобов’язується поставити у власність Покупця (ПАТ «КрКФ «Рошен») устаткування та запасні частини до нього, а Покупець зобов’язується прийняти
товар та оплатити його ціну.
2.6.2.Повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та
код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину; інформація щодо особи, заінтересованої у
вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки
заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон):
• Повне найменування: Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «РОШЕН».
• Місцезнаходження: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків, 26/9.
• Код за ЄДРПОУ: 25392188.
• Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства": Акціонер
ПАТ  «КрКФ «Рошен» - ДП «КК «РОШЕН», яке володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, а саме акціонер володіє 3 010 991 шт. простих
іменних акцій, що становить 29, 4369 % від статутного капіталу ПАТ «КрКФ
«Рошен».
2.6.3. Інші істотні умови правочину: відсутні.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Голова Правління
ПАТ «КрКФ «Рошен» _______________
Радько Сергій Петрович
                                          / підпис МП /

Публічне акціонерне товариство «Українська іноваційно-фінансова компанія» (код

страційне свідоцтво № 145/2/04), та змінами до зазначеної інформації, зареєстрованими в НКЦПФР 28 вересня 2012р., емітентом прийнято рішення
про встановлення розміру процентної ставки за облігаціями по сто п’ятдесят
першій - сто п’ятдесят шостій виплаті на рівні 14% річних.

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

II. Текст повідомлення
11.04.2017р. Наглядова рада ПАТ «Одескабель» прийняла рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину та укладання вiдповiдного
договору мiж ПАТ «Одескабель» та ТОВ «Костянтинiвський завод
металургiйного обладнання» на придбання мiдної катанки на суму, яка не
перевищує 220000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Одескабель» за даними
останьої рiчної фiнансової звiтностi 897996 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) - 24,50%. Статутом ПАТ «Одескабель» не визначено додаткових
критерiїв не передбачених законодавством для вiднесення правочину до
значного.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор
Iоргачов Дмитро Васильович
(підпис)
М.П.
12.04.2017

ЄДРПОУ 25198262), емітент облігацій, повідомляє, що згідно з інформацією
про випуск облігацій, зареєстрованою в ДКЦПФР 14 жовтня 2004р. (реє-

1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
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Публiчне акцiонерне
товариство «Одеський
кабельний завод
«Одескабель»

05758730
65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144
(048) 716-16-65 (048) 716-16-65
corp@odeskabel.com
http://05758730.smida.gov.ua
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

№71, 13 квітня 2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:
1.1.Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство
«Кременчуцька кондитерська
фабрика «Рошен»
1.2.Організаційно правова форма
Акціонерне товариство
емітента
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382191
1.4.Мсіцезнаходження емітента
39600, Полтавська область,
м. Кременчук, Крюківський район,
вул. Ігоря Сердюка, 57.
1.5.Міжміський код, телефон та факс (0536) 74-26-61
емітента
1.6.Електронна поштова адреса
office@kkf.pl.ua
емітента
1.7.Дата вчинення події
11 квітня 2017 року
1.8.Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
Емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.kkf.pl.ua
яка додатково використовується для
розкриття інформації
2. Текст повідомлення:
2.1. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Голова Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен » Май Костянтин Владиславович (Паспорт серії СО № 824437, виданий 23 жовтня 2001 року Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава такого рішення: пропозиція
акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Май К. В. акціями ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Май К. В. є представником акціонера
емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє
5 245 491 шт. простих іменних акцій ПАТ «КрКФ «Рошен», номінальною вартістю 5 245 491 грн. 00 коп., що становить 51,2825 % від статутного капіталу
ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.2. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» Гончар Тетяна Володимирівна (Паспорт серії АМ № 612379, виданий 14 січня 2002 року ЦентральноМіським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у
статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів
ПАТ «КрКФ «Рошен». Гончар Т. В. акціями ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє.
Гончар Т. В. є представником акціонера емітента Дочірнього підприємства
«Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН»
володіє 3 010 991 шт. простих іменних акцій ПАТ «КрКФ «Рошен», номінальною вартістю 3 010 991 грн. 00 коп., що становить 29,4369 % від статутного
капіталу ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа перебувала на даній посаді 1 (один)
рік. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Замість даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду нікого не обрано.
2.3. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» Яковенко Антон Вікторович
(Паспорт серії ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевченківським
РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Яковенко А. В. акціями
ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Яковенко А. В. є представником акціонера
емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН»
(ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 3 010 991 шт. простих іменних акцій
ПАТ «КрКФ «Рошен», номінальною вартістю 3 010 991 грн. 00 коп., що становить 29,4369 % від статутного капіталу ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.4. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Член Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» Вовчановський Євген Іванович (Паспорт серії СН № 792518, виданий 12 травня 1998 року Дарницьким
РУГУ МВС України у м. Києві). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення
загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Вовчановський Є. І.
акціями ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Вовчановський Є. І. є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи
23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А).
ТОВ «ЦЄКК» володіє 5 245 491 шт. простих іменних акцій ПАТ «КрКФ «Рошен», номінальною вартістю 5 245 491 грн. 00 коп., що становить 51,2825 %
від статутного капіталу ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа перебувала на даній
посаді 1 (один) рік. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
2.5. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» Городнічев Олексій Петрович (Паспорт серії СН № 214215, виданий 02 липня 1996 року Радянським
РУГУ МВС України у м. Києві). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення
загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Городнічев О. П. акціями ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Городнічев О. П. є представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ,
вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 3 010 991 шт. простих іменних акцій ПАТ «КрКФ «Рошен», номінальною вартістю 3 010 991 грн. 00 коп.,
що становить 29,4369 % від статутного капіталу ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Замість даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду нікого не обрано.
2.6. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Голова Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» Трасківська Ольга Анатоліївна (Паспорт серії НЕ № 653797, виданий 12 січня 2012 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл.). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб:
прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен».
Трасківська О. А. акціями ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.
2.7. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» Боєва Галина Анатоліївна
(Паспорт серії СН № 993312, виданий 12 листопада 1998 року Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві). Підстава такого рішення: пропозиція
акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Боєва Г. А. акціями ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Особа перебувала на даній посаді
1  (один) рік. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.8. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» Чаус Олена Яківна (Паспорт
серії МЕ № 862506, виданий 29 січня 2008 року Деснянським РУ ГУ МВС
України в м. Києві). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який
володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування
змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Чаус О. Я. акціями ПАТ «КрКФ
«Рошен» не володіє. Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.9. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
11 квітня 2017 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ:
член Наглядової ради Товариства Май Костянтин Владиславович (Паспорт серії СО № 824437, виданий 23.10.2001 року Харківським РУ ГУ МВС
України в м. Києві), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення:
пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб:
прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен».
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№71, 13 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Май К. В. акціями ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Май К. В. є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи
23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А).
ТОВ «ЦЄКК» володіє 5 245 491 шт. простих іменних акцій ПАТ «КрКФ «Рошен», номінальною вартістю 5 245 491 грн. 00 коп., що становить 51,2825 %
від статутного капіталу ПАТ «КрКФ «Рошен». Інші посади, які Май К. В. обіймав протягом останніх п’яти років: заступник директора зі збуту
ДП «КК «РОШЕН»; директор з продажів ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.10. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
11 квітня 2017 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ:
член Наглядової ради Товариства Яковенко Антон Вікторович (Паспорт
серії ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевченківським РУ ГУ
МВС України в м. Києві), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб:
прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен».
Яковенко А. В. акціями ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Яковенко А. В. є
представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська
корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження:
04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє
3 010 991 шт. простих іменних акцій ПАТ «КрКФ «Рошен», номінальною вартістю 3 010 991 грн. 00 коп., що становить 29,4369 % від статутного капіталу
ПАТ «КрКФ «Рошен». Інші посади, які Яковенко А. В. обіймав протягом
останніх п’яти років: генеральний директор ТОВ «Управляюча компанія
«ТЕРРА ФУД»; фінансовий директор ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.11. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
11 квітня 2017 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ:
член Наглядової ради Товариства Вовчановський Євген Іванович (Паспорт
серії СН № 792518, виданий 12 травня 1998 року Дарницьким РУГУ МВС
України у м. Києві), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення:
пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Вовчановський Є. І. акціями ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Вовчановський Є. І. є
представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю
«Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи
23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А).
ТОВ   «ЦЄКК» володіє 5 245 491 шт. простих іменних акцій ПАТ «КрКФ «Рошен», номінальною вартістю 5 245 491 грн. 00 коп., що становить 51,2825 % від
статутного капіталу ПАТ «КрКФ «Рошен». Інші посади, які Вовчановський Є. І.
обіймав протягом останніх п’яти років: начальник відділу ДП «Укрпромінвесткондитер»; директор з підготовки виробництва ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.12. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
11 квітня 2017 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ:
член Ревізійної комісії Товариства Трасківська Ольга Анатоліївна (Паспорт серії НЕ № 653797, виданий 12 січня 2012 року Придніпровським РВ
УМВС України в Черкаській обл.), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава
такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ
«Рошен». Трасківська О. А. акціями ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Інші
посади, які Трасківська О.А. обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу консолідації ВАТ «Миронівський хлібопродукт»; начальник відділу міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник
відділу з планування, аналізу і звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник управління звітності ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.13. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
11 квітня 2017 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ:
член Ревізійної комісії Товариства Боєва Галина Анатоліївна (Паспорт
серії СН № 993312, виданий 12 листопада 1998 року Ленінградським РУГУ
МВС України в м. Києві), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових
осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Боєва Г. А. акціями ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Інші посади, які
Боєва Г. А. обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер
ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
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2.14. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
11 квітня 2017 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ:
член Ревізійної комісії Товариства Чаус Олена Яківна (Паспорт серії МЕ
№ 862506, виданий 29 січня 2008 року Деснянським РУ ГУ МВС України в м.
Києві), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція
акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Чаус О. Я. акціями ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Інші посади, які Чаус О. Я. обіймала
протягом останніх п’яти років: провідний юрисконсульт ДП «КК «РОШЕН»;
начальник юридичного відділу ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.15. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято
рішення про
ОБРАННЯ:
Голова Наглядової ради Товариства Май Костянтин Владиславович (Паспорт серії СО № 824437, виданий 23.10.2001 року Харківським РУ ГУ МВС
України в м. Києві), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення:
необхідність обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зі
складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен». Май К. В. акціями ПАТ «КрКФ «Рошен»
не володіє. Май К. В. є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул.
Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 5 245 491 шт. простих іменних акцій
ПАТ «КрКФ «Рошен», номінальною вартістю 5 245 491 грн. 00 коп., що становить 51,2825 % від статутного капіталу ПАТ «КрКФ «Рошен». Інші посади, які
Май К. В. обіймав протягом останніх п’яти років: заступник директора зі збуту
ДП «КК «РОШЕН»; директор з продажів ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.16. Ревізійною комісією Публічного акціонерного товариства
«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ:
Голова Ревізійної комісії Товариства Трасківська Ольга Анатоліївна (Паспорт серії НЕ № 653797, виданий 12 січня 2012 року Придніпровським РВ
УМВС України в Черкаській обл.), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраного загальними зборами акціонерів. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття
рішення Ревізійною комісією ПАТ «КрКФ «Рошен». Трасківська О. А. акціями
ПАТ «КрКФ «Рошен» не володіє. Інші посади, які Трасківська О.А. обіймала
протягом останніх п’яти років: начальник відділу консолідації ВАТ «Миронівський хлібопродукт»; начальник відділу міжнародних стандартів фінансової
звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник відділу з планування, аналізу і звітності
ТОВ «Телесвіт»; начальник управління звітності ДП «КК «РОШЕН». Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.17. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято
рішення про
ОБРАННЯ:
Голова Правління Товариства Радько Сергій Петрович (Паспорт: серія МА № 949843, виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській
області 26.10.2001 року) ), обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого
рішення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» про переобрання Радька С. П. на посаду
Голови Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» на новий термін повноважень. Інші
посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: інженер з організації керування виробництвом відділу планування виробництва ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН»; провідний інженер з організації керування виробництвом виробничо-аналітичного відділу ДП «Кондитерська корпорація
«РОШЕН»; начальник відділу планування виробництва ДП «Кондитерська
корпорація «РОШЕН»; начальник відділу планування виробництва виробничого департаменту ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН»; Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.18. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято
рішення про
ОБРАННЯ:
Член Правління Товариства Солодовник Лілія Петрівна (Паспорт: серія КН
№ 540572, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 10.02. 1998 року), обрана строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою
ПАТ «КрКФ «Рошен» про переобрання Солодовник Лілії Петрівни на посаду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
члена Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» на новий термін повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: референт ПАТ «КрКФ
«Рошен»; член Правління ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа акціями Товариства не
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.19. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 р. прийнято
рішення про
ОБРАННЯ:
Член Правління Товариства Малига Роман Іванович (Паспорт серії МО
№ 444137, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 04.12.1997 року), обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтування змін
у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою ра-

дою ПАТ «КрКФ «Рошен» про переобрання Малиги Романа Івановича на посаду члена Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» на новий термін повноважень.
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний інженер ПП «Еллада»; головний інженер ТОВ «ФЕС УКР»; інженер з підготовки
виробництва Каховської філії ТОВ «АП Коргілл»; головний інженер ПАТ «КрКФ
«Рошен»; член Правління ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа акціями Товариства не
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством України:
Голова Правління
ПАТ «КрКФ «Рошен» _______________ Радько Сергій Петрович
                                         / підпис МП /

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

виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму,
що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на момент вчинення таких правочинів.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: не більше
100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) (2 719 085 800,00 грн.) на
момент вчинення правочинів.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 155 462 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках за курсом
27,190858грн.): 1 749,0356%.
Станом на 05 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих
акцій становить 1 982 711 шт.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах, становить: 1 982 600 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 1 982 600 шт.Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт.
Істотні умови конкретного правочину будуть розкриватися за фактом
надання згоди уповноваженими органами Товариства на вчинення правочинів із заінтересованістю (істотні умови правочинів будуть розкриватися
згідно до чинного законодавства за фактом надання згоди уповноваженими органами Товариства на вчинення відповідних правочинів).
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор Ярош Сергій Миколайович     підпис, м. п.       11.04.2017 р.

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІД
ПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ 05387446;3. Місцезнаходження 41851,Україна Сумська Бiлопiльський с.Бiлани вул.Привокзальна, буд. 5;4. Міжміський
код, телефон та факс (05443) 9-52-70 (05443) 9-51-14;
5. Електронна поштова адреса vhpp-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.vhpp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Прийняття
рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість.
II. Текст повідомлення
11.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:
Схвалено вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення на Зборах та надати повноваження Директору Товариства на укладення та підписання від імені Товариства правочинів, щодо
яких є заінтересованість, а саме будь-яких договорів та документів на їх
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ»

2. Код за ЄДРПОУ
00218012
3. Місцезнаходження
71101 Бердянськ Мелітопольське шосе,77
4. Міжміський код, телефон та факс
06153 2-00-42 06153 2-35-81
5. Електронна поштова адреса
00218012@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
yuzhgidromash.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації

товариство «Цумань»

05496276
45233, смт. Цумань, Грушевського, 7
(03365) 94419 (03365) 94543
info@tsumanshpon.com
www.tsumanshpon.com

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
1).Дата прийняття рішення: 07.04.2017;
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне
рішення: загальні збори акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш», протокол
№18 від 07.04.2017 р.
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 12.04.2017;
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство «Завод Південгідромаш»;
Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне
акціонерне товариство «Завод Південгідромаш».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
голова правління
Грищенко М.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)
7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів

Загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року було прийнято рiшення
про виплату дивiдендiв акцiонерам у розмірі 5 420 280 грн., з розрахунку
1,70 грн. на одну акцiю. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв 07 квiтня 2017 року. Виплата всiєї суми дивiдендiв в
повному обсязi. Строк виплати 6 мiсяцiв: з 01.05.2017 по 31.10.2017р.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Камiнський Iван Васильович
Президент
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента
1. Загальні відомості:
1.1.Повне найменування емітента
Публічне акціонерне
товариство «Кременчуцька
кондитерська фабрика
«Рошен»
1.2.Організаційно правова форма
Акціонерне товариство
емітента
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382191
1.4.Мсіцезнаходження емітента
39600, Полтавська область,
м. Кременчук, Крюківський
район, вул. Ігоря Сердюка, 57.
1.5.Міжміський код, телефон та факс (0536) 74-26-61
емітента
1.6.Електронна поштова адреса
office@kkf.pl.ua
емітента
1.7.Дата вчинення події
11 квітня 2017 року
1.8.Вид особливої інформації
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
1.9.Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.kkf.pl.ua
яка додатково використовується для
розкриття інформації

«Рошен» 11 квітня 2017 року.
2.2. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
Значні правочини, які можуть вчинятись Товариством протягом не
більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів – 11 квітня 2017 р.),
предметом яких може бути купівля-продаж майна, роботи або послуги,
вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
2.3.Гранична сукупність вартості правочинів: 107 640 тис. грн.
2.4.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 430 563 тис. грн.
2.5.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 25 %
2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття
рішення:
• Загальна кількість голосуючих акцій – 9 154 427 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 8 256 482 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 8 256 482 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття
рішення - 0 голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
2.1.Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого
органу, що його прийняв:
Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Голова Правління
ПАТ «КрКФ «Рошен» _______________ Радько Сергій Петрович
                                          / підпис МП /
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ТОВ «СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 37702336) якому належить 9.9928% статутного капіталу ПАТ АКБ «АРКАДА», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ» (ідентифікаційний код юридичної особи –
37702300) якому належить 9.9462% статутного капіталу
ПАТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37702320) якому належить 9.998%
статутного капіталу ПАТ АКБ «АРКАДА», які є акціонерами
ПАТ АКБ «АРКАДА» повідомляють ПАТ АКБ «АРКАДА» про свої наміри щодо обов’язкової участі у чергових Загальних зборах
ПАТ АКБ «АРКАДА», які відбудуться 21 квітня 2017 року, початок об
11 годині за адресою: місто Київ, вулиця Ольгинська, 3, кімната 720
(банківської частини).
Директор
Директор
Директор
ТОВ «СТОЛИЦЯТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ В
ТОВ «РОЗВИТОК І
КАПІТАЛ-ІНВЕСТ»
МАЙБУТНЄ»
ПЕРСПЕКТИВИ»
Г.Ф. Бабич
Є.С. Сущев
М.В. Пономарчук

Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя АСКО-Донбас Пiвнiчний»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя АСКО-Донбас Пiвнiчний», 13494943, Донецька обл.,
84205, мiсто Дружкiвка, вулиця Соборна, будинок 37, (06267)44341
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://askods.com/ua/informatsija-emitenta-tsennyhbumag

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33270581
3. Місцезнаходження: 93403 Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
вул. Пивоварова 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (0645) 71-33-93 , (0645) 71-43-99
5. Електронна поштова адреса: сenbum@azot.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.azot.lg.ua/vidomosti13042017
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ» від 10.04.2017 р. (Протокол № 10/04/2017 від 10.04.2017 р.) обрано
(переобрано) Головою Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ» Бугайова Леоніда Сергійовича (згода на публікацію паспортних даних не отримана).
Часткою в статутному капіталі ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ» не володіє.
Підстава призначення - закінчення терміну повноважень.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 1 рік.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління.
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ» від 10.04.2017 р. (Протокол № 10/04/2017 від 10.04.2017 р.) обрано
(переобрано) членом Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ» Ігнатова Євгена Євгеновича (згода на публікацію паспортних даних
не отримана).
Часткою в статутному капіталі ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ» не володіє.
Підстава призначення - закінчення терміну повноважень.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УПТК»

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 ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ, «УПТК», 16476514, Семиренка, 1-Б, м.Київ,
місцезнаходження,
Святошинський, Київська область, 03134,
міжміський код та телефон Україна, 044 407-68-27
емітента
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації 13.04.2017
у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій
id669.smida.gov.ua
розміщено регулярну річну інформацію
Строк, на який призначено (обрано) особу - 1 рік.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з економіки та фінансів.
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ» від 10.04.2017 р. (Протокол № 10/04/2017 від 10.04.2017 р.) обрано
(переобрано) членом Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ» Старченка Ярослава Григорійовича (згода на публікацію паспортних даних не отримана).
Часткою в статутному капіталі ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ» не володіє.
Підстава призначення - закінчення терміну повноважень.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 1 рік.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор юридичного департаменту.
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ» від 10.04.2017 р. (Протокол № 10/04/2017 від 10.04.2017 р.) обрано
(переобрано) членом Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ» Соломаху Вадима Миколайовича (згода на публікацію паспортних
даних не отримана).
Часткою в статутному капіталі ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ» не володіє.
Підстава призначення - закінчення терміну повноважень.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 1 рік.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник з персоналу директора з кадрів, інформації та зв'язків з громадськістю, заступник по роботі з персоналом директора департаменту з
управління персоналом та соціальним питанням.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління
Бугайов Л.С.
11.04.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАСТIВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАСТIВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»; 2. Код
за ЄДРПОУ: 05509335; 3. Місцезнаходження: 08500, Україна, Київська область, м. Фастiв, вул. Галафеєва,101; 4. Міжміський код, телефон та факс:
04565 6-70-38; 04565 6-16-56; 5. Електронна поштова адреса:
info@fastyvmebli.pat.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: fastyvmebli.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
11.04.2017р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням
Наглядової ради Товариства (протокол №23 вiд 11.04.2017р.), з
11.04.2017р., припинено повноваження: Директор: Макаренко Тетяна
Iванiвна (паспорт СК 275748, виданий Фастiвським МРВ ГУ МВС України в
Київськiй областi 28.08.1996р.), не володiє часткою в статутному капiталi
та акцiями емiтента. Перебувала на посадi 6 р. Посадова особа емiтента
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №7 вiд 11.04.2017р.), з
11.04.2017р., припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Ткаченко
Сергiй Михайлович (паспорт СН 883387, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС
України в м. Києвi 25.08.1998р.),не володiє часткою в статутному капiталi
та акцiями емiтента. Перебував на посадi 6 р. Посадова особа емiтента
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №7 вiд 11.04.2017р.), з
11.04.2017р., припинено повноваження: Член Наглядової ради: Балахтар
Галина Михайлiвна (паспорт АА 172432, виданий Замостянським РВ
УМВС України у Вiнницькiй областi 17.04.1996р.),не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебувала на посадi 5 р. Посадова
особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
11.04.2017р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №7 вiд 11.04.2017р.), з
11.04.2017р., припинено повноваження: Член Наглядової ради: Краснонос
Олександр Вiкторович (паспорт СК 598530, виданий Фастiвським МРВ ГУ
МВС України в Київськiй обл. 09.09.1997р.),не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi 1 р. Посадова особа
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №7 вiд 11.04.2017р.), з
11.04.2017р., припинено повноваження: Голова ревiзiйної комiсiї: Вишняк
Вiталiй Iванович (паспорт СК 380829, виданий Фастiвським МРВ ГУ МВС
України в Київськiй областi 06.11.1996р.),не володiє часткою в статутному
капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi 6 р. Посадова особа
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №7 вiд 11.04.2017р.), з
11.04.2017р., припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Малiгон
Валентина Григорiвна (паспорт СМ 237416, виданий Фастiвським МРВ ГУ
МВС України в Київськiй областi 03.04.2001р.),не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебувала на посадi 6 р. Посадова
особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
11.04.2017р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №7 вiд 11.04.2017р.), з
11.04.2017р., припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Борушенко Олександр Iванович (паспорт СК 274298, виданий Фастiвським МРВ ГУ
МВС України в Київськiй областi 20.07.1996р.),не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi 3 р. Посадова
особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
11.04.2017р. рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №23 вiд
11.04.2017р.) з 11.04.2017р. обрано: Директор: Макаренко Тетяна Iванiвна
(паспорт СК 275748, виданий Фастiвським МРВ ГУ МВС України в Київськiй
областi 28.08.1996р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями
емiтента. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Директор. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. (протокол №7 ) та рiшенням Наглядової ради (протокол № 23 вiд 11.04.2017р.),
з 11.04.2017р., обрано: Голова Наглядової ради: Ткаченко Сергiй Михайлович (паспорт СН 883387, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.
Києвi 25.08.1998р.),не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями
емiтента. Обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв. Попереднi

обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Директор. Посадова особа емiтента
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова
Наглядової ради є представником акцiонера ТОВ «Компанiя «Новiнвест»
(код ЄДРПОУ 34446802, мiсцезнаходження: 08500, Київська область,
м. Фастiв, вул. Галафеєва, 101), який володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 89,6049%.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. (протокол №7 ), з 11.04.2017р., обрано: Член Наглядової ради: Балахтар Галина Михайлiвна (паспорт АА 172432, виданий Замостянським РВ УМВС
України у Вiнницькiй областi 17.04.1996р.),не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано до наступних загальних зборiв
акцiонерiв. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Директор.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Член Наглядової ради є представником акцiонера
ТОВ «Компанiя «Новiнвест» (код ЄДРПОУ 34446802, мiсцезнаходження:
08500, Київська область, м. Фастiв, вул. Галафеєва, 101), який володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 89,6049%.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. (протокол №7 ), з 11.04.2017р., обрано: Член Наглядової ради: Краснонос
Олександр Вiкторович (паспорт СК 598530, виданий Фастiвським МРВ ГУ
МВС України в Київськiй обл. 09.09.1997р.),не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано до наступних загальних зборiв
акцiонерiв. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: менеджер.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Член Наглядової ради є представником акцiонера
ТОВ «Компанiя «Новiнвест» (код ЄДРПОУ 34446802, мiсцезнаходження:
08500, Київська область, м. Фастiв, вул. Галафеєва, 101), який володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 89,6049%.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. (протокол №7 ), з 11.04.2017р., обрано: Член Наглядової ради: Руденко Дмитро Олегович (паспорт МЕ 843803 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi 27.11.2007р.),не володiє часткою в статутному капiталi та
акцiями емiтента. Обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв.
Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: приватний пiдприємець.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Член Наглядової ради є представником акцiонера
ТОВ «Компанiя «Новiнвест» (код ЄДРПОУ 34446802, мiсцезнаходження:
08500, Київська область, м. Фастiв, вул. Галафеєва, 101), який володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 89,6049%.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. (протокол №7 ), з 11.04.2017р., обрано: Член Наглядової ради: Буко Валентин
Анатолiйович (паспорт АА 533114, виданий Ленiнським РВ УМВС України
в Вiнницькiй обл. 17.07.1997р.), не володiє часткою в статутному капiталi
та акцiями емiтента. Обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв.
Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: пенсiонер. Посадова
особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Член Наглядової ради є представником акцiонера ТОВ «Компанiя
«Новiнвест» (код ЄДРПОУ 34446802, мiсцезнаходження: 08500, Київська
область, м. Фастiв, вул. Галафеєва, 101), який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 89,6049%.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. (протокол № 7 ), з 11.04.2017р., обрано: Голова ревiзiйної комiсiї: Вишняк
Вiталiй Iванович (паспорт СК 380829, виданий Фастiвським МРВ ГУ МВС
України в Київськiй областi 06.11.1996р.),не володiє часткою в статутному
капiталi та акцiями емiтента. Обрано на 3 роки. Попереднi обiйманi посади
за останнi п’ять рокiв: Завiдуючий юридичним вiддiлом. Посадова особа
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. (протокол № 7 ), з 11.04.2017р., обрано: Член ревiзiйної комiсiї: Малiгон Валентина Григорiвна (паспорт СМ 237416, виданий Фастiвським МРВ ГУ
МВС України в Київськiй областi 03.04.2001р.),не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано на 3 роки. Попереднi
обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Заступник головного бухгалтера.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. (протокол № 7 ), з 11.04.2017р., обрано: Член ревiзiйної комiсiї: Борушенко
Олександр Iванович (паспорт СК 274298, виданий Фастiвським МРВ ГУ
МВС України в Київськiй областi 20.07.1996р.),не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано на 3 роки. Попереднi обiйманi
посади за останнi п’ять рокiв: Старший охоронник. Посадова особа
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Директор Макаренко Тетяна Iванiвна
12.04.2017
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона № 34»,

05515068, вул. Героїчна, 32, м. Суми, Ковпаківський р-н, Сумська обл., 40020,
(0542) 24-18-63.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.pmk34.emitents.org
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
АФ ТОВ «Сумикооп-аудит», 30267686
5. Інформація про загальні збори 28.04.2016, чергові
Порядок денний :
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками діяльності у
2015 році.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне
емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство «Запорiж
трансформатор»

00213428
69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
(061)270-39-00 (061)270-30-83
irina.shapovalova@ztr.com.ua
www.ztr.com.ua

Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Згiдно з iнформацiєю з iнформацiйної довiдки стосовно акцiонерiв, якi
володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiталу емiтента, отриманою 11.04.2017 ПАТ «ЗТР» вiд ПАТ «НДУ»:
- збiльшився розмiр пакету голосуючих акцiй Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33499232), що дiє вiд свого iменi, але в iнтересах та
за рахунок активiв Пайового закритого недиверсифiкованого венчурного
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для
опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2016р.
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство "Полiмер",
ня, міжміський код та телефон
13583492,Закарпатська обл. , 89600,
емітента
м.Мукачево, вул.Горького, 49 б,
тел.немає
2. Дата розкриття повного тексту річ- 06.03.2017р.
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www polimer.emitents.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Генеральний директор
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9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства
шляхом викладення його в новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Інформація про дивіденди
В 2016 р. рішення про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди за
2015-2016рр. не сплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
148,0
118,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)
108,8
109,6
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
37,1
8,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
2,1
0,9
Власний капітал
118,5
109,8
Статутний капітал
229,8
229,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-433,3
-442,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
29,5
8,8
Чистий прибуток (збиток)
8,7
-48,6

iнвестицiйного фонду «Сьомий» (код за ЄДРIСI 233821) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-Д).
Розмiр частки зазначеного акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни
розмiру пакета акцiй складав 49.990502% та пiсля змiни складає
51.490332%. Розмiр частки зазначеного акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля змiни розмiру пакета акцiй не наводиться, оскiльки
зазначена iнформацiйна довiдка не мiстить такої iнформацiї;
- зменшився розмiр пакету голосуючих акцiй Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33499232), що дiє вiд свого iменi, але в iнтересах та
за рахунок активiв Пайового закритого недиверсифiкованого венчурного
iнвестицiйного фонду «Четвертий» (код за ЄДРIСI 233177) Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог
Ессет Менеджмент» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-Д).
Розмiр частки зазначеного акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни
розмiру пакета акцiй складав 48.629187% та пiсля змiни складає
47.129356%. Розмiр частки зазначеного акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля змiни розмiру пакета акцiй не наводиться, оскiльки
зазначена iнформацiйна довiдка не мiстить такої iнформацiї.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.04.2017
(дата)

Приватне акцiонерне товариство
“Мукачiвський лiсокомбiнат”

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для
опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2016р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Мукачiвський лiсокомбiнат", 00274157,Закарпатська обл. , Мукачiвський
район, 89640, смт.Чинадiйово, вулиця В. Турянчика,5 ,(03131) 4-29-80
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.03.2017р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: mlk.emitents.net.ua
Генеральний директор
Тюрдьо Олег Iванович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРКОМУНКОМПЛЕКТ»

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ», 03336516, вул. П.Сагайдачного, 29-а,
м. Київ, 03039, Україна, 044 524-11-10
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 12.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.ucc.biz.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора   – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма
«Венгер і Партнери», 36852079
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.04.2016 року. Кворум зборів: 85,15% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2015р. та прийняття рішення за результатами розгляду
звіту.
3. Звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2015р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора про результати діяльності у 2015р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства у 2015р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства
за 2015р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2015р.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Наглядова рада Товариства.
Ініціювання проведення позачергових загальних зборів не було.
Результати розгляду питань порядку денного: рішення з усіх питань порядку денного прийняті більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.
6. Інформація про дивіденди. Відповідно до рішення Загальних зборів
акціонерів протягом звітного року дивіденди не нараховувались і не сплачувались
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що передував звітному
за
за
за
за
прости- привіле- прости- привілейоми
йованими
ми
ваними
акціями акціями акціями
акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн
Сума виплачених/ перерахованих дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів
на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн)
перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів
протягом звітного року дивіденди не нараховувались і не
сплачувались
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
2120
2022,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)
925,9
973
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
68,4
62,5
Сумарна дебіторська заборгованість
177,7
61,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
199,8
122,4
Власний капітал
2012,7
1769,4
Статутний капітал
536,4
536,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
368,7
125,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
107,3
253,2
Чистий прибуток (збиток)
243,3
31,3

Приватне акцiонерне товариство
«Лавента»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента
1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: Приватне
акцiонерне товариство «Лавента»,1.2. Ідентифіка-ційний код за
ЄДРПОУ емітента: 03057976,1.3.Місцезнаходження емітента: 18008,
м.Черкаси, вул.Луценка,8, 1.4.Міжміський код, телефон та факс емітента 0472 634910 0472 634910, 1.5.Електронна поштова адреса емітента:
03057976@at24.com.ua , 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://laventa.at24.com.ua/ , 1.7. Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
2.Текст Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
(протокол № 1/17 вiд 11.04.2017р.) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень членiв наглядової ради припиненi повноваження:
Голова наглядової ради – Яремюк Iрина Леонiдiвна згоди посадової
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано,
володiє часткою в статутному капiталi 0,0395%, 102,00 грн. Перебувала на посадi з 19.04.2011р., по 11.04.2017р. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Член наглядової ради – Яремюк
Таїса Леонiдiвна згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо
паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi
0,0395%, 102,00 грн. Перебувала на посадi з 19.04.2011р., по
11.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Член наглядової ради – Яремюк Людмила Якiвна згоди посадової особи на розкриття iнфо-рмацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,0395%, 102,00 грн. Перебувала на посадi з 19.04.2011р., по 11.04.2017р.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/17 вiд
11.04.2017р.) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень Директора
припиненi повноваження: Директор – Яремюк Леонiд Пилипович згоди
посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не
отримано, володiє часткою в статутному капiталi 89,6288 %,
231540,00грн. Перебував на посадi з 19.04.2011р., по 11.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/17 вiд
11.04.2017р.) щодо обрання членiв наглядової ради обрано: Член наглядової ради - Яремюк Iрина Леонiдiвна згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,0395%, 102,00 грн. Попередньо займала
посади: ТОВ «Iрлєн -2001», менеджер з реклами, голова наглядової
ради ПрАТ «Лавента». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Особа повторно обрана на посаду термiном на 3 роки.
Член наглядової ради –Яремюк Таїса Леонiдiвна згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано,
володiє часткою в статутному капiталi 0,0395%, 102,00 грн. Попередньо займала посади: ТОВ «Лавента-2004», бухгалтер, член наглядової ради ПрАТ «Лавента». Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Особа повторно обрана на посаду термiном
на 3 роки.
Член наглядової ради – Яремюк Людмила Якiвна згоди посадової
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано,
володiє часткою в статутному капiталi 0,0395%, 102,00 грн. Попередньо займала посади: ПрАТ «Лавента», консультант з маркетингу, член
наглядової ради ПрАТ «Лавента». Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Особа повторно обрана на посаду термiном
на 3 роки.
Згiдно рiшення наглядової ради Товариства щодо обрання голови
наглядової ради (протокол № б/н вiд 11.04.2017р.) обрано: Голова наглядової ради - Яремюк Iрина Леонiдiвна згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо пас-портних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,0395%,102,00грн. Попередньо займала
посади: ТОВ «Iрлєн -2001», менеджер з реклами, голова наглядової
ради ПрАТ «Лавента». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Особа повторно обрана на посаду термiном на 3 роки.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/17 вiд
11.04.2017р.) щодо обрання Директора обрано: Директор - Яремюк
Леонiд Пилипович згоди посадової особи на розкриття iнфор-мацiї
щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному
капiталi 89,6288%, 231540,00 грн. Попередньо займав посади: директор ЗАТ «Лавента», директор ПрАТ «Лавента». Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа повторно обрана на
посаду термiном на 3 роки.
3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством: Директор Яремюк Л.П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
“Дитячий заклад оздоровлення
та відпочинку “Салют”

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
"Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Салют" , 23880558,
вул. Коса Пересип, 134, смт.Кирилівка, Якимівський, Запорiзька область,
72563, (06131) 6-95-72
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://doc-salut.com.ua/contact/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ
ТА ВIДПОЧИНКУ “ЗМIНА”

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 "ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВIДПОЧИНКУ "ЗМIНА",
23880430, вул. Коса Пересип, 128, смт Кирилiвка, Якимiвський, Запорiзька
область, 72563, (0619)44-80-12
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://smena.zp.ua/informatsiya/

Приватне акціонерне товариство
“Дитячий заклад оздоровлення
та відпочинку “Вогник”

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
"Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Вогник" , 23789898,
вул. Ленська, буд. 29, м. Запоріжжя, Дніпровський, Запорiзька область,
69096, (061) 286-98-07
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://ogonek.prat.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 ТОемітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО "ІВАНКІВСЬКИЙ
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента МАСЛОЗАВОД", 00445877, Хоменка, б. 15, смт. Іванків, Іванківський р-н, Київська область, 07200, 0447251488
2. Дата розкриття повного
05.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Приватне акцiонерне товариство
“Бiльшiвцi-Риба”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
приватного акціонерного товариства за 2016 рік
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
"Бiльшiвцi-Риба", 20542447,
місцезнаходження, міжміський 77146 Iвано-Франкiвська область
код та телефон емітента
Галицький смт.Бiльшiвцi
вул.Двiрська, 5, (03431) 61340
2. Дата розкриття повного
12.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.bilshryba.prat.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство “ЯВА”
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
приватного акціонерного товариства за 2016 рік

1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон
емітента

Приватне акцiонерне товариство "ЯВА", 20539043, 77350
Iвано-Франкiвська область Калуський с.Боднарiв
вул.Ст.Бандери, 2 кв.4,
(03472) 293-39

2. Дата розкриття повного тексту 11.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

www.java.prat.ua

Приватне акцiонерне товариство
“Прикарпатський меблевий
комбiнат”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
приватного акціонерного товариства за 2016 рік
1. Повне найменування емітента,
Приватне акцiонерне товарикод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, ство "Прикарпатський меблевий
міжміський код та телефон емітента комбiнат", 32077797, 76018
Iвано-Франкiвська область д/н
м.Iвано-Франкiвськ вул.
Промислова, 29, (03422) 25212
2. Дата розкриття повного тексту
12.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.prukarpatskiy-mk.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство
“Культтовари”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
приватного акціонерного товариства за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- "Культтовари", 01553020, 76018
ня, міжміський код та телефон
Iвано-Франкiвська область д/н
емітента
м.Iвано-Франкiвськ вул.Промислова, 23А, (0342) 55-32-46
2. Дата розкриття повного тексту 11.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.kulttovar.prat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Цумань»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Цумань»
2. Код за ЄДРПОУ
05496276
3. Місцезнаходження
45233, смт. Цумань, Грушевського, 7
4. Міжміський код, телефон та факс (03365) 94419 (03365) 94543
5. Електронна поштова адреса
info@tsumanshpon.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.tsumanshpon.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Дата
Зміни
вчинення
дії

Посада

Прізвище,
ім’я, по
батькові
фізичної
особи

Паспортні дані
фізичної особи

Розмір
частки в
статутному капіталі емітента
(у
відсотках)
6
0.063

1
2
3
4
5
АС 319394
07.04.2017 припиголова
Iльчук
05.03.1997
нено наглядової Володимир
Анато
Кiверцiвське РУ
повноради
лiйович
УМВС України у
важенВолинськiй обл.
ня
Зміст інформації:
Перебував на посадi голови наглядової ради 1 рiк. Припинено повноваження у зв»язку зi змiною типу акцiонерного товариства.
07.04.2017 обрано голова
Iльчук
АС 319394
0.063
05.03.1997
наглядової Володимир
Кiверцiвське РУ
ради
Анато
УМВС України у
лiйович
Волинськiй обл.
Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв термiном на 3 роки у зв»язку зi
змiною типу акцiонерного товариства. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ПАТ «Цумань», начальник вiддiлу по постачанню сировини, член наглядової ради. Посади на iнших пiдприємсвах не
обiймає, представником iнших акцiонерiв не виступає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.04.2017 припиЧлен
Гламазда
СР 981127
0.02
нено наглядової
Марiя
13.10.2003
повноради
Володи
Рiвненське МВ
важенмирiвна
УМВС України у
ня
Рiвенськiй обл.
Зміст інформації:
Припинено повноваження у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства.
Перебувала на посадi члена наглядової ради 5 рокiв.
07.04.2017 припиЧлен
Зубенко
АС 337929
0.063
нено наглядової Свiтлана
11.02.1997
повноради
Анато
Кiверцiвське РУ
важенлiївна
УМВС України у
ня
Волинськiй обл.
Зміст інформації:
Припинено повноваження у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства.
Перебувала на посадi члена наглядової ради 5 рокiв.
07.04.2017 припиЧлен
Кирилюк
АЮ 271985
0.020888
нено наглядової Оксана
08.09.2015
повноради
Володи
Кiверцiвським РС
важенмирiвна
УДМС України у
ня
Волинськiй областi
Зміст інформації:
Припинено повноваження у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства.
Перебувала на посадi члена наглядової ради 1 рiк.
07.04.2017 припиЧлен
Шульгач
АС 944 758
0.020888
нено наглядової
Надiя
28.01.2005
повноради
Володи
КIВЕРЦIВСЬКИМ
важенмирiвна РВ УМВС УКРАЇНИ
ня
У ВОЛИНСЬКIЙ
ОБЛАСТI
Зміст інформації:
Припинено повноваження у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства.
Перебувала на посадi члена наглядової ради 1 рiк.
07.04.2017 обрано
Член
Шульгач
АС 944 758
0.020888
наглядової
Надiя
28.01.2005
ради
Володи
КIВЕРЦIВСЬКИМ
мирiвна РВ УМВС УКРАЇНИ
У ВОЛИНСЬКIЙ
ОБЛАСТI
Зміст інформації:

Обрано згiдно рiшення загальних зборiв на 3 роки у зв’язку зi змiною типу
акцiонерного товариства. З 17.09.15 року i по даний час працює в ТзОВ «КТВ»
на посадi аналiтик з питань фiнансово-економiчної безпеки.Посади на iнших
пiдприємсвах не обiймає , представником iнших акцiонерiв не виступає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.04.2017 обрано
член
Гламазда
СР 981127
0.02
наглядової
Марiя
13.10.2003
ради
Володи
Рiвненське МВ
мирiвна
УМВС України у
Рiвенськiй обл.
Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв термiном на 3 роки у зв’язку зi
змiною типу акцiонерного товариства. Попередня посада член наглядової
ради. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає, представником iнших
акцiонерiв не виступає. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
АС 337929
0.063
07.04.2017 обрано
Член
Зубенко
11.02.1997
наглядової Свiтлана
ради
Анато
Кiверцiвське РУ
лiївна
УМВС України у
Волинськiй обл.
Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв термiном на 3 роки у зв’язку зi
змiною типу акцiонерного товариства.Посади на iнших пiдприємсвах не
обiймає, представником iнших акцiонерiв не виступає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.04.2017 обрано
Член
Кирилюк
АЮ 271985
0.020888
наглядової Оксана
12.09.2015
ради
Володи
Кiверцiвським РС
мирiвна
УДМС України у
Волинськiй областi
Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв на 3 роки у зв’язку зi змiною типу
акцiонерного товариства.. З 01.09.2010 року по 30.06.2015 року – студентка НУВГП м. Рiвне. З 26.10.2015 року i по даний час займає посаду iнженер
з якостi та стандартизацiї в ПАТ «Цумань».Посади на iнших пiдприємсвах
не обiймає, представником iнших акцiонерiв не виступає. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
МС 238860
64.47
07.04.2017 припи- президент Камiнський
19.12.2006
нено
Iван
повноВасильо Тернопiльське МУ
вич
УМВС України у
важенТерноаiльськiй обл.
ня
Зміст інформації:
Перебував на посадi 5 рокiв. Припинено повноваження у зв’язку зi змiною
типу акцiонерного товариства.
МС 238860
64.47
07.04.2017 обрано президент Камiнський
19.12.2006
Iван
Васильо Тернопiльське МУ
вич
УМВС України у
Терноаiльськiй обл.
Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв термiном на 3 роки у зв’язку зi
змiною типу акцiонерного товариства. Попередня посада президент
ПАТ «Цумань». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.
07.04.2017 припиголова
Пiнчук
СТ 165734
0.02
нено ревiзiйної
Ольга
18.06.2010
повнокомiсiї
Володи
Кiверцiвське РУ
важенмирiвна
УМВС України у
ня
Волинськiй обл.
Зміст інформації:
Перебувала на посадi 5 рокiв. Припинено повноваження у зв’язку зi змiною
типу акцiонерного товариства.
07.04.2017 обрано голова
Пiнчук
СТ 165734
0.02
ревiзiйної
Ольга
18.06.2010
комiсiї
Володи
Кiверцiвське РУ
мирiвна
УМВС України у
Волинськiй обл.
Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв термiном на 3 роки у зв’язку зi
змiною типу акцiонерного товариства. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посади, якi обiймає у
юридичних особах: головний бухгалтер ТзОВ «КТВ».
07.04.2017 припичлен
Фiлоненко
АС 543109
0.63
нено ревiзiйної
Любов
23.07.1997
повнокомiсiї
Петрiвна
Кiверцiвське РУ
важенУМВС України у
ня
Волинськiй обл.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Зміст інформації:
Припинено повноваження у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства.
Перебувала на посадi 5 рокiв.
07.04.2017 обрано
Член
Фiлоненко
АС 43109
0.63
ревiзiйної
Любов
23.07.1997
комiсiї
Петрiвна
Кiверцiвське РУ
УМВС України у
Волинськiй обл.
Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв термiном на 3 роки у зв’язку зi
змiною типу акцiонерного товариства.Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посади в iнших юридичних особах не обiймає.
07.04.2017 припиЧлен
Резнiченко
АЮ 018793
0.63
нено ревiзiйної
Наталiя
25.12.2006
повнокомiсiї
Якiвна
Кiверцiвське РУ
важенУМВС України у
ня
Волинськiй обл.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Президент
Камiнський Iван Васильович

Приватне акцiонерне товариство
«Завод «Металоприлад»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КРИМСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Завод «Металоприлад», 02969432, вул. Драй Хмари 21,
м. Кам'янець-Подiльський, Кам'янець-Подiльський, Хмельницька, 32300,
0384930363
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: metaloprylad.km.ua
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "Цумань"

05496276
45233, смт. Цумань, Грушевського, 7
(03365) 94419 (03365) 94543
info@tsumanshpon.com
www.tsumanshpon.com
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Зміст інформації:
Перебувала на посадi 3 роки.Припинено повноваження у зв’язку зi змiною
типу акцiонерного товариства.
07.04.2017 обрано
Член
Резнiченко
АЮ 018793
0.63
ревiзiйної
Наталiя
25.12.2006
комiсiї
Якiвна
Кiверцiвське РУ
УМВС України у
Волинськiй обл.
Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв термiном на 3 роки у зв’язку зi
змiною типу акцiонерного товариства. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посади в iнших юридичних особах не обiймає.

Річна інформація за 2016 рік
ПрАТ «Кримська страхова компанія»

1. Повне найменування емітента, код ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ТОВАРИСТВО "КРИМСЬКА
міжміський код та телефон емітента СТРАХОВА КОМПАНIЯ "
(20693867)
04080, м.Київ,
вул. Кирилівська буд. 102
(044) 492-00-53,
2. Дата розкриття повного тексту
12.04.2017 р.
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ksk.informs.net.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
На чергових загальних зборах акціонерів 07.04.2017 прийняте рішення
змінити тип Публiчного акцiонерного товариства «Цумань» на приватне
акцiонерне товариство «Цумань».
За вказане рішення проголосували акцiонери, яким належить
2 183716 голосуючих акцiй, що становить 99,67% вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй i 100% вiд зареєстрованих для участi у зборах.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Найменування посади
Камiнський Iван Васильович
Президент
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)

Приватне акціонерне товариство
«Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (надалі – АСК «ІНГО Україна»), що знаходиться за
адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33,
тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 травня 2017 року; час початку
зборів – 11.00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал.
Для участі в позачергових Загальних зборах реєстрацію акціонерів
провести з 10.30 до 10.59 годин 13 травня 2017 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал.
Для реєстрації при собі мати документ, по посвідчує особу, а для
представника – документ, що також посвідчує його повноваження. Датою складання списку осіб, що мають право на участь у позачергових
Загальних зборах акціонерів, скласти на 24.00 годину 05 травня
2017 року.
Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення Загальних зборів акціонерів – 13 квітня 2017 року.
Затверджено наступний порядок денний
позачергових Загальних зборів акціонерів:
1. Обрання Голови, секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмо-
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вій формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом,
не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11). Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://ingo.ua/ua/company/rozkrittya-informaciyi-emitentom.
Під час підготовки до проведення позачергових Загальних зборів, Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19).
В день проведення Загальних зборів, Акціонери та їх представники,
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем проведення Загальних зборів
акціонерів. Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з документами: юрисконсульт Мельник Ю.М. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам
(уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до законодавства України підтверджує повноваження представника.
Наглядова рада ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉȺɌ©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾȺȼɌɈɌɊȺɇɋª

ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ± ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɚɜɬɨɬɪɚɧɫª Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ ɲɨɫɟ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɟ ɛɭɞ  Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ
ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ    ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ
NGDYWRWUDQV#HPLWHQWQHWXD Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
VPLGDJRYXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɿɞɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪɨɤɭ ɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɦɨɪɝɚɧɿɜ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɜɿɥɶɧɟɧɨȽɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɊɚɞɿɨɧɨɜ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ  Ʉɿɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋɍɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɪ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣ
ɝɪɧɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɩɨɪ
ɑɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ⱥɧɬɨɧɨɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ʌɟɨɧɿɞɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ
ɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɪ 
ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ  ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɡ
 ɪ ɩɨ  ɪ ɑɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ Ɉɥɟɧɚ
ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬȿȺɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥ ɪ  ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ 
ɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɡɪɩɨɪɈɛɪɚɧɨɑɥɟɧ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɋɚɞɿɨɧɨɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ
ɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɪ 
ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ  ɨɛɪɚɧɢɣ ɹɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɡɚɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɢ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ  ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ȼɌȼ ɉȺɌ ©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾȺȼɌɈɌɊȺɇɋª ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ȼɌȼ ɌɈȼ ©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾȺȼɌɈɌɊȺɇɋª ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ
ɌɈȼ©ɄȺȼɌɈɌɊȺɇɋªɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɢɣɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɑɥɟɧ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɌɟɪɟɳɟɧɤɨɈɥɟɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬȿȺɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥɪɨɤɭ ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɝɪɧɨɛɪɚɧɚɹɤɚɤɰɿɨɧɟɪɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɡɚɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ ɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾɋɖɄɂɃɏɅȱȻɈɁȺȼɈȾªɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉȺɌ©ɄɊɂȼɈɊ,ɁɖɄɂɃ
ɏɅ,ȻɈɄɈɆȻ,ɇȺɌʋª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄɊɂȼɈɊ,ɁɖɄɂɃ ɏɅ,ȻɈɄɈɆȻ,ɇȺɌ ʋª  ɜɭɥ
ȼɨɤɡɚɥɶɧɚ ɦɄɪɢɜɢɣɊLɝȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɍɤɪɚʀɧɚ
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ɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɨɛɪɚɧɧɹ
ɱɥɟɧLɜ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ  Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɜLɬɭ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚ  ɪLɤ  Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɜLɬɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭ
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ɤɨɦLɫLʀ ɡɚ  ɪLɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥLɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜLɬɭ
ɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤLɜɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɡɚ
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ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧLɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
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©ȾɈȻɊȿɆɈɅɈɄɈªɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɑɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɒɟɫɬɚɤȱɪɢɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬȿȺɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦ
Ɋȼ ɍɆȼɋɍ ɜ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥ  ɪ  ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣɝɪɧɨɛɪɚɧɚɹɤɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɈȼ©ɌɊȿɃȾɄɈɆɄɈɇɋȺɅɌª ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣɜɭɥɈɥɟɝɚ
ɉɚɪɲɭɬɿɧɚɪɨɦɿɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰɿɣɝɪɧ ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ
ɉȺɌ ©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾȺȼɌɈɌɊȺɇɋª ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ ɌɈȼ ©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾȺȼɌɈɌɊȺɇɋª ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ ɌɈȼ ©ɄȺȼɌɈɌɊȺɇɋª
ɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢ
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Ƚɨɥɨɜɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ⱦɪɿɠɱɚɧɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ƚɪɢɝɨɪɿɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ
 Ʌɟɧɿɧɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋɍ ɜ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥ  ɪ 
ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ  ɝɪɧ  ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɡ
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ɫɤɥɚɞɿɝɨɥɨɜɚȻɭɪɬɧɢɤɅȻɱɥɟɧɢ±ɉɚɭɱɟɧɤɨɆȼɉɟɬɪɨɜɚȼɆɈɛɪɚɧɨ
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,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ

±
Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
±
±
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ
±
±
ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ
±
±
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ- ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ

ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ- ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ- ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ

ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɐɚɪɟɧɤɨɉɚɜɥɨɉɟɬɪɨɜɢɱ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɇȺɍɄɈȼɈȾɈɋɅ,ȾɇɂɃ,ɇɋɌɂɌɍɌ
ɌȿɏɇɈɅɈȽ,ȲɆȺɒɂɇɈȻɍȾɍȼȺɇɇəª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ ɇȺɍɄɈȼɈȾɈɋɅ,ȾɇɂɃ ,ɇɋɌɂɌɍɌ ɌȿɏɇɈɅɈȽ,Ȳ
ɆȺɒɂɇɈȻɍȾɍȼȺɇɇəª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɩɪɈɉɨɥɹ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚRDR#XNUQLLWPGSXD
ȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬKWWSXFDSGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɊɿɲɟɧɧɹɦɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆª ɧɚɞɚɥɿ±
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɿɞɪ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ
ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɦɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
ȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɁɿɧɨɜ¶ɽɜɈɥɟɤɫɿɣɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɜɨɥɨɞɿɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɦɿɫɹɰɿɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟ
ɦɚɽɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɄɭɡɧɟɰɨɜɈɥɟɤɫɚɧɞɪɉɟɬɪɨɜɢɱɚɤɰɿɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɦɿɫɹɰɿɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɦɚɽ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɨɮLɽɧɤɨȾɦɢɬɪɨȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚɤɰɿɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɦɿɫɹɰɿɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɦɚɽ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȾɨɥɝɨɜɋɟɪɝLɣɘɪLɣɨɜɢɱɚɤɰɿɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɋɬɪɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ  ɦɿɫɹɰɿ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɦɚɽ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɅLɫɧɹɤȼɨɥɨɞɢɦɢɪɎɟɞɨɪɨɜɢɱɚɤɰɿɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɦɿɫɹɰɿɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɦɚɽ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
 Ƚɨɥɨɜɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ Ɇɚɪɢɧɚ ȼLɤɬɨɪLɜɧɚ ɜɨɥɨɞɿɽ
 ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɋɬɪɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ
ɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢɦɿɫɹɰɿɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɦɚɽɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢ
ɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɥɟɧɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɎɟɧɟɧɤɨ,ɪɢɧɚȺɧɞɪLʀɜɧɚɚɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟ
ɜɨɥɨɞɿɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢɦɿɫɹɰɿɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɦɚɽ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɥɟɧɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɆɚɤɫɢɦɢɲɢɧɚȼLɤɬɨɪLɹɉɟɬɪLɜɧɚɚɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɧɟɜɨɥɨɞɿɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢɦɿɫɹɰɿɜɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɦɚɽ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆª
 ɪ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜɿɞ  ɪ  ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɨɛɪɚɧɧɹɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉɪȺɌ ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆª ɨɛɪɚɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɁɿɧɨɜ¶ɽɜɈɥɟɤɫɿɣɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɜɨɥɨɞɿɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦ

ɁɆȱɇɂȾɈɉɈɊəȾɄɍȾȿɇɇɈȽɈɁȺȽȺɅɖɇɂɏɁȻɈɊȱȼȺɄɐȱɈɇȿɊȱȼ

ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ɄɊɂȼɈɊȱɀȱɇȾɍɋɌɊȻɍȾª

ɄɨɞȯȾɊɉɈɍɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɝɿɞɧɨɣɨɝɨɫɬɚɬɭɬɭ
ɍɤɪɚʀɧɚȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɄɪɢɜɢɣɊɿɝɜɭɥɈɪɞɠɨɧɿɤɿɞɡɟɛɭɞ
ɒɚɧɨɜɧɿɚɤɰɿɨɧɟɪɢ
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɄɊɂȼɈɊȱɀȱɇȾɍɋɌɊȻɍȾª ɧɚɞɚɥɿ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɿɞɪɨɤɭɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽȼɚɫɳɨɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɢɧɿɡɚɚɞɪɟɫɨɸɍɤɪɚʀɧɚ
ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɄɪɢɜɢɣɊɿɝɜɭɥɈɪɞɠɨɧɿɤɿɞɡɟɛɭɞɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦɚɥɨɝɨɚɤɬɨɜɨɝɨɡɚɥɭɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɝɨɞɞɨɝɨɞɡɚɚɞɪɟɫɨɸɍɤɪɚʀɧɚȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɄɪɢɜɢɣɊɿɝɜɭɥɈɪɞɠɨɧɿɤɿɞɡɟɛɭɞ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦɚɥɨɝɨɚɤɬɨɜɨɝɨɡɚɥɭ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɡɚ ɬɪɢ ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɞɨ
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ɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼɇȼɎ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫªȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ
ɦɚɽ&ɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɩɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɪɨɤɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢ
ɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
 ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɋɨɮLɽɧɤɨ Ⱦɦɢɬɪɨ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ ɚɤɰɿɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜ  ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ± ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɌɈȼ
ɇȼɎ ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫª ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ &ɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɧɨ ɩɨɫɚɞɨɜɭ ɨɫɨɛɭ  ɪɨɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɟ ɦɚɽ ɡɝɨɞɢ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚɌɈȼ
ɇȼɎ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫªɹɤɟɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥL
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȾɨɥɝɨɜɋɟɪɝLɣɘɪLɣɨɜɢɱɚɤɰɿɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟɜɨɥɨɞɿɽ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜ
 ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɤɨɦɟɪɰLʀ ɉȺɌ ©ȾɧLɩɪɨɜɚɠɦɚɲª ɬɟɯɧLɱɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉȺɌ ȾɁɉȼ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽ&ɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɩɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɪɨɤɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽ
ɡɝɨɞɢ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣɡɚɜɨɞɩɪɨɤɚɬɧɢɯ
ɜɚɥɤLɜªɹɤɟɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥL
ɑɥɟɧɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨɆɚɪɢɧɚȼLɤɬɨɪLɜɧɚɜɨɥɨɞɿɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ,ɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɌɈȼɇȼɎ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫªɝɨɥɨɜɚ
ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽ ɌɟɪɦLɧ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɪɨɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɟ
ɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɥɟɧɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɎɟɧɟɧɤɨ,ɪɢɧɚȺɧɞɪLʀɜɧɚɜɨɥɨɞɿɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɟɦɿɬɟɧɬɚ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯ
ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɌɈȼ ɇȼɎ ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫª
ɱɥɟɧɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ&ɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɩɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɪɨɤLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟ
ɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɥɟɧɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɚɧɚɪLɧɚɇɚɬɚɥɿɹȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚɚɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɧɟɜɨɥɨɞɿɽ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɌɈȼɇȼɎ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫªɱɥɟɧɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ&ɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɩɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɪɨɤLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɊLɲɟɧɧɹɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɪȺɌ ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆª ɜɿɞ  ɪ ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢʋɜLɞɪ ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ
ɨɛɪɚɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪȺɌ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆªɨɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ Ɂɿɧɨɜ¶ɽɜɚ Ɉɥɟɤɫɿɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɜɨɥɨɞɿɽ  ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ
ɦɚɽ&ɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɩɨɫɚɞɨɜɭɨɫɨɛɭɪɨɤɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢ
ɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɊLɲɟɧɧɹɦ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉɪȺɌ ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆª ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜLɞ
 ɪ  ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɨɛɪɚɧɧɹɦ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉɪȺɌ ©ɍɤɪɇȾ,ɌɆª
ɨɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɨɸɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨɆɚɪɢɧɭȼLɤɬɨɪLɜɧɭɜɨɥɨɞɿɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɟɦɿɬɟɧɬɚ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɌɈȼɇȼɎ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫª
ɝɨɥɨɜɚɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɌɟɪɦLɧ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɪɨɤɿɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹ±ɞɢɪɟɤɬɨɪɀɟɥɬɨɜɉɚɜɥɨɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ
ɪ

ɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɛɬɨɧɚɝɨɞɪɨɤɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚɦɢɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɉȺɌ©ɄɊɂȼɈɊȱɀȱɇȾɍɋɌɊȻɍȾªɜɧɨɫɢɬɶɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɜɩɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɧɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦɜɿɞɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭɿɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɝɨɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɿɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɬɚɮɨɧɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɪɨɤɭʋ
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɱ  ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɉȺɌ©ɄɊɂȼɈɊȱɀȱɇȾɍɋɌɊȻɍȾªɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɭɩɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɦɭɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɧɚ©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɢɣɫɭɤɭɩɧɨɽɜɥɚɫɧɢɤɨɦɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɫɚɦɟɜɤɥɸɱɢɬɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɦʋ
 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɿɜ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɜɪɨɰɿɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɡɚ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɚɤɰɿɹɦɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ
ɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɩɨɪɹɞɤɭɬɚɫɬɪɨɤɭʀɯɜɢɩɥɚɬɢ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ɉȺɌ©ɄɊɂȼɈɊȱɀȱɇȾɍɋɌɊȻɍȾª

№71, 13 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥȺɥɱɟɜɫɶɤɢɯɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚWUHVW#JVFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀJVFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɊLɲɟɧɧɹɦɱɟɪɝɨɜɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ
 ª ɜLɞ  ɤɜLɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ʋ  ɜLɞ  ɪ 
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ
ªɋɢɧLɥɚɉɟɬɪɚɈɦɟɥɹɧɨɜɢɱɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɡɚɤLɧɱɟɧɧɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɋɢɧLɥɨ ɉɟɬɪɨ Ɉɦɟɥɹɧɨɜɢɱ ɛɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɧɚ ɰɸ ɩɨɫɚɞɭ
ɪɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸ
ɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɆʋɜɢɞɚɧɢɣ ɪɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɦɊȼɏɆɍ
ɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦɱɟɪɝɨɜɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ
 ª ɜLɞ  ɤɜLɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ʋ  ɜLɞ  ɪ 
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ
 ª Ƚɚɪɦɚɲɚ ɈɥɟɤɫLɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ
ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɚɪɦɚɲɈɥɟɤɫLɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɛɭɜɨɛɪɚɧɢɣɧɚ
ɰɸɩɨɫɚɞɭɪɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±
ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɄʋɜɢɞɚɧɢɣɪɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɦɊȼ
ɏɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦɱɟɪɝɨɜɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ
 ª ɜLɞ  ɤɜLɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ʋ  ɜLɞ  ɪ 
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɑɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ȺɌ ©ɌɊȿɋɌ ɀɂɌɅɈȻɍȾªɏɚɪɱɟɧɤɚȺɧɚɬɨɥLɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭ
ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɏɚɪɱɟɧɤɨ ȺɧɚɬɨɥLɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɛɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɧɚ
ɰɸɩɨɫɚɞɭɪɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±
ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɄʋɜɢɞɚɧɢɣɪɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɦɊȼ
ɏɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦɱɟɪɝɨɜɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ
 ª ɜLɞ  ɤɜLɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ʋ  ɜLɞ  ɪ 
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɑɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ
 ª əɧɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ȯɜɝɟɧɨɜɢɱɚ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ
ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶəɧɤɨɜɫɶɤɢɣȼɚɥɟɧɬɢɧȯɜɝɟɧɨɜɢɱɛɭɜɨɛɪɚɧɢɣɧɚ
ɰɸɩɨɫɚɞɭɪɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±
ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɆʋɜɢɞɚɧɢɣɪɐȼɆȾɡɟɪɠɢɧɫɶɤɨɝɨɊȼɏɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦɱɟɪɝɨɜɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾª
ɜLɞɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦʋɜLɞɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȽɨɥɨɜɢɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾªɉɨɞɭɲɤɢ
ɊɚʀɫɢȼɚɫɢɥLɜɧɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɉɨɞɭɲɤɚ Ɋɚʀɫɚ ȼɚɫɢɥLɜɧɚ ɛɭɥɚ ɨɛɪɚɧɚ ɧɚ ɰɸ ɩɨɫɚɞɭ  ɪ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ
ɬɪɢɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɄʋɜɢɞɚɧɢɣ
ɪɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɦɆȼɏɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦɱɟɪɝɨɜɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾª
ɜLɞɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦʋɜLɞɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɑɥɟɧɚɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾªɆɢɫɢɤɚȼɚɫɢɥɹ,ɜɚɧɨɜɢɱɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
Ɇɢɫɢɤ ȼɚɫɢɥɶ ,ɜɚɧɨɜɢɱ ɛɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɧɚ ɰɸ ɩɨɫɚɞɭ  ɪ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ
ɬɪɢɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɄʋɜɢɞɚɧɢɣ
ɪɑɟɪɜɨɧɨɡɚɜɨɞɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦɱɟɪɝɨɜɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾª
ɜLɞɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦʋɜLɞɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɑɥɟɧɚɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾªɊɨɦɚɧɚɞɡɟ
ȽɟɨɪɝLɹ Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɱɚ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɊɨɦɚɧɚɞɡɟȽɟɨɪɝLɣȾɚɜɢɞɨɜɢɱɛɭɜɨɛɪɚɧɢɣɧɚɰɸɩɨɫɚɞɭɪɫɬɪɨɤɨɦ
ɧɚɬɪɢɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɄʋɜɢɞɚɧɢɣ
ɪɄɢʀɜɫɶɤɢɦɊȼɏɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦɱɟɪɝɨɜɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ
ªɜLɞɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɨɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾªɚɤɰLɨɧɟɪɚɒɟɜɱɟɧɤɚ,ɜɚɧɚ
ɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɚ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ,ɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ
ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ  Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ ȺɌ ©ɌɊȿɋɌ ɀɂɌɅɈȻɍȾª ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɬɚɟɤɨɧɨɦLɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶɁɜLɥɶɧɟɧɢɣɡɩɨɫɚɞɢɪɉɟɧɫLɨɧɟɪ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɆʋɪ
ɈɪɞɠɨɧLɤLɞɡɟɜɫɶɤɢɦɊȼɏɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦɱɟɪɝɨɜɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ
ªɜLɞɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɨɛɪɚɧɨ
ɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾªɚɤɰLɨɧɟɪɚȽɚɪɦɚɲɚ
ɈɥɟɤɫLɹɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜ ȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥLɧɧɹɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɉ,ȼȾȿɇɋɉȿɐȺɌɈɆȿɇȿɊȽɈɆɈɇɌȺɀª ɡ  ɪ ɩɨ
ɰɟɣ ɱɚɫ ɱɥɟɧ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄȺȺȼɌɈȻȺɁȺʋªɩɨɰɟɣɱɚɫɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ  ±  ɉɚɫɩɨɪɬɧɿ ɞɚɧɿ ɫɟɪɿɹ ɆɄ ʋ  ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ
ɏɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦɱɟɪɝɨɜɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾª
ɜLɞɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɨɛɪɚɧɨɑɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾªɚɤɰLɨɧɟɪɚɏɚɪɱɟɧɤɚȺɧɚɬɨɥLɹ
ɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ,ɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜ  ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩLɞɪɨɡɞLɥɭ ʋ  ȺɌ ©ɌɊȿɋɌ ɀɂɌɅɈȻɍȾª ɡ  ɪ
ɩɨ ɰɟɣ ɱɚɫ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɄʋɜɢɞɚɧɢɣ
ɪɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɦɊȼɏɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦ ɱɟɪɝɨɜɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ȺɌ ©ɌɊȿɋɌ ɀɂɌɅɈȻɍȾªɜLɞɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ 
ɨɛɪɚɧɨ ɑɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ȺɌ ©ɌɊȿɋɌ ɀɂɌɅɈȻɍȾ  ª ɚɤɰLɨɧɟɪɚ
əɧɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ȯɜɝɟɧɨɜɢɱɚ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ,ɧɲL
ɩɨɫɚɞɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±ɪɨɤLɜ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɩLɞɪɨɡɞLɥɭʋȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾªɡɪɩɨɰɟɣɱɚɫɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɆʋɜɢɞɚɧɢɣɪɐȼɆȾɡɟɪɠɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɊȼɏɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦɱɟɪɝɨɜɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ
ªɜLɞɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɨɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɊɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ȺɌ ©ɌɊȿɋɌ ɀɂɌɅɈȻɍȾ  ª Ʉɨɪɟɰɶɤɨɝɨ
ɅɟɨɧLɞɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɩ¶ɹɬɶ ɪɨɤLɜ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ,ɧɲL ɩɨɫɚɞɢ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜ ɡ ɪɪɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞLɇɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜɢɪɨɛɧɢɱɨɬɟɯɧLɱɧɨɝɨɜLɞɞLɥɭɡɪɩɨɰɟɣɱɚɡɚɫɬɭɩɧɢɤȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥLɧɧɹȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾªɡɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɇɚɱɚɥɶɧɢɤɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɜLɞɞLɥɭȽɨɥɨɜɚɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɉ,ȼȾȿɇɋɉȿɐȺɌɈɆȿɇȿɊȽɈɆɈɇɌȺɀª ɡ  ɪ ɩɨ
ɰɟɣɱɚɫɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭ
ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɆʋɜɢɞɚɧɢɣ
ɪɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɦɆȼɏɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦɱɟɪɝɨɜɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾ
 ª ɜLɞ  ɤɜLɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜLɞ  ɪ  ɨɛɪɚɧɨɑɥɟɧɨɦɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾªɆɢɫɢɤɚȼɚɫɢɥɹ
,ɜɚɧɨɜɢɱɚɫɬɪɨɤɨɦɧɚɩ¶ɹɬɶɪɨɤLɜɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɩLɞɪɨɡɞLɥɭʋȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾªɡɪ
ɩɨɰɟɣɱɚɫɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɄʋɜɢɞɚɧɢɣ
ɪɑɟɪɜɨɧɨɡɚɜɨɞɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊLɲɟɧɧɹɦ ɱɟɪɝɨɜɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ȺɌ ©ɌɊȿɋɌ ɀɂɌɅɈȻɍȾªɜLɞɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ 
ɨɛɪɚɧɨɑɥɟɧɨɦɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾªɊɨɦɚɧɚɞɡɟ
ȽɟɨɪɝLɹ Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɱɚ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɩ¶ɹɬɶ ɪɨɤLɜ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ  Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩLɞɪɨɡɞLɥɭ ʋ  ȺɌ ©ɌɊȿɋɌ
ɀɂɌɅɈȻɍȾªɡɪɩɨɰɟɣɱɚɫɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸ
ɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ±ɉɚɫɩɨɪɬɧɿ
ɞɚɧɿɫɟɪɿɹɆɄʋɜɢɞɚɧɢɣɪɄɢʀɜɫɶɤɢɦɊȼɏɆɍɍɆȼɋ
ɍɤɪɚʀɧɢɜɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɏɚɪɱɟɧɤɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
ɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©,ɇɀȿɇȿɊɇɂɃɐȿɇɌɊ
©ɍɄɊȽȺɁɌȿɏɇ,ɄȺª

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɇȺɍɄɈȼɈɌȿɏɇɈɅɈȽ,ɑɇɂɃɐȿɇɌɊ
©ȼɍȽɅȿɐɖª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɭɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©,ɇɀȿɇȿɊɇɂɃ ɐȿɇɌɊ ©ɍɄɊȽȺɁɌȿɏɇ,ɄȺª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɋLɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚɬɟɥ
ɮɚɤɫ  
ȾɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸXJWFRPXD

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɭɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɇȺɍɄɈȼɈɌȿɏɇɈɅɈȽ,ɑɇɂɃɐȿɇɌɊ©ȼɍȽɅȿɐɖªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɩɪɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ
Ȼɬɟɥɮɚɤɫ  
ȾɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸYXJOHWVFRP

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜLɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɪɡɩɨɫɚɞɢȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉɪȺɌ ©ɍɄɊɆȿȾȱȺȱɇȼȿɋɌª Ʌɟɣɛɢɱɟɧɤɨ Ɉɥɶɝɭ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɭ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ Ɉɫɨɛɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɞɧɿɜ  ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɞɧɿɜ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɊLɲɟɧɧɹ ɡɚɫLɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɛɧ ɜLɞ
 ɪ  ɨɛɪɚɧɨ ɡ  ɪ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉɪȺɌ
©ɍɄɊɆȿȾȱȺȱɇȼȿɋɌªɄɨɡɿɽɧɤɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ Ɉɛɪɚɧɨ
ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ  ɪɨɤɭ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹȽɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɍɄɊɆȿȾȱȺȱɇȼȿɋɌª
ɄɨɡɿɽɧɤɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱɪ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɄɊɆȿȾȱȺȱɇȼȿɋɌª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɍɄɊɆȿȾȱȺȱɇȼȿɋɌª  Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ   Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦɿɫɬɨ Ⱦɧɿɩɪɨ ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ
ɪɚɣɨɧɜɭɥɢɰɹȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
    ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ LQER[#XNUPHGLDLQYHVW
GSXD  Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ZZZXNUPHGLDLQYHVWGSXD 
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȾɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪ
ɁɝLɞɧɨ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɡɚɫLɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɛɧ ɜLɞ
 ɪ  ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ  ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧ-

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɈɰɭɩɢ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚEDUDQFRYD#PHWWUDQVUHPGSXD
ȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZPHWWUDQVUHPGSXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ

Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɶ  ɤɜLɬɧɹ  ɪɨɤɭ
ɩɪɢɣɧɹɬɟɪLɲɟɧɧɹɡɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ©ɉɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɶɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹªȼɤɚɡɚɧLɩɪɚɜɨɱɢɧɢ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɜLɞɱɭɠɟɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨɪɭɯɨɦɨɝɨɬɚɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨɦɚɣɧɚɩɪɚɜɨɱɢɧɢɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɨɫɧɨɜɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭɞLɹɥɶɧɨɫɬLɩɪɚɜɨɱɢɧɢ
ɳɨɞɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰLʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɫɭɤɭɩɧɨɸ ɜɚɪɬLɫɬɸ  ɬɢɫ
ɝɪɧȼɚɪɬLɫɬɶɚɤɬɢɜLɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬL ɫɤɥɚɞɚɽ  ɬɢɫ ɝɪɧ ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬL
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɫɤɥɚɞɚɽɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜɡ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ©ɁȺª   ɝɨɥɨɫɚ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ
ɜLɞɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɆLɧɱɭɤȼɹɱɟɫɥɚɜɉɟɬɪɨɜɢɱ
ɪ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉɅɈȾɈɄɈɆȻ,ɇȺɌȺª

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɘɇ,Ɍ,ª

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȿɌȺɅɍɊȽɌɊȺɇɋɊȿɆɈɇɌª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɭ
ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɉɅɈȾɈɄɈɆȻ,ɇȺɌȺª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɉɨɥɶɨɜɚɬɟɥɮɚɤɫ  

ȾɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
ȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸEJVNKXDHP
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ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɭɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɘɇ,Ɍ,ª ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
 ɦ ɏɚɪɤLɜ ɜɭɥ ȺɤɚɞɟɦLɤɚ ɉɪɨɫɤɭɪɢ  ɬɟɥɮɚɤɫ  

ȾɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸEJVNKXDHP

№71, 13 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɆȿɌȺɅɍɊȽɌɊȺɇɋɊȿɆɈɇɌª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɈɰɭɩɢ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚEDUDQFRYD#PHWWUDQVUHPGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZPHWWUDQVUHPGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɋɦɨɥɟɧɫɶɤɨʀ ɊLɦɢ ɅɶɜLɜɧɢ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɄ
ʋ ɜɢɞɚɧ Ʉɿɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪ ɜ Ⱦɧɿɩɪ ɨɛɥ  ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ
ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɨɧɚ ɜɨɥɨɞLɽ   ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞLȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɟɪɡɨɧɚ Ʌɶɜɚ ɒɥɶɨɦɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɄ
ʋ ɜɢɞɚɧ Ʉɿɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪ ɜ Ⱦɧɿɩɪ ɨɛɥ  ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ
ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜLɧ ɜɨɥɨɞLɽ   ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɜɪɨɤɢ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɨɤɭɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɒɟɜɱɭɤȺɧɠɟɥLɤɢɘɪLʀɜɧ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆʋɜɢɞɚɧȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɢɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ
ɫɬɪɨɤɭɞLʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɨɧɚɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚ
ɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜɭ Ɉɥɟɧɭ ɋɟɪɝLʀɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɄ
ʋɜɢɞɚɧȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ
ɫɬɪɨɤɭɞLʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɨɧɚɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ
ɇɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɇɟɝɨɜɨɪɢ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ
ȺȿʋɜɢɞɚɧɀɨɜɬɧɟɜɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɜɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜLɧ ɜɨɥɨɞLɽ   ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɜɪɨɤɢ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɨɤɭɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɦɨɥɟɧɫɶɤɭɊLɦɭɅɶɜLɜɧɭɋɬɪɨɤ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄʋɜɢɞɚɧɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯ
ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɊLɲɟɧɧɹɦ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɨɛɪɚɧɨ Lʀ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ʋ ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ȼɨɧɚ
ɽɚɤɰLɨɧɟɪɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚLɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧL
ɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɥɚȽɨɥɨɜɨɸɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɨɤɭɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢȻɟɪɡɨɧɚɅɶɜɚɒɥɶɨɦɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄʋɜɢɞɚɧɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼ
ȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɜɡɜ¶ɹɡɤɭɫɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜȼLɧɽɚɤɰLɨɧɟɪɨɦLɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɜɪɨɤɢɈɫɬɚɧɧL
 ɪɨɤLɜ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦ ɡ ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɢɯ ɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɉȺɌ
©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȿɌȺɅɍɊȽɌɊȺɇɋɊȿɆɈɇɌª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɈɰɭɩɢ
 Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ      

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚEDUDQFRYD#PHWWUDQVUHPGSXD
ȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZPHWWUDQVUHPGSXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɩɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɣɨɝɨɮɿɥɿɣɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ

ɪɚɞɢɇɟɝɨɜɨɪɭɆɢɯɚɣɥɨɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿʋɜɢɞɚɧɀɨɜɬɧɟɜɢɦ
ɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɫɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯ
ɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜȼLɧɽɚɤɰLɨɧɟɪɨɦLɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥL
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɜɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɒɟɜɱɭɤȺɧɠɟɥLɤɭɘɪLʀɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆʋɜɢɞɚɧȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɊȼ
ȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɫɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɪLɱɧɢɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜȼɨɧɚɽɚɤɰLɨɧɟɪɨɦLɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɥɚɝɨɥɨɜɧɢɦɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɨɤɭɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɄɭɥɟɧɤɨɜɭɋɜLɬɥɚɧɭɋɟɪɝLʀɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬȺɈʋɜɢɞɚɧȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɫɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜȼɨɧɚɽɚɤɰLɨɧɟɪɨɦLɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɥɚɬɨɜɚɪɨɡɧɚɜɰɟɦɧɚȼɉ©ɉɪɨɦɬɟɩɥɨɜɨɡªɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɨɤɭɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ȯɦɟɥɶɹɧɨɜɨʀ Ƚɚɥɢɧɢ ,ɜɚɧLɜɧɢ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɆ ʋ
ɜɢɞɚɧȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ
ɫɬɪɨɤɭɞLʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɨɧɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ
ɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞLȽɨɥɨɜɢɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ʌɢɫɟɧɤɨ ,ɪɢɧɢ ȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɢ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɆ ʋ
ɜɢɞɚɧȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ
ɫɬɪɨɤɭɞLʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɨɧɚɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ
ɇɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɋɨɤɨɥɨɜɨɣȼɚɥɟɧɬɢɧɢɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɢ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɄ ʋ ȱɧɝɭɥɟɰɶɤɢɣ Ɋȼ ɄɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪ ɜ Ⱦɧɿɩɪ ɨɛɥ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɨɧɚ ɜɨɥɨɞLɽ   ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɇɚɩɨɫɚɞLɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ
ɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀȯɦɟɥɶɹɧɨɜɚȽɚɥɢɧɚ,ɜɚɧLɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆʋɜɢɞɚɧȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭ
ɪɨɤɢɊLɲɟɧɧɹɦɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɨɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɨɸɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ȼɨɧɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥL
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɥɚɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɈɉ
ȾɁɊɌ©ɉɪɨɦɬɟɩɥɨɜɨɡªɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɨɤɭɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɪɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀ Ʌɢɫɟɧɤɨ ,ɪɢɧɚ ȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɆ ʋ ɜɢɞɚɧ ɋɚɤɫɚɝɚɧɫɶɤɢɦ ɄɆɍ ɍɆȼɋ ɍɄɪ ɜ Ⱦɧɿɩɪ ɨɛɥ  ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɧɨ ɨɫɨɛɭ   ɪɨɤɢ
ȼɨɧɚ ɜɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ  ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɥɚɝɨɥɨɜɧɢɦɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦɈɉ©ɉɪɨɦɚɝɪɟɝɚɬªɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɨɤɭɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɪɟɜLɡLɣɧɨʀ
ɤɨɦLɫLʀɋɨɤɨɥɨɜɚȼɚɥɟɧɬɢɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪLɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄʋȱɧɝɭɥɟɰɶɤɢɣ
ɊȼɄɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɪɨɤɢȼɨɧɚ
ɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɥɚ
ɝɨɥɨɜɧɢɦɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦɈɉ©ɉɪɨɦɞɢɡɟɥɶªɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɆLɧɱɭɤȼɹɱɟɫɥɚɜɉɟɬɪɨɜɢɱɪ

Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤL ɜLɞɛɭɥɢɫɹ 
ɪɨɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥLɤɜLɞɚɰLɸ ɜLɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɩLɞɪɨɡɞLɥLɜ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɟɩɥɨɜɨɡLɜ ©ɉɪɨɦɬɟɩɥɨɜɨɡª
ɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɈɰɭɩɢ ©,ɧɝɭɥɟɰɶɤɢɣ
ɡɚɜɨɞ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɢɡɟɥLɜ ©ɉɪɨɦɞɢɡɟɥɶª ɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɒɢɪɨɤLɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɫ ɄɚɪɩLɜɤɚ ɜɭɥ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ   ©ɄɪɢɜɨɪLɡɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɡ ɪɟɦɨɧɬɭɚɝɪɟɝɚɬLɜ ©ɉɪɨɦɚɝɪɟɝɚɬª ɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦ Ʉɪɢɜɢɣ ɊLɝ ɜɭɥ ɌɟɥɟɜLɡLɣɧɚ   ɡ ɦɟɬɨɸ
ɨɩɬɢɦLɡɚɰLʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚLɫɧɭɸɱɢɯɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɩɥɨɳɚɯɛɭɞɭɬɶɨɪɝɚɧLɡɭɜɚɧɢɰɟɯɩɨɪɟɦɨɧɬɭɬɟɩɥɨɜɨɡLɜɰɟɯɩɨɪɟɦɨɧɬɭɞɢɡɟɥLɜ
ɬɚ ɰɟɯ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɨɥLɫɧɢɯ ɩɚɪ ȼɢɞɢ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɧɟ ɡɦLɧɸɸɬɶɫɹ ɰɟ
ɩɨɫɥɭɝɢɡɪɟɦɨɧɬɭɩɟɪɟɫɭɜɧɨɝɨɪɭɯɨɦɨɝɨɫɤɥɚɞɭɬɚɣɨɝɨɱɚɫɬɢɧ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɆLɧɱɭɤȼɹɱɟɫɥɚɜɉɟɬɪɨɜɢɱ
ɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɪɿɤ
ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃ ȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɅɖɇɂɃ ɆȿɏȺɇ,ɑɇɂɃ ɁȺȼɈȾª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ   ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɑɭɝɭʀɜɫɶɤɚɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚ
ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ     Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ɄɨɦɿɫɿʀɪȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪKWWSZZZVLWHVJRRJOHFRPVLWHSUDWKHP]
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ
ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɉɪɢɜɚɬɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮɿɪɦɚ ©ɋɬɚɣɥª ɤɨɞ
   ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ Ɂɛɨɪɢ LɧLɰɸɜɚɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɉɟɪɟɥLɤɩɢɬɚɧɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɪɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɋɟɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɿɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɪɿɱɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚ
ɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ
ɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɨɪɚɡɚɪɿɤ
ɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜɪɟɜɿɡɨɪɚ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɬɚɧɚɞɚɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɞɥɹ
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɬɚɤɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɉɨɪɹɞɨɤɬɚɫɩɨɫɿɛɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ ɞɥɹ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɈɫLɛ ɳɨ ɩɨɞɚɜɚɥɢ
ɩɪɨɩɨɡɢɰLʀɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɛɭɥɨ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜɫL ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨ ɉɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɦɭɪɨɡɝɥɹɧɭɬLɡɭɫLɯɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɩɪɢɣɧɹɬLɜLɞɩɨɜLɞɧLɪLɲɟɧɧɹ ɍɏȼȺɅɂɅɂ 
ɈɛɪɚɬɢɥɿɱɢɥɶɧɭɤɨɦɿɫɿɸɭɫɤɥɚɞɿɊɢɛɚɥɶɱɟɧɤɨȱɝɨɪɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɎɨɦɿɧȺɧɞɪɿɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
 Ɉɛɪɚɬɢ ȼɢɩɪɢɰɶɤɭ ɋɜɿɬɥɚɧɭ Ɏɟɥɿɤɫɿɜɧɭ  ɝɨɥɨɜɨɸ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɋɢɛɚɥɶɱɟɧɤɨ ɋɜɿɬɥɚɧɭ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɭ  ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɪɿɱɧɢɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɪɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ
ɛɚɥɚɧɫ ɮɨɪɦɚʋɦɫ ɬɚɡɜɿɬɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɨɪɦɚʋɦɫ 
Ɂɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɝɪɧɫɬɚɧɨɦɧɚɪ
ɹɤɿɣɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɦɢɧɭɥɢɯɪɨɤɿɜɝɪɧ
ɬɚɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɪɨɤɭɝɪɧɜɢɩɥɚɬɢɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
ɁɚɥɢɲɨɤɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɳɨɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹɩɿɫɥɹɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɡɚɥɢɲɢɬɢɜɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
  ɑɚɫɬɢɧɭ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɭ ɫɭɦɿ  ɝɪɧ ɰɹ ɫɭɦɚ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚɪɿɤɝɪɧ
ɬɚ ɡɚɥɢɲɤɭ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ ɦɢɧɭɥɢ ɪɨɤɢ ɝɪɧ  ɧɚɩɪɚɜɢɬɢɧɚɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ⱦɨɪɭɱɢɬɢɧɚɝɥɹɞɨɜɿɣɪɚɞɿɧɚɫɜɨɽɦɭɡɚɫɿɞɚɧɧɿɜɢɡɧɚɱɢɬɢɞɚɬɭɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɫɬɪɨɤɬɚɫɩɨɫɿɛɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ɋɨɛɨɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪɿɤ
Ɋɨɛɨɬɭɞɢɪɟɤɬɨɪɚɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɡɚɪɿɤ
Ɋɨɛɨɬɭɪɟɜɿɡɨɪɚɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢ
ɪɟɜɿɡɨɪɚɡɚɪɿɤ
ɋɯɜɚɥɢɬɢɡɧɚɱɧɿɩɪɚɜɨɱɢɧɢɬɚɧɚɞɚɬɢɡɝɨɞɭɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɉɪȺɌ©ɏȿɆɁªɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɜɿɞɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨ
ɪɿɲɟɧɧɹɭɯɨɞɿɩɨɬɨɱɧɨʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɫɭɦɭɩɨɧɚɞɜɚɪɬɨɫ-

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɋɍɆȺ
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲª

ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦɏɚɪɤɿɜ ɜɭɥ
Ʉɨɬɥɨɜɚ   ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɪɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜ
ɜɭɥɄɨɬɥɨɜɚɤɚɛɿɧɟɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɡɞɨɭɞɟɧɶ
ɬɚ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ ɩɟɪɟɥɿɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɶɭɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɪ ɞɨɩɨɜɧɟɧɨɧɚɫɬɭɩɧɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦ
ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɚɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɧɢɦɢ
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ɬɿɚɤɬɢɜɿɜɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɥɟɧɟ
ɛɿɥɶɲɟ ɞɜɿɫɬɿɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɝɪɢɜɟɧɶɚɫɚɦɟɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɚɫɬɚɜɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜɿɩɨɬɟɤɢɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɨɫɥɭɝɞɨɝɨɜɨɪɿɜɨɪɟɧɞɢɿɧɲɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɬɚɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɧɢɯ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɪɟɬɿɯɨɫɿɛɡɚɹɤɢɦɢɉɪȺɌ©ɏȿɆɁªɜɢɫɬɭɩɚɽɛɭɞɶ
ɹɤɨɸɿɡɫɬɨɪɿɧɿɡɡɧɚɱɟɧɧɹɦɳɨɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɽɱɢɧɧɢɦɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɪɢɧɤɨɜɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɦɚɣɧɚɉɪȺɌ©ɏȿɆɁª
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɨɩɪɢɣɧɹɬɬɸɪɿɲɟɧɧɹɧɚɭɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɧɚɞɚɬɢɇɚɝɥɹɞɨɜɿɣɊɚɞɿɹɤɚɦɚɽɩɪɚɜɨɧɚɜɥɚɫɧɢɣ
ɪɨɡɫɭɞɜɢɡɧɚɱɚɬɢʀɯɭɦɨɜɢɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɪɨɡɦɿɪɿɜɫɬɪɨɤɿɜɬɟɪɦɿɧɿɜɭɦɨɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɬɚɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɧɢɯ
ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɨɩɿɞɩɢɫɚɧɧɸɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɿɫɥɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɪɿɲɟɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ ɬɚʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɸɧɚɞɚɬɢȾɢɪɟɤɬɨɪɭ
Ɂɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹ
ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɬɚɜɫɩɨɫɿɛ
ɮɨɪɦɚɿɬɟɤɫɬɛɸɥɟɬɟɧɹɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɧɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɩɿɞɬɟɤɫɬɨɦɛɸɥɟɬɟɧɹɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹɩɿɞɩɢɫɞɢɪɟɤɬɨɪɚɚɛɨɜɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɚɛɨɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɞɨɫɤɥɚɞɭɩɿɞɩɢɫɭɜɯɨɞɹɬɶ±ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɫɚɞɢɩɪɿɡɜɢɳɚɿɦɟɧɿɬɚɩɨɛɚɬɶɤɨɜɿɨɫɨɛɢɫɬɢɣɩɿɞɩɢɫ 
 ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɩɟɱɚɬɤɢ ɡɚɜɿɪɹɽ ɩɿɞɩɢɫ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɚɛɨ ɜɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɚɛɨ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
ɡɜɿɬɧɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɶɨɦɭ
ɡɚɩɪɨ- ɡɚɩɪɢɜɿɥɟɣ
ɡɚɩɪɢɜɿɡɚɩɪɨɫɬɢɦɢ
ɫɬɢɦɢ ɨɜɚɧɢɦɢ
ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢ
ɋɭɦɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɞɢ



ɜɿɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧ



ɞɿɜɧɚɨɞɧɭɚɤɰɿɸɝɪɧ
ɋɭɦɚ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ ɞɢɜɿ



ɞɟɧɞɿɜɝɪɧ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭ
ɨɫɿɛɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚ
ɪ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ⱦɚɬɚ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɪ
ɞɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɚɦ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɹɦ
ɫɭɦ ɝɪɧ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ
ɝɪɧ
ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɞɚɬɭ
ɇɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜLɞɪ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ
ɜLɞɪ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚɪɿɤɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
ɇɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɹɤɢɜLɞɛɭɥɢɫɹɪ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ
ɜLɞɪ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜɡɚɪ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɚɥɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɢɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
ȼɢɪɨɛɧɢɱɿɚɩɚɫɢ
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɫɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɫɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 



Ɂɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ  ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɢɫɶɦɨɜɢɦ ɡɚɩɢɬɨɦ
ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɜɭɥ Ʉɨɬɥɨɜɚ 
ɤɚɛ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɭ ɪɨɛɨɱɿ ɞɧɿ ɡ  ɞɨ  ɨɛɿɞɧɹ ɩɟɪɟɪɜɚ ɡ  ɞɨ
  ɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɛɟɡɩɨɞɚɧɧɹɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨɡɚɩɢɬɭ±ɬɚɤɨɠ
ɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɍɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭɡɚɩɢɬɿɚɤɰɿɨɧɟɪɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɚ±ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɚɛɨɩɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɬɚ
ɩɨɛɚɬɶɤɨɜɿɚɤɰɿɨɧɟɪɚ±ɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɢɩ ɧɚɥɟɠɧɢɯɣɨɦɭɚɤɰɿɣ
ȾɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɞɚɸɬɶɫɹɞɥɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɌɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
Ⱥɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨʀɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɨɦɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɉɊɈȿɄɌɇɈȼɂɒɍɄɍȼȺɅɖɇɂɃ
,ɇɋɌɂɌɍɌɈȻ¶ȿɄɌ,ȼɌɊȺɇɋɉɈɊɌɍª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣɩɪɨɟɤɬɧɨɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɣLɧɫɬɢɬɭɬɨɛ¶ɟɤɬLɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭª
 ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɏɚɪɤLɜ  ɦLɫɬɨ ɏɚɪɤLɜ ɊLɡɞɜɹɧɚ ɛɭɞ Ȼ
 
ȾɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɪɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ KWWSZZZNKJWFRPXDLQGH[SKSNKJWLQIR
DQQXDOUHJXODULQIRUPDWLRQ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨªɉɪɢɜɚɬɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮLɪɦɚ
©ȯȼɊɈȺɍȾɂɌª
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɓɨɪLɱɧLɱɟɪɝɨɜLɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢ
ɛɭɥɢɫɤɥɢɤɚɧLɡɚLɧLɰLɚɬɢɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɪ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭȾɢɪɟɤɬɨɪɚɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰLɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤLɜɞLɹɥɶɧɨɫɬLɧɚ
ɪLɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜLɬɭ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤLɜ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ
ɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜLɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭ
ɉɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞLɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɩLɞɫɭɦɤɚɦɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɜ
ɪɨɰLɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜLɞɟɧɞLɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɡɦLɧɭɬɢɩɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɣɨɝɨɧɨɜɭɧɚɡɜɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰLʀɋɬɚɬɭɬɭȺɌ©ɏȺɊȾ,ɉɊɈɌɊȺɇɋª
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɪɟɞɚɤɰLʀ ɜɧɭɬɪLɲɧLɯ ɉɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ Ʉɨɞɟɤɫɭ ȺɌ
©ɏȺɊȾ,ɉɊɈɌɊȺɇɋª ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɱɢɯ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ ɨɪɝɚɧLɜ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ L
ɤɨɧɬɪɨɥɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ
ɁɦLɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧL ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɬɟɪɦLɧɢɜLɞɚɤɰLɨɧɟɪɨɦɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɈɛɪɚɬɢɥLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸɜɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɫɤɥɚɞLȻɢɫɨɜɈ,,ɥɶʀɧɚɇɋ
ɄɨɜɬɭɧɋɈɈɯɪLɦɟɧɤɨȼəɒɚɪɨɜɫɶɤɢɣȼə
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬȾɢɪɟɤɬɨɪɚɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪLɤɬɚɨɫɧɨɜɧLɧɚɩɪɹɦɤɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɧɚɪLɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬLɛɚɥɚɧɫɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭ
ɊɨɡɩɨɞLɥɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚɪLɤɧɟɡɞLɣɫɧɸɜɚɬɢɞɢɞLɞɟɧɞɢɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɡɞLɣɫɧɢɬɢɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜɡɚɪLɤɡɚɪɚɯɭɧɨɤ
ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɭɪɨɰLɡɚɥɢɲɨɤɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩLɫɥɹɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜ
ɪɨɤɭ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢɧɚɪɨɡɯɜɢɬɨɤɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɁɦLɧɢɬɢ ɬɢɩ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɩɭɛɥLɱɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ
ɧɨɜɟ ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɣ Lɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛ¶ɽɤɬLɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭª ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɨɜɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪȺɌ
©ɏɚɪɞLɩɪɨɬɪɚɧɫª ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɤɨɦɟɪɰLɣɧɟ ɮLɪɦɨɜɟ  ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȺɌ©ɏɚɪɞLɩɪɨɬɪɚɧɫª
ȼɧɟɫɬɢɡɦLɧɢɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜLɣ
ɪɟɞɚɤɰLʀɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰLɸɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧLɣ
ɪɟɞɚɤɰLʀɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢɧɚɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰLʀɋɬɚɬɭɬɭɝɨɥɨɜɭɡɛɨɪLɜ
Ɇɟɠɟɪɢɰɶɤɭ ɇɆ ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦLɧ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɧɨɜLɣ ɪɟɞɚɤɰLʀ ɧɚɛɭɜɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬL
ɪ ɞɚɬɚɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬLɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦLɧɜ
ɞɟɹɤLɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱLɚɤɬɢɍɤɪɚʀɧɢɜLɞɧɨɫɧɨɡɚɯɢɫɬɭɩɪɚɜLɧɜɟɫɬɨɪLɜª 
ȼɢɤɨɧɚɜɱɨɦɭɨɪɝɚɧɭɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɧɚɞɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬLɜɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰLʀɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰLʀɫɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɭɚɥɟɧɟɪɚɧLɲɟɪ
 ȼɧɟɫɬɢ ɡɦLɧɢ ɞɨ ɜɧɭɬɪLɲɧLɯ ɉɨɥɨɠɟɧɶ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɁɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɊɟɜLɡLɣɧɭ ɤɨɦLɫLɸ  ɢ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹʀɯɭɧɨɜLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɜɧɭɬɪLɲɧLɉɨɥɨɠɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɁɚɝɚɥɶɧL
ɡɛɨɪɢɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭ
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɊɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸ ɢɄɨɞɟɤɫɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨ-

ɜɚɪɢɫɬɜɚɜɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧLɣɪɟɞɚɤɰLʀ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɧɚ ɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɶ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɁɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɊɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸ ɢɄɨɞɟɤɫɭɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɝɨɥɨɜɭɡɛɨɪLɜɆɟɠɟɪɢɰɶɤɭɇɆ
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɞɚɬɨɸ ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɢɧɧɨɫɬL ɉɨɥɨɠɟɧɶ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɁɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɉɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɊɟɜLɡLɣɧɭɤɨɦLɫLɸ ɢɄɨɞɟɤɫɭɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪȺɌ©ɏɚɪɞLɩɪɨɬɪɚɧɫªɜɪɟɞɚɤɰLʀɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀɪLɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɪɽɞɚɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰLʀɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɟɞɚɤɰLʀɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ
ɪLɲɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɪ
 ɇɚɞɚɬɢ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɧɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪLɲɟɧɧɹ Ƚɪɚɧɢɱɧɚ ɫɭɤɭɩɧɚ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɹɤL
ɡɞLɣɫɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɜLɞLɦɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȾɢɪɟɤɬɨɪɨɦɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
 ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ  ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯɪɨɛLɬɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰLʀ
ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɦLɥɶɣɨɧLɜ ɝɪɢɜɟɧɶ
ɡɚɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɧɚɜLɞɤɪɢɬɬɹɜɤɥɚɞɧɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤLɜ
ɩ¶ɹɬɶɦLɥɶɣɨɧɢ ɝɪɢɜɟɧɶ
ɁɭɫLɯɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɨɞɧɨɝɨɥɨɫɧɨ
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜL ɡɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ ɛɭɥɢ ɫɤɥɢɤɚɧL ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ
ɪ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
ɈɛɪɚɧɧɹɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɩɨɡɢɰLɣɳɨɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜLɞɚɤɰLɨɧɟɪLɜɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶ
ɈɛɪɚɬɢɥLɱɢɥɶɧɭɤɨɦLɫLɸɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞL Ȼɢɫɨɜ Ɉ, ,ɥɶʀɧɚ ɇɋ Ʉɨɜɬɭɧ ɋɈ
ɈɯɪLɦɟɧɤɨȼəɒɚɪɨɜɫɶɤɢɣȼəȽɨɥɨɜɨɸɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɨɛɪɚɬɢɄɨɜɬɭɧɋɈ
 Ɉɛɪɚɬɢ ɝɨɥɨɜɨɸ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɆɟɠɟɪɢɰɶɤɭɇɆ
ɈɛɪɚɬɢɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɋɟɥɟɝɟɧɶɈɈ
ȾɨɫɬɪɨɤɨɜɨɩɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɉɛɪɚɬɢ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɦ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ
ɫɤɥɚɞLȼɟɧɝɟɪɋȼ©ɡɚª
ȺɛɪɚɦɫɨɧɆȼ©ɡɚªȯɪɦɟɤɛɚɽɜȯ©ɡɚª
ɁɭɫLɯɩɢɬɚɧɶɪLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨ
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


ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ

ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ

49

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɌɊɈɇª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɌɊɈɇª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥȺɤɚɞɟɦɿɤɚɉɪɨɫɤɭɪɢ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚRFE#KDUWURQFRPXD
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀVPLGDJRYXDHPBUHSRUWV
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ
ɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɁɦɿɧɚ
ɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɪɨɤɭɭɫɤɥɚɞɿɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦɪɿɱɧɢɯ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɜɿɞɪɩɪɨɬɨɤɨɥʋ
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢ
 ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ɏȺɊɌɊɈɇª ȼɚɯɧɨ
Ɇɢɤɨɥɢȱɜɚɧɨɜɢɱɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɚɩɨɫɚɞɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɁɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ
©ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸªɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɡɚɯɢɫɬɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯª 
ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ ©ɏȺɊɌɊɈɇª   ɚɤɰɿɣ ɳɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªȼɚɯɧɨɆɢɤɨɥɭȱɜɚɧɨɜɢɱɚɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀ
ɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸªɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨ
ɡɚɯɢɫɬɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯª ȼɚɯɧɨɆȱɧɚɥɟɠɚɬɶɚɤɰɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
 ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ ©ɏȺɊɌɊɈɇª ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɦɏɚɪɤɿɜ
ɪɨɤɭɭɫɤɥɚɞɿɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦ
ɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɜɿɞɪɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢ
 ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢȾɟɪɠɚɜɚɍɤɪɚʀɧɚɜɨɫɨɛɿɤɟɪɭɸɱɨɝɨɪɚɯɭɧɤɨɦɎɨɧɞɭɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɦɚɣɧɚɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥȽɟɧɟɪɚɥɚȺɥɦɚɡɨɜɚɱɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ƒȺɛɪɚɦɟɧɤɚȼɹɱɟɫɥɚɜɚɅɟɨɧɿɞɨɜɢɱɚɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɡ
ɪɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ƒȽɨɥɭɛɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɘɪɿɣɨɜɢɱɚɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡ  ɪ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɡ
ɪɨɤɭɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ƒɄɨɥɨɛɤɨɜɚɈɥɟɝɚȼɚɞɢɦɨɜɢɱɚɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɨɤɭ
ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ƒɉɪɢɫɬɭɩɢɆɚɤɫɢɦɚȯɜɝɟɧɨɜɢɱɚɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɨɤɭ
ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ƒ ɏɨɥɨɞɧɨɜɨʀ ȱɪɢɧɢ ɉɟɬɪɿɜɧɢ ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɡ  ɪɨɤɭ
ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɂɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸª
ɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɡɚɯɢɫɬɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯª 
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɽɥɨɛɨɪɨɞɨɜɚɊɨɦɚɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ Ȼɽɥɨɛɨɪɨɞɨɜ ɊɈ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɡ 
ɪɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɟɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
Ɂɝɨɞɢ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ
ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸª ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯª  ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɄɥɸɱɧɢɤɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ
ȱɥɥɿɱɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɄɥɸɱɧɢɤȼȱɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɟɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɁɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀ
ɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɬɪɢɦɚɧɨɧɟɛɭɥɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸªɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ
©ɉɪɨɡɚɯɢɫɬɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯª ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ
©ɏȺɊɌɊɈɇªɚɤɰɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɄɭɱɟɪɟɧɤɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ
ȺɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱɚɄɭɱɟɪɟɧɤɨȼȺɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɟɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɁɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀ
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ɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɨɬɪɢɦɚɧɨɧɟɛɭɥɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸªɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ
©ɉɪɨɡɚɯɢɫɬɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯª ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɪɨɤɭɭɫɤɥɚɞɿɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦ
ɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɜɿɞɪɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɦɿɧɢ ņ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɭɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɿɦ ɨɫɿɛɧɚ
ɫɬɪɨɤɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɫɤɥɚɞɿ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ ɨɫɨɛɿ ɤɟɪɭɸɱɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɨɦ
Ɏɨɧɞɭɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɦɚɣɧɚɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥȽɟɧɟɪɚɥɚȺɥɦɚɡɨɜɚɱɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ 
ƒȽɨɥɭɛɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɘɪɿɣɨɜɢɱɚɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟ ɦɚɽ ɉɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ± ɉɟɪɲɢɣɡɚɫɬɭɩɧɢɤȽɨɥɨɜɢɡɚɫɬɭɩɧɢɤȽɨɥɨɜɢɡɚɫɬɭɩɧɢɤɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɤɨɫɦɿɱɧɨʀɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀɬɜɨȽɨɥɨɜɢɡɚɫɬɭɩɧɢɤ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɤɨɫɦɿɱɧɨʀɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɞɢɪɟɤɬɨɪɚɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɤɨɫɦɿɱɧɨʀɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚ
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀȾɟɪɠɚɜɧɟɤɨɫɦɿɱɧɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɦɄɢʀɜ
ƒɄɨɥɨɛɤɨɜɚɈɥɟɝɚȼɚɞɢɦɨɜɢɱɚɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɦɚɣɧɨɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɫɦɿɱɧɨʀ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɫɦɿɱɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀɞɢɪɟɤɬɨɪɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɤɨɫɦɿɱɧɨʀɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀȾɟɪɠɚɜɧɟɤɨɫɦɿɱɧɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɦɄɢʀɜ
ƒɆɿɯɟɽɜɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱɚɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ɡɚɫɬɭɩɧɢɤȽɨɥɨɜɢȾɟɪɠɚɜɧɟɤɨɫɦɿɱɧɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɦɄɢʀɜɡɚɫɬɭɩɧɢɤɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ Ⱦɇȼɉ ȼɈ ©Ʉɨɦɭɧɚɪª ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɜɿɞɞɿɥɭȼɈ©ɄɨɦɭɧɚɪªɋɄȻ©ɉɨɥɿɫɜɿɬªɦɏɚɪɤɿɜ
ƒɉɪɢɫɬɭɩɭɆɚɤɫɢɦɚȯɜɝɟɧɨɜɢɱɚɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɸɪɢɞɢɱɧɨʀɬɚɞɨɝɨɜɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɚɜɿɞɭɜɚɱɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭ
ȾɟɪɠɚɜɧɟɤɨɫɦɿɱɧɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɦɄɢʀɜ
Ɂɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸª
ɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɡɚɯɢɫɬɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯª 
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɄɭɱɟɪɟɧɤɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȺɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɌɊɈɇȱɇɄɈɊɉɈɊȿɃɌȱȾª ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥȽɨɝɨɥɹɱɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ 
Ɂɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨ
ɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸªɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɡɚɯɢɫɬɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯª ɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ɌɈȼ
ɇȼɉɏȺɊɌɊɈɇȿɇȿɊȽɈɅɬɞɦɏɚɪɤɿɜɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ɏȺɊɌɊɈɇȱɇɄɈɊ ɅɌȾ
ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥȺɤɚɞɟɦɿɤɚɉɪɨɫɤɭɪɢɱɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ 
ƒ Ʉɥɸɱɧɢɤɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȱɥɥɿɱɚ ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɚɤɰɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ
ɦɚɽɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ɩɟɪɜɢɧɧɚ
ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɦɏɚɪɤɿɜɝɨɥɨɜɚ
ƒɑɟɪɤɚɫɨɜɭȼɿɤɬɨɪɿɸȽɟɧɧɚɞɿʀɜɧɭȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ
©ɏȺɊɌɊɈɇªɚɤɰɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɦɏɚɪɤɿɜ
Ɂɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸª
ɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɡɚɯɢɫɬɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯª 
ɪɨɤɭɭɫɤɥɚɞɿɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦ
ɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɜɿɞɪɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȽɨɥɨɜɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢȾɟɪɠɚɜɧɟɤɨɫɦɿɱɧɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɤɨɞȯȾɊɉɈɍɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢȾɟɪɠɚɜɚɍɤɪɚʀɧɚɜɨɫɨɛɿɤɟɪɭɸɱɨɝɨɪɚɯɭɧɤɨɦ
Ɏɨɧɞɭɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɦɚɣɧɚɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɦɄɢʀɜɜɭɥȽɟɧɟɪɚɥɚȺɥɦɚɡɨɜɚɱɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿ-
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ɬɟɧɬɚ ȾɟɪɠɚɜɧɟɤɨɫɦɿɱɧɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨɧɚɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɪɧɚɩɨɫɚɞɿȽɨɥɨɜɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡ
ɪɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɟɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧɿɜ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ
ɤɨɫɦɿɱɧɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɶɤɚ
 ɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢȾɟɪɠɚɜɧɟɤɨɫɦɿɱɧɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɡɚɨɤɪɟɦɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦȾɽɜɚɽɜɚ
ȱɪɢɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢȾɟɪɠɚɜɧɚɮɿɧɚɧɫɨɜɚɿɧɫɩɟɤɰɿɹɜɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿȾɟɪɠɚɜɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɿɧɫɩɟɤɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɤɨɞȯȾɊɉɈɍɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢȾɟɪɠɚɜɚɍɤɪɚʀɧɚɜɨɫɨɛɿɤɟɪɭɸɱɨɝɨɪɚɯɭɧɤɨɦɎɨɧɞɭɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɦɚɣɧɚɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥ
ȽɟɧɟɪɚɥɚȺɥɦɚɡɨɜɚɱɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ 
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɪ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɟɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜ
ɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȾɟɪɠɚɜɧɚɮɿɧɚɧɫɨɜɚɿɧɫɩɟɤɰɿɹɜɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿȾɟɪɠɚɜɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɿɧɫɩɟɤɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɦɏɚɪɤɿɜ
ɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢȾɟɪɠɚɜɧɚɮɿɧɚɧɫɨɜɚɿɧɫɩɟɤɰɿɹɜɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿȾɟɪɠɚɜɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɿɧɫɩɟɤɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɡɚɨɤɪɟɦɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦɅɸɛɢɧɫɶɤɚɈɥɟɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɨɸɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽ
 ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ©ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ©ɏȺɊɌɊɈɇȺɋɄɈɇȾªɅɬɞɤɨɞȯȾɊɉɈɍ
ɘɪɢɞɢɱɧɚɨɫɨɛɚɌɈȼ©ɇȼɉ©ɏȺɊɌɊɈɇȺɋɄɈɇȾªɅɬɞ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
 ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɜɭɥ Ⱥɤɚɞɟɦɿɤɚ ɉɪɨɫɤɭɪɢ   ɜɨɥɨɞɿɥɚ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ ©ɏȺɊɌɊɈɇª   ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ

ɧɚɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɪɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɌɈȼ©ɇȼɉ
©ɏȺɊɌɊɈɇȺɋɄɈɇȾªɅɬɞɡɚɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦɄɭɯɬɟɧɤɨɈɥɟɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɨɸɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽ
ɪɨɤɭɭɫɤɥɚɞɿɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦ
ɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇªɜɿɞɪɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ
©ɏȺɊɌɊɈɇªɡɱɢɫɥɚɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛ±ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɬɪɢ ɨɫɨɛɢɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɭɫɤɥɚɞɿ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɸɪɢɞɢɱɧɭɨɫɨɛɭȾɟɪɠɚɜɧɟɤɨɫɦɿɱɧɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ
ɄɢʀɜɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɶɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ȾɟɪɠɚɜɚɍɤɪɚʀɧɚɜɨɫɨɛɿɤɟɪɭɸɱɨɝɨɪɚɯɭɧɤɨɦɎɨɧɞɭɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɦɚɣɧɚɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥȽɟɧɟɪɚɥɚ
Ⱥɥɦɚɡɨɜɚɱɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ 
ƒ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɡɚɨɤɪɟɦɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦ
ƒ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ
ɫɥɭɠɛɢɍɤɪɚʀɧɢɡɚɨɤɪɟɦɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦ
ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɸɪɢɞɢɱɧɭɨɫɨɛɭɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ɏȺɊɌɊɈɇȱɇɄɈɊ ɅɌȾ ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ 
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥȺɤɚɞɟɦɿɤɚɉɪɨɫɤɭɪɢɱɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ   ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɈȼɇȼɉɏȺɊɌɊɈɇȱɇɄɈɊɅɌȾɡɚɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȼɚɯɧɨɆȱɪ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪɿɱɧɨʀ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɫɤɥɚɞɚɽɁɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
ɲɬɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɲɬɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ±ɲɬ©ɩɪɨɬɢªɲɬ
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɡɚɫLɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜLɞ
 ɪ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɞɚɬɢ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɜ ɯɨɞɿ ɣɨɝɨ ɩɨɬɨɱɧɨʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛɿɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɹɤɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢɦɚɣɧɨɚɛɨɩɨɫɥɭɝɢ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɹɤɢɯɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞɞɨɜɿɞɫɨɬɤɿɜɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɡɚɞɚɧɢɦɢ
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɤɪɟɦɚɞɨɝɨɜɨɪɢɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭɬɨɜɚɪɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟ ɽ ɜɢɤɥɸɱɧɢɦ 
Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɬɚɤɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
ɬɢɫɝɪɧȼɚɪɬɿɫɬɶɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɢɫɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ
ɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɞɨɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɫɤɥɚɞɚɽɇɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿɛɭɥɢɩɪɢɫɭɬɧɿɱɥɟɧɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɫɤɥɚɞɿɨɫɿɛɳɨɫɤɥɚɞɚɽɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ±ɝɨɥɨɫɢ©ɩɪɨɬɢªɧɟɦɚɽ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɆɌªɄɚɦɟɧɫɶɤɚɆȺɪ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɌȿɏɇɈɅɈȾɀȱɁª

ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɜɭɥȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɚ Ʌɟɧɿɧɚ ɛɭɞɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚPW#DFDGHP\LQXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ PWSURHPLWHQWLQIR ɜɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɊLɲɟɧɧɹɨɞɧɨɨɫLɛɧɨɝɨɚɤɰLɨɧɟɪɚɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬɌɟɯɧɨɥɨɞɠɿɡª ɞɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜLɞɪ
ɛɧɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɧɚɞɚɬɢɡɝɨɞɭɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɜɯɨɞɿɣɨɝɨɩɨɬɨɱɧɨʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛɿɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɚɣɧɨ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɹɤɢɯɩɟɪɟɜɢɳɭɽɜɿɞɫɨɬɤɿɜɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɤɪɟɦɚɞɨɝɨɜɨɪɢɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭɦɿɧɢɬɨɜɚɪɿɜɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɪɭɯɨɦɨɝɨɬɚɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨɦɚɣɧɚɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɝɪɨɲɨɜɢɯɤɨɲɬɿɜɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɬɚɿɧɨɡɟɦɧɿɣɜɚɥɸɬɿɧɚɞɚɧɧɹɩɨɡɢɤɢɭɤɥɚɞɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭɜɿɞɫɬɭɩɥɟɧɧɹɩɪɚɜɚɜɢɦɨɝɢɩɨɪɭɤɢɡɚɫɬɚɜɢȽɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɬɚɤɢɯɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
ɬɢɫ ɝɪɧ ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɢɫɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɜɚɪ-

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɌȿɏɇɈɅɈȾɀȱɁª

ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨ
ɜɭɥ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɚ Ʌɟɧɿɧɚ  ɛɭɞ  ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ
  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ PW#DFDGHP\LQXD ɚɞɪɟɫɚ
ɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀPWSURHPLWHQWLQIRɜɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɊLɲɟɧɧɹɨɞɧɨɨɫLɛɧɨɝɨɚɤɰLɨɧɟɪɚɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬɌɟɯɧɨɥɨɞɠLɡª ɞɚɥLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ɜLɞɪɛɧɩɪɢɣɧɹɬɨɧɚɫɬɭɩɧLɪLɲɟɧɧɹɍɡɜ¶ɹɡɤɭLɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɢɩɢɧɢɬɢɡɪɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɭɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɤɥɚɞLɑɥɟɧ Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɧɬɨɧɨɜɋɟɪɝLɣɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɞɚɧLɣɩɨɫɚɞLɡɦɨɦɟɧɬɭ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɨɛɪɚɧɧɹɪɨɤɢɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɚɪɚɧɨɜɚɈɤɫɚɧɚɘɪLʀɜɧɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɞɚɧLɣɩɨɫɚɞLɡɦɨɦɟɧɬɭɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɨɛɪɚɧɧɹɪɨɤɢɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȽɥɚɡɭɧɨɜɚɈɥɟɧɚȯɜɝɟɧLʀɜɧɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɞɚɧLɣɩɨɫɚɞLɪɨɤɢ
ɈɛɪɚɬɢɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɤLɥɶɤɨɫɬLɬɪɶɨɯɨɫLɛɭ

ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɫɤɥɚɞLɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɧɬɨɧɨɜɋɟɪɝLɣɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɝɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪȺɌ©ɆɌªȺɧɬɨɧɨɜɋɆɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚɮLɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɹɤɚɜɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɡɚɫLɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜLɞ  ɪ Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ ɋɟɪɝLɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɨɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɨɸ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɧɚɫɬɪɨɤɞLʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɊɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɚɪɚɧɨɜɚ
ɈɤɫɚɧɚɘɪLʀɜɧɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɩɪɨɜLɞɧɨɝɨɮɚɯLɜɰɹ
ɉɪȺɌ©ɘɄ©ɉɪɚɜɨɡɚɯɢɫɬ,ɧɜɟɫɬªɌɚɪɚɧɨɜɚɈɘɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚ
ɮLɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɜɨɥɨɞLɽ  ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩLɬɚɥɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȽɥɚɡɭɧɨɜɚɈɥɟɧɚȯɜɝɟɧLʀɜɧɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚ
ɩɨɫɚɞɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜLɞɞLɥɭ ɉɚɜɥɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧLɱɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ
ȾɉȼɈ©ɉLɜɞɟɧɧɢɣɦɚɲɢɧɨɛɭɞLɜɧɢɣɡɚɜɨɞªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜLɞɞLɥɭɬɨɪɝLɜɥLɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌȻ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɄɨɦɦɨɞLɬLªȽɥɚɡɭɧɨɜɚɈȯɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚ
ɮLɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɹɤɚɜɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȼɫLɡɚɡɧɚɱɟɧLɜɢɳɟɨɫɨɛɢɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɸɬɶɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶȼLɞɫɭɬɧɹɡɝɨɞɚ
ɮLɡɢɱɧɢɯɨɫLɛɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȾɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɆɌªɄɚɦɟɧɫɶɤɚɆȺɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɒɚɧɨɜɧɢɣɚɤɰɿɨɧɟɪ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄȱȼɋɖɄɂɃɌɊȺɄɌɈɊɇɂɃɁȺȼɈȾ
ȱɆɋɈɊȾɀɈɇȱɄȱȾɁȿª

ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɩɪɬ
Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ   ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ
ɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɬɪɚɜɧɹɪɨɤɭɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɩɪɨɫɩɟɤɬȺɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚȺɥɶɨɲɢɧɚɉɚɥɚɰɤɭɥɶɬɭɪɢȺɌ©ɏɌɁª
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
ȼɢɛɨɪɢɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ
ɪɿɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɪɨɰɿ
ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
 ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚɪ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɡɜɿɬɧɢɣɪɿɤ
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚ

ɧɿɫɬɶ
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ



ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȿɌȺɅɍɊȽɌɊȺɇɋɊȿɆɈɇɌª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɈɰɭɩɢ
 Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ      

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚEDUDQFRYD#PHWWUDQVUHPGSXD
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ZZZPHWWUDQVUHP
GSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɌɊɈɇª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɌɊɈɇª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥȺɤɚɞɟɦɿɤɚɉɪɨɫɤɭɪɢ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚRFE#KDUWURQFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVPLGDJRYXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ
ɚɛɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɿɩɨɬɟɱɧɿ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɮɨɧɞɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ ɰɶɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɱɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɪ
Ɋɨɡɦɿɪɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɳɨɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɜɢɩɥɚɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɿɲɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯ
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ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤɡɛɢɬɨɤ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ
ɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ
ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ 
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ȾɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ
ɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɩɪɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣɤɚɛɿɧɟɬ ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɨɫɨɛɚ±Ɍɸɦɟɧɰɟɜȼɘɡɚɫɬɭɩɧɢɤ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɬɚɩɪɚɜɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶȼɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɦɨɠɧɚɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚ ɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ[W]XDSUHGSUL\DWLHSXEOLF
ɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɜɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɧɨɦɧɚɪɨɤɭ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɡɞɨɭɞɟɧɶɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɉɪɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɚɫɩɨɪɬɚɛɨɿɧɲɢɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɹɤɢɣɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭȾɥɹɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɨɫɿɛ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ
ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɡɛɨɪɚɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɡɝɿɞɧɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɍȼȺȽȺ ȼɥɚɫɧɢɤ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɎɨɧɞɨɜɢɣɰɟɧɬɪ©ɋɩɿɜɞɪɭɠɧɿɫɬɶª ɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥ
Ʉɨɫɦɿɱɧɚɨɮɬɟɥ   ɬɚɭɤɥɚɫɬɢɡɧɟɸɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɪɚɯɭɧɤɚɜɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɚɯɜɿɞɜɥɚɫɧɨɝɨɿɦɟɧɿɚɛɨɡɞɿɣɫɧɢɬɢ
ɩɟɪɟɤɚɡɩɪɚɜɧɚɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɧɚɫɜɿɣɪɚɯɭɧɨɤɜɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɚɯɜɿɞɤɪɢɬɢɣɜ
ɿɧɲɿɣɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿȺɤɰɿʀɜɥɚɫɧɢɤɿɜɹɤɿɇȿɍɄɅȺɅɂȾɈȽɈȼɈɊɂ
ɩɪɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɤɜɨɪɭɦɭɬɚȽɈɅɈɋɍȼȺɇɇȱɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ȼɊȺɏɈȼɍȼȺɌɂɋəɇȿȻɍȾɍɌɖ

,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  ɪɨɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ  ɪLɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ
 ɪɨɤɭ  ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ  ɪɨɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥLɤɭ ɨɫLɛ ɹɤL ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɪɨɤɭ ɊɨɡɦLɪ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɳɨ
ɩLɞɥɹɝɚɸɬɶɫɩɥɚɬLɝɪɧɈɝɨɥɨɲɟɧɨɞɢɜLɞɟɧɞɢɜɪɨɡɦLɪL
 ɝɪɧ ɧɚ  ɚɤɰLɸ ɋɬɪɨɤ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ   ɪ
ɩɨ  ɪ ɋɩɨɫLɛ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ  ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚɦ ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ  ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢɤɨɲɬɚɦɢɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɧɚɛɚɧɤɨɜɫɶɤLɪɚɯɭɧɤɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡL
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɆLɧɱɭɤȼɹɱɟɫɥɚɜɉɟɬɪɨɜɢɱ
ɪ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɝɪɧ ɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭ ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɧɚɞɟɪɠɚɜɧɭɱɚɫɬɤɭ ɚɤɰɿɹ ɭɪɨɡɦɿɪɿɝɪɧɊɨɡɦɿɪɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɚ
ɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸɝɪɧ
ɋɩɨɫɿɛ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ȼɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɸɪɢɞɢɱɧɢɦɨɫɨɛɚɦɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹɝɪɨɲɨɜɢɯɤɨɲɬɿɜɧɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣɪɚɯɭɧɨɤɩɿɫɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɿɞɧɢɯɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜɞɥɹɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜȼɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɮɿɡɢɱɧɢɦɨɫɨɛɚɦɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɜɤɚɫɿɉȺɌ©ɏȺɊɌɊɈɇª
ɋɬɪɨɤɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɡɪɩɨɪ
ɉɨɪɹɞɨɤɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɜɢɩɥɚɬɚɜɫɿɽʀɫɭɦɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿ
 ɪɨɤɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ ɉɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɏȺɊɌɊɈɇª ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪɨɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹ
ɞɚɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɪ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȼɚɯɧɨɆȱɪ

№71, 13 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ

ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ Ɂ ɈȻɆȿ-

ɀȿɇɈɘ ȼ,ȾɉɈȼ,ȾȺɅɖɇ,ɋɌɘ ©ȼɈɅɈȾȺɊɍɄɊȺȲɇȺª
ɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɆɚɥLɧɨɜɫɶɤɨɝɨ
ȾɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸYRORGDUXDQHWXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺɎȱɊɆȺ©ɘɇȱɋªɍɎɈɊɆȱɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
ɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨ ɟɦɿɬɟɧɬ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  Ɂɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɟɦɿɬɟɧɬɢ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɉɊȺɌ©ȾɇȿɉɊ,ɇȼȿɋɌɋɌɊɈɃª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɭɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ©ȾɧɟɩɪLɧɜɟɫɬɫɬɪɨɣª

ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ-  ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɪɧ ɦ ȾɧLɩɪɨ ɩɪ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɉɨɥɹ ɛɭɞ Ⱦ
 
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩ- ɪ
ɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ZZZGQHSULQYHVWVWUR\SDWXD
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃȼȿɊɋɌȺɌɈȻɍȾ,ȼɇɂɃ
ɁȺȼɈȾª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃȼȿɊɋɌȺɌɈȻɍȾ,ȼɇɂɃɁȺȼɈȾª
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɦɏɚɪɤLɜɩɪɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɟɦɿɬɟɧɬɚ    

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚRI¿FH#KDUYHUVWFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKDUYHUVWFRPXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼLɞɨɦɨɫɬL ɩɪɨ ɡɦLɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤLɜ ɚɤɰLɣ
ɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶLɛLɥɶɲɟɜLɞɫɨɬɤLɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ⱦɨɭɜɚɝɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄȱȼɋɖɄɂɃɉȱȾɒɂɉɇɂɄɈȼɂɃɁȺȼɈȾª

ȺɌ ©ɏȺɊɉª  ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ
ɦɏɚɪɤɿɜɩɪɬɎɪɭɧɡɟɛ
ȺɌ ©ɏȺɊɉª ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɞɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɹɤɿɩɨɜɢɧɧɿɜɿɞɛɭɬɢɫɹ
©ª ɤɜɿɬɧɹ  ɪ ɨɛ  ɝɨɞɢɧ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɩɪ Ɏɪɭɧɡɟ
ɩɪȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɤɨɪɩɭɫɣɩɨɜɟɪɯɤɚɛ
©Ɂɚɥ ɡɚɫɿɞɚɧɶª  ɬɚ ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɬɪɨɤɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦɢɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢɬɚɞɿɸɱɢɦɋɬɚɬɭɬɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦɩɨɦɢɥɨɤɚɫɚɦɟ
ɈɋɇɈȼɇȱɉɈɄȺɁɇɂɄɂ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȺɌ©ɏȺɊɉªɡɚɪɿɤ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɡɜɿɬɧɢɣ
ȼɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ



ɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ
,,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 


ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȽɭɱɟɧɤɨɈȼ

ɉɊȺɌ©ɆȿȽȺɌɊȿɃȾª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɭɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
©ɆɟɝɚɌɪɟɣɞª  
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɏɚɪɤLɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦ ɏɚɪɤLɜ ɜɭɥ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ
Ⱥɥɱɟɜɫɶɤɢɯ Ⱥɪɬɟɦɚ    
ɟɦɿɬɟɧɬɚ

 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩ- ɪ
ɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ KWWSPWUHLGSDWXDHPLWHQWV
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
Ⱦɚɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɨɫɨɛɨɸ ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɛɥɿɤ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɚɤɰɿʀɜɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɪɑɚɫɬɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ Ɂ ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ ©ɋɅɈȻɈɀȺɇɋɖɄɂɃ
ɅɈȽȱɋɌɂɑɇɂɃɄɈɆɉɅȿɄɋªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɏɚɪɤɿɜɜɭɥɆɚɪɲɚɥɚȻɚɬɢɰɶɤɨɝɨɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣ
ɡɦɿɧɢɥɚɫɹɡɞɨɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɱɚɫɬɤɚɭɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɡ  ɞɨ  Ⱦɚɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɨɫɨɛɨɸɳɨɡɞɿɣɫɧɸɽɨɛɥɿɤɩɪɚɜɚɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɚɤɰɿʀɜɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɪɑɚɫɬɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɍɉȿɄªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɏɚɪɤɿɜɜɭɥɆɚɪɲɚɥɚȻɚɬɢɰɶɤɨɝɨɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣɡɦɿɧɢɥɚɫɹɡ
ɞɨɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɱɚɫɬɤɚɭɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
ɡɦɿɧɢɥɚɫɹɡɞɨ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɒɬɪɚɫɫɟɪɈɥɟɤɫɚɧɞɪȽɟɨɪɝLɣɨɜɢɱ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩ
ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ


ɨɫɿɛ
ȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɌ©ɏȺɊɉªɄɘɄɧɹɡɽɜɚ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɆȿɌȺɅɍɊȽɌɊȺɇɋɊȿɆɈɇɌª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɈɰɭɩɢ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚEDUDQFRYD#PHWWUDQVUHPGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZPHWWUDQVUHPGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɊLɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥLɧɧɹɆLɧɱɭɤɚȼɹɱɟɫɥɚɜɚɉɟɬɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿʋɜɢɞɚɧȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɜɡ¶ɜɹɡɤɭɡ
ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɞLʀɜLɧɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧLɣ ɩɨɫɚɞL ɜLɧ ɩɪɚɰɸɜɚɜ  ɪɨɤɢ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊLɲɟɧɧɹɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɩɪɚɜɥLɧɧɹȽɭɥɚɤɚȼɚɫɢɥɹɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄʋɜɢɞɚɧȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ
ɜɡ¶ɜɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɞLʀɜLɧɜɨɥɨɞLɽɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥL
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɡɚɡɧɚɱɟɧLɣɩɨɫɚɞLɜLɧɩɪɚɰɸɜɚɜɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊLɲɟɧɧɹɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɩɪɚɜɥLɧɧɹȻɚɪɚɧɰɨɜɨɣɇLɧɢɆɢɤɨɥɚʀɜɧɢ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆʋɜɢɞɚɧȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɜɡ¶ɜɹɡɤɭɡ
ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɜɨɧɚ ɜɨɥɨɞLɽ  ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɡɚɡɧɚɱɟɧLɣɩɨɫɚɞLɜɨɧɚɩɪɚɰɸɜɚɥɚɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊLɲɟɧɧɹɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɇɚɫɬɢɱɟɧɤɨɘɪLɹȼLɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱥȿ ʋ  ɜɢɞɚɧ ɋɚɦɚɪɫɶɤɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪ ɜ Ⱦɧɿɩɪ ɨɛɥ 
ɜ ɡ¶ɜɹɡɤɭ ɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɜLɧ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɡɚɡɧɚɱɟɧLɣɩɨɫɚɞLɜLɧɩɪɚɰɸɜɚɜɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊLɲɟɧɧɹɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɇLɤLɬLɧɚ ȼɹɱɟɫɥɚɜɚ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ
ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱥȿ ʋ ɜɢɞɚɧ ɀɨɜɬɧɟɜɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪ Ⱦɧɿɩɪ ɨɛɥ 
ɜ ɡ¶ɜɹɡɤɭ ɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɜLɧ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɡɚɡɧɚɱɟɧLɣɩɨɫɚɞLɜLɧɩɪɚɰɸɜɚɜɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊLɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɄɪɭɬLɹɘɪLɹ,ɜɚɧɨɜɢɱɚ
ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱥȿ ʋ  ɜɢɞɚɧ ɀɨɜɬɧɟɜɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪ ɜ Ⱦɧɿɩɪ
ɨɛɥ ɜɡ¶ɜɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɞLʀɜLɧɧɟɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɡɚɡɧɚɱɟɧLɣɩɨɫɚɞLɜLɧɩɪɚɰɸɜɚɜɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊLɲɟɧɧɹɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ əɪɨɜɨɝɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬɆɇʋɜɢɞɚɧɎɪɭɧɡɟɧɫɶɤɢɦɊȼɏɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜɏɚɪ
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ɬɢɫɝɪɧȼɚɪɬɿɫɬɶɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɢɫɝɪɧɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɜɚɪɬɨɫɬɿ
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ɨɛɥ ɜɡ¶ɜɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɞLʀɜLɧɧɟɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɚɡɚɡɧɚɱɟɧLɣɩɨɫɚɞLɜLɧɩɪɚɰɸɜɚɜɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɊLɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨ
Ƚɨɥɨɜɨɸ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɆLɧɱɭɤɚ ȼɹɱɟɫɥɚɜɚ ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱥȿ ʋ
ɜɢɞɚɧȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɢȼLɧɜɨɥɨɞLɽ
  ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɜȽɨɥɨɜɨɸ
ɩɪɚɜɥLɧɧɹɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɊLɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ ȯɦɟɥɶɹɧɨɜɚ Ɋɨɦɚɧɚ ɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚL ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱥȿ ʋ
 ɜɢɞɚɧ ɀɨɜɬɧɟɜɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪ ɜ Ⱦɧɿɩɪ ɨɛɥ  ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 
ɪɨɤɢȼLɧɧɟɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜ
ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɟɧɟɪɝɨɦɟɯɚɧLɱɧɨɝɨ ɜLɞɞLɥɭ L ɝɨɥɨɜɧɢɦ Lɧɠɟɧɟɪɨɦ
ȼɉȾɁɊɌ©ɉɪɨɦɬɟɩɥɨɜɨɡªɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɊLɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨ
ɱɥɟɧɨɦɩɪɚɜɥLɧɧɹȻɚɪɚɧɰɨɜɭɇLɧɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆʋɜɢɞɚɧȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɢȼɨɧɚɜɨɥɨɞLɽ
  ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɥɚɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɡɟɤɨɧɨɦLɤɢɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɊLɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɩɪɚɜɥLɧɧɹɇɚɫɬɢɱɟɧɤɨɘɪLɹȼLɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿʋ
ɜɢɞɚɧɋɚɦɚɪɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɢȼLɧ
ɧɟɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɜ
ɡɚɫɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɨɤɚɱɟɫɬɜɭLɡɚɫɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭȼɉȾɁɊɌ©ɉɪɨɦɬɟɩɥɨɜɨɡªɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɊLɲɟɧɧɹɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪɨɤɭ  ɨɛɪɚɧɨ
ɱɥɟɧɨɦɩɪɚɜɥLɧɧɹɄɪɭɬLɹɘɪLɹ,ɜɚɧɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿʋɜɢɞɚɧɀɨɜɬɧɟɜɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɜȾɧɿɩɪɨɛɥ ɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɢȼLɧɧɟɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɈɫɬɚɧɧL  ɪɨɤLɜ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɡɚɫɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ
ɤɨɦɟɪɰLɣɧɢɯɩɢɬɚɧɶȼɉȾɁɊɌ©ɉɪɨɦɬɟɩɥɨɜɨɡªɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɊLɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɩɪɚɜɥLɧɧɹɇLɤLɬLɧɚȼɹɱɟɫɥɚɜɚɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿʋɜɢɞɚɧ
ɀɨɜɬɧɟɜɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪȾɧɿɩɪɨɛɥ ɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɢȼLɧɧɟɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɩɪɚɰɸɜɚɜɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ
ɜLɞɞLɥɭȼɉȾɁɊɌ©ɉɪɨɦɬɟɩɥɨɜɨɡªɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
ɊLɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ ɩɪɚɜɥLɧɧɹ əɪɨɜɨɝɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ Ɇɇ ʋ
 ɜɢɞɚɧ Ɏɪɭɧɡɟɧɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɏɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪ ɜ ɏɚɪ ɨɛɥ  ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 
ɪɨɤɢȼLɧɧɟɜɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜ
ɩɪɚɰɸɜɚɜɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦȼɉ©ɉɪɨɦɞɢɡɟɥɶªɉȺɌ©Ɇɟɬɚɥɭɪɝɬɪɚɧɫɪɟɦɨɧɬª
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɆLɧɱɭɤȼɹɱɟɫɥɚɜɉɟɬɪɨɜɢɱɪ

ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɞɨɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɫɤɥɚɞɚɽɁɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɲɬ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ
ɲɬɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɳɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ±ɲɬ©ɩɪɨɬɢªɲɬ
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɡɚɫLɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜLɞ
ɪɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɧɚɞɚɬɢɡɝɨɞɭɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɱɢɧɹɬɢɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɜ ɯɨɞɿ ɣɨɝɨ ɩɨɬɨɱɧɨʀ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛɿɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɹɤɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢɦɚɣɧɨɚɛɨɩɨɫɥɭɝɢɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɹɤɢɯɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞɞɨɜɿɞɫɨɬɤɿɜɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀ
ɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɨɤɪɟɦɚɞɨɝɨɜɨɪɢɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭ
ɬɨɜɚɪɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɝɪɨɲɨɜɢɯɤɨɲɬɿɜɭ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɬɚɿɧɨɡɟɦɧɿɣɜɚɥɸɬɿ ɩɟɪɟɥɿɤɧɟɽɜɢɤɥɸɱɧɢɦ Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɤɭɩɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ   ɬɢɫ ɝɪɧ
ȼɚɪɬɿɫɬɶɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɬɢɫ ɝɪɧ ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɞɨɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɫɤɥɚɞɚɽɇɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿɛɭɥɢɩɪɢɫɭɬɧɿɱɥɟɧɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɫɤɥɚɞɿɨɫɿɛɳɨɫɤɥɚɞɚɽɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ©ɡɚªɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ±ɝɨɥɨɫɢ©ɩɪɨɬɢªɧɟɦɚɽ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɄȻ©Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪªɏɚɪɟɛɨɜɚɇȯɪ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄȿȺȼɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɟɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨ ɜɭɥ
ȼɨɣɰɟɯɨɜɢɱɚɛɭɞɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɬɟɥɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚDWS#DWUHSFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀLQIRVLWHFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼ ɉɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɦɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ©Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨª ɉȺɌ©ȾȺɌɉª ɡɝɿɞɧɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢɭɫɤɥɚɞɿɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
 ɋɚɦɨɣɥɟɧɤɨɋɬɟɩɚɧɚɉɟɬɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿʋɜɢɞɚɧɢɣȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥ
ɪ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɊȺɌ©ȾȺɌɉªɡɿ
ɫɬɪɨɤɨɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ȾȺɌɉª±
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɋɚɦɨɣɥɟɧɤɨɋɉɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢ
ɜɉȺɌ©ȾȺɌɉªɞɨɪɨɤɭ±Ƚɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɞɢɪɟɤɬɨɪɡ
ɪɨɤɭ±Ƚɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
 ȻɨɣɤɨɅɸɞɦɢɥɭȺɧɞɪɿʀɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆʋɜɢɞɚɧɢɣɅɟɧɿɧɫɶɤɢɦ
ɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɪ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɊȺɌ©ȾȺɌɉªɡɿɫɬɪɨɤɨɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɚ
ɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ȾȺɌɉª±ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤɿɜȻɨɣɤɨɅȺɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɜɉȺɌ©ȾȺɌɉªɞɨɪɨɤɭ±
Ƚɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɪɨɤɭ±ɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
 ɁɚɝɧɿɣɆɢɤɨɥɭȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿʋɜɢɞɚɧɢɣɄɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɿɣɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥ
ɪ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɊȺɌ©ȾȺɌɉªɡɿ
ɫɬɪɨɤɨɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ȾȺɌɉª±
ɇɚɩɪɨɬɹɡɿɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɁɚɝɧɿɣɆȼɨɛɿɣɦɚɜɰɸɠɩɨɫɚɞɭ
 ȻɨɪɢɫɟɧɤɨȼɚɞɢɦɚȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿʋɜɢɞɚɧɢɣɄɿ-

ɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɪ 
ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉɊȺɌ©ȾȺɌɉª
ɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɧɹɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ±ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɉȺɌ©ȾȺɌɉª±ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜȻɨɪɢɫɟɧɤɨ
ȼȽɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɜɉȺɌ©ȾȺɌɉªɡɪɨɤɭɞɨ
ɪɨɤɭ±ɱɥɟɧɉɪɚɜɥɿɧɧɹɡɪɨɤɭ±Ƚɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɞɢɪɟɤɬɨɪ
  Ʉɭɡɿɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɘɪɿɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɆ ʋ  ɜɢɞɚɧɢɣ Ʉɿɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥ  ɪ 
ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɊȺɌ©ȾȺɌɉªɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ±ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ȾȺɌɉª
±ɇɚɩɪɨɬɹɡɿɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɄɭɡɿɧɈɘɨɛɿɣɦɚɜɰɸɠɩɨɫɚɞɭ
  Ɍɚɪɚɧɨɫɨɜɭ Ɉɥɟɧɭ ȱɜɚɧɿɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿɹ ɆȺ ʋ  ɜɢɞɚɧɢɣ
ɒɨɫɬɤɢɧɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɋɭɦɫɶɤɿɣɨɛɥɪ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɊȺɌ©ȾȺɌɉªɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɧɹɫɬɪɨɤɭ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ± ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɑɚɫɬɤɚ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ ©ȾȺɌɉ ª
±Ɉɫɬɚɧɧɿɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɌɚɪɚɧɨɫɨɜɚɈȱɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɞɨ
ɪɨɤɭɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɌɈȼȼɄɎ©ȻɪɚɭɧɅɌȾªɌɈȼ©Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɮɟɪªɡ
ɪɨɤɭ±ɱɥɟɧɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ȾȺɌɉª
 ɆɨɪɚɜɫɶɤɭɇɟɨɧɿɥɭɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄʋɜɢɞɚɧɢɣɀɨɜɬɧɟɜɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɪ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɊȺɌ©ȾȺɌɉªɡɿɫɬɪɨɤɨɦ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ȾȺɌɉª±
ɇɚɩɪɨɬɹɡɿɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɆɨɪɚɜɫɶɤɚɇɆɨɛɿɣɦɚɥɚɰɸɠɩɨɫɚɞɭ
 Ɍɜɟɪɞɨɯɥɿɛȱɪɢɧɭɉɟɬɪɿɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬȺɇʋɜɢɞɚɧɢɣɋɚɦɚɪɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɪ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉɊȺɌ ©ȾȺɌɉ ª ɡɿ ɫɬɪɨɤɨɦ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ȾȺɌɉª±
ɇɚɩɪɨɬɹɡɿɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɌɜɟɪɞɨɯɥɿɛȱɉɨɛɿɣɦɚɥɚɰɸɠɩɨɫɚɞɭ
  ɉɿɫɬɪɹɤ ȼɿɤɬɨɪɚ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱥɇ ʋ  ɜɢɞɚɧɢɣ ɀɨɜɬɧɟɜɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥ  ɪ 
ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉɊȺɌ ©ȾȺɌɉ ª ɡɿ
ɫɬɪɨɤɨɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ȾȺɌɉª±
ɇɚɩɪɨɬɹɡɿɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɉɿɫɬɪɹɤȼȱɨɛɿɣɦɚɜɰɸɠɩɨɫɚɞɭ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɞɢɪɟɤɬɨɪȼȽȻɨɪɢɫɟɧɤɨɪ

ɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚɉȺɌ©ɏ,ɆɆȿɌª ɤɨɞ ȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
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ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɜɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɉɪȺɌ ©ɆɌª ɪɚɞɧɢɤɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ȺɫɨɰLɚɰLʀ ©ɍɎɌª
засiдання Наглядової ради (Протокол № 5 вiд 11.04.2017р.) у зв'язку з
«Харкiвське автотранспортне
ɛɭɞȺɛɥɨɤɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
 ɟɥɟɤɉɚɜɟɥɤɨɅɈɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚɉ,ɎɇȼɁɌ©ɊȿɆ,ɉɊɈɋɉȿɄɌªɉɪȺɌ
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi
пiдприємство № 16363»
ɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚNEBWUDQVSRUWHU#DFDGHP\LQXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜ
ɄɍȺ ©ȺɄȺȾȿɆ,ə ,ɇȼȿɋɌɆȿɇɌɋª ɤɨɞ   ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
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ɪɚɞɢɆɟɞɢɧɟɰɶȺɧɚɬɨɥLɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜ
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ɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚɉȺɌ©ɏ,ɆɆȿɌª ɤɨɞ ɍɡɜ¶ɹɡɤɭLɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ
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та факс (057) 76-808-76 (057) 760-16-84
Посадова особа Директор Капiнос Олег Миколайович (паспорт:
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɊɟɜLɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɢɩɢɧɢɬɢɡɪɨɤɭɩɨɜɧɨемітента
серiя МН номер 449418 виданий Iзюмським МРВ УМВС України в Харкiвськiй
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉɭɛɥLɱɧɨɝɨ ɜɚɠɟɧɧɹɊɟɜLɡɨɪɚȺɪɬɟɦCɽɜɨʀȺɥLɧɢɈɥɟɝLɜɧɢɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɞɚɧLɣɩɨɫɚɞL
5. Електроннаɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
поштова адреса
atp16363@ft.net.ua
областi, 29.05.2002) обрано на посаду 11.04.2017р. рiшенням засiдання
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ
©Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɟ
ɛɸɪɨ ©Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪª ɞɚɥL ± ɪɨɤɢȾɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɟɜLɪɨɤɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚемітента  ɜLɞ  ɪ ɛɧ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧL ɪLɲɟɧɧɹ  ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ Lɡ Наглядової ради (Протокол № 5 вiд 11.04.2017р.) термiном на 1 рiк з
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɪɢɫɬɜɚɬɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭLɡɧɟɜɟɥɢɤɨɸɤLɥɶɤLɫɬɸɚɤɰLɨɧɟɪLɜɨɛɪɚɬɢɊɟɜLɡɨɪɨɦɌɨɜɚ6. Адреса сторінки
в мережі Інтерhttp://atp16363.nr-avers.com.ua/
12.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. НепоɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ
ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɡ ɪɢɫɬɜɚɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɋɭɲɤɨɈɥɟɤɫLɹɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯ
нет, яка додатково використовується
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
ɪɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɭɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɤɥɚɞL
ɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɩɪɨɜLɞɧɨɝɨLɧɠɟɧɟɪɚɡɤɨɦɩCɸɬɟɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦɉȺɌ©ɎȻ
емітентом
для
розкриття інформації
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник 1-ої автоколони, iнженер з
ɑɥɟɧ
Ƚɨɥɨɜɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɟɥLɤɨɜȺɧɞɪLɣȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚ
©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɐɋɄɉȺɌ©ɄɎɐª
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
безпеки руху ПАТ «АТП 16363», директор ПАТ «АТП 16363».
ɞɚɧLɣɩɨɫɚɞLɡɦɨɦɟɧɬɭɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɨɛɪɚɧɧɹɪLɤɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɚɜɟɥȼɫLɡɚɡɧɚɱɟɧLɜɢɳɟɨɫɨɛɢɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɸɬɶɧɟɩɨɝɚɲɟпосадових осiб емiтента
Директор ____________
Капiнос Олег Миколайович
ɤɨɅɚɪɢɫɚɈɥɟɤɫLʀɜɧɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɞɚɧLɣɩɨɫɚɞLɡɦɨɦɟɧɬɭɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɨɛɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ȼLɞɫɭɬɧɹ ɡɝɨɞɚ
ɪɚɧɧɹɪLɤɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɟɪɟɞɚɇɚɬɚɥLɹȺɩɩɨɥLɧɚɪLʀɜɧɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɮLɡɢɱɧɢɯɨɫLɛɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɧɚɞɚɧLɣɩɨɫɚɞLɪLɤɈɛɪɚɬɢɫɬɪɨɤɨɦɧɚɨɞɢɧɪLɤɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɉɿɞɩɢɫ
ɫɬɜɚɭɤLɥɶɤɨɫɬLɬɪɶɨɯɨɫLɛɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɫɤɥɚɞLɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɟɥLɤɨɜ
ɈɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРНIГIВСЬКА
ШВЕЙНА ФАБРИКА “ЕЛЕГАНТ”
ȺɧɞɪLɣȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
2. Дата розкриття
15.03.2017
ɜLɞɞLɥɭ ɦɚɬɟɪLɚɥɶɧɨɬɟɯɧLɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɌɈȼ ©ɋLɬLª ɮɚɯLɜɰɹɥLɰɢɬɚɬɨɪɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
повного тексту
річної
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜLɞɞLɥɭɬɨɪɝLɜɥLɌȻ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɄɨɦɦɨɞLɬLªȻɟɥLɤɨɜȺȼɽɩɪɟɞȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɄȻ©Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪªɏɚɪɟɛɨɜɚɇȯɪ
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
інформації у загальнорозміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
доступній
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
інформаційній базі
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
даних Комісії
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
3. Адреса сторінки в
http://elegant-cg.com.ua
емітента, код за
"ЧЕРНIГIВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА
мережі Інтернет, на якій
ЄДРПОУ, місцезнахо"ЕЛЕГАНТ", 05502634 , Чернігівська
розміщено регулярну
дження, міжміський код Новозаводський р-н 14017 м. Чернiгiв
річну інформацію
та телефон емітента
Проспект Перемоги, 41 (0462) 653930
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№71, 13 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ⱦɇ,ɉɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾ©ȺɅɘɆȺɒª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿ
ɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɿɤ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©Ⱦɇ,ɉɊɈȼɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾ©ȺɅɘɆȺɒªɤɨɞɡɚ
ȯȾɊɉɈɍɜɭɥȻɟɪɟɝɨɜɚɛɭɞɦȾɧɿɩɪɨȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɬɟɥ  
ȾɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
ȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZDOXPDVKFRP

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȻȾɀɈɅɈȺȽɊɈɋȿɊȼȱɋª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ ©Ȼɞɠɨɥɨɚɝɪɨɫɟɪɜɿɫª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ- ɊɉɈɍɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ Ⱦɧɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɩɪɨɜɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫɟɥȾɨɫɥɿɞɧɟ ɜɭɥ
ɇɚɭɤɨɜɚɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɪ
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ- EGJRO\FRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɉɪȺɌ©Ȼɞɠɨɥɨɚɝɪɨɫɟɪɜɿɫª
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів

Публічного акціонерного товариства
«Завод будівельних конструкцій»

(код за ЄДРПОУ 14301395)
Шановний акціонере!
Публічне акціонерне товариство «Завод будівельних конструкцій» (надалі – Товариство) з місцезнаходженням за адресою: 03680,
м. Київ, вул. Якутська, 10, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори), які відбудуться
28 квітня 2017 року о 11:00 год. за адресою: 03134, м. Київ,
вул. Якутська,10 у приміщенні адмінбудівлі (3 поверх, офіс № 1).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, визначена наглядовою радою Товариства станом на 24 годину
25 квітня 2017 р. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 28 квітня
2017 року з 10:00 до 11:00 год. за місцем їх проведення. Акціонерам для
участі у Зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що
посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).
Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати
особу, як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства,
які мають право на участь у Зборах).
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний)
1.Обрання лічильної комісії.
2.Прийняття рішення про скасування рішення про перетворення Товариства у товариство з додатковою відповідальністю.
До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
адресою: м. Київ, вул. Якутська, 10 (3 поверх, офіс № 1).
Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з припинення (реорганізації) Моторний І.В. Телефон для довідок: (050) 414-75-79.
Наглядова рада ПАТ «Завод будівельних конструкцій»
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ɉɊȺɌ©ɋɄȻ,ɇȼȿɋɌª
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ɡɚɤɪɢɬɟ
ПІВДЕННОТРУБНИЙ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ЗАВОД»
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ

Повідомлення про проведення загальних зборів
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ
(код за ЄДРПОУ: 05393108)ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɭɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ
Шановні акціонери
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
©ɋɄȻ,ɧɜɟɫɬª  
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ
ПІВДЕННОТРУБНИЙ
ЗАВОД»
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɐɟɧЄДРПОУ 05393108
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚкод
ɬɟɥɟɮɨɧ
ɬɪɚɥɶɧɢɣɪɧɦȾɧLɩɪɨɩɪɈɥɟɤɫɚɧНаглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɞɪɚɉɨɥɹɛɭɞȾ
ПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД», що знаходиться за адресою:
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
53201, Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубниɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫків, 91, повідомляє про проведення річних
Загальних зборів Товариства,
ɪ
ɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ
що відбудуться 19 травня 2017 року о 12-00 годині у приміщенні КомуɄɨɦɿɫɿʀ
нального закладу «Нікопольський культурно-дозвіллєвий центр» за
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧадресою: 53200, Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь,
ɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟɝɭ- ZZZVNELQYHVWSDWXD
вул. Патріотів України (вул. Карла Лібкнехта), 94, велика зала.
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде
здійснюватись за місцем проведення зборів «19» травня 2017 року
з 10 години 00 хвилин до Ⱦɨɜɿɞɨɦɚɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
11 години 45 хвилин.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ТоваɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
риства, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, а саме на©ɆɌɋɍɄɊȺȲɇȺª
24 годину «15» травня 2017 року.
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɚɦɄɢʀɜɜɭɥɅɟɣɩɰɢɡɶɤɚɛɭПорядок денний:
ɞɢɧɨɤɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɆɌɋɍɄɊȺȲ1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
ɇȺª
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɧɚɜɢɦɨ2.ɧɚɞɚɥɿ±ɉɪȺɌ©ɆɌɋɍɄɊȺȲɇȺªɚɛɨɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
Затвердження порядку засвідчення бюлетенів
для голосування на
ɝɭɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɢɣɜɨɥɨɞɿɽɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
загальних зборах.
ɬɚɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɿɫɬɚɬɬɟɸɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
ɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪȺɌ©ɆɌɋɍɄɊȺȲɇȺª
4. Про затвердження звіту Виконавчого органу ПАТ «НПТЗ» за 2016 рік.
ɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣɧɚɫɬɭɩɧɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦ
5. Про затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «НПТЗ» за 2016 рік.
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
6. Про затвердження річних результатів діяльності та річного звіту
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉɪȺɌ©ɆɌɋɍɄɊȺȲɇȺª
ПАТ «НПТЗ» за 2016 рік, затвердження
річної фінансової звітності за 2016 рік.
7. Про визначення порядку покриття збитків (або затвердження порядку
розподілення прибутку) за підсумками роботи ПАТ «НПТЗ» у 2016 році.
8. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про скликання зборів до дати проведення зборів, у робочі дні
з понеділка по четвер, з 10:00 до 15:00 за адресою: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 91, кабінет 306.
В день проведення загальних зборів «19» травня 2017 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у
місті проведення загальних зборів Товариства.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «НПТЗ» Горбова Ольга Іванівна.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ptz-nik.com.
Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (05662) 2-78-59.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ НПТЗ»
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Попередній
Звітний
2015 р.
2016 р.
Усього активів
6 210
3 006
Основні засоби
1 878
1140
Запаси
3
1
Сумарна дебіторська заборгованість
2 494
307
Грошові кошти та їх еквіваленти
968
1198
Непокриті збитки
-502 544
-509 655
Власний капітал
-137 522
-144 633
Статутний капітал
364 751
364 751
Довгострокові зобов’язання
52 470
50 871
Поточні зобов’язання
91 262
96 768
Чистий прибуток (збиток)
-16 862
-7 111
Середньорічна кількість акцій (шт.)
376 032 000 376 032 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду
9
7
(осіб)
Наглядова Рада ПАТ «НПТЗ»

№71, 13 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Науково-дослiдний i проектно-конструкторський
iнститут атомного та енергетичного насособудування»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне
акцiонерне
товариство
«Науково-дослiдний
i
проектноконструкторський iнститут атомного
та енергетичного насособудування»
2. Код за ЄДРПОУ
00220477
3. Місцезнаходження
40003 м. Суми 2-га Залiзнична,2
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 25-13-71 (0542)78-69-02
5. Електронна поштова адреса
litvinenko@vniiaen.sumy.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- vniiaen.sumy.ua
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Соколова Олега Анатолiйовича (паспорт МВ 441224, виданий
11.06.2010 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.) з 11.04.2017 р.
за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня
2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) у зв'язку зi спливом строку
повноважень. Часткою в статутному капiталi Товариства володiє в розмiрi
0,000002% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй становить
1 акцiя. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Соколов О.А. перебував на посадi члена Наглядової ради з 20.01.2017.
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Ямбуренка Володимира Миколайовича (паспорт СМ 014663, виданий 05.06.2008 УМВС України в Сумськiй областi) з 11.04.2017 р. за рiшенням
рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня 2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) у зв'язку зi спливом строку повноважень.
Часткою в статутному капiталi Товариства володiє в розмiрi 0,004967 % статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй становить 2232 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ямбуренко В. М.
перебував на посадi члена Наглядової ради з 20.01.2017.
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Пейкова Вячеслава Петровича - представника юридичної особи
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - акцiонера товариства з
11.04.2017 р. за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
11 квiтня 2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) у зв'язку зi спливом
строку повноважень. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Пейков Вячеслав Петрович перебував на посадi члена Наглядової ради з 20.01.2017.
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Попова Дмитра Сергiйовича - представника акцiонера Товариства,
юридичної особи – Фонду державного майна України з 11.04.2017 р. за
рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня
2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) у зв'язку зi спливом строку
повноважень. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Попов Дмитро
Сергiйович перебував на посадi члена Наглядової ради з 20.01.2017.
Припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Лепявко Iрини Миколаївни - представника акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України з 11.04.2017 р. за рiшенням
рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня 2017 р. (протокол
№ 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) у зв'язку зi спливом строку повноважень. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Лепявко Iрина Миколаївна перебувала на посадi члена Наглядової ради з 20.01.2017, на посадi голови наглядової ради - з 24.02.2017.
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Зюзь Тетяни Iванiвни - представника акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України з 11.04.2017 р. за рiшенням
рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня 2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) у зв'язку зi спливом строку повноважень.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Зюзь Тетяна Iванiвна перебувала на
посадi члена Наглядової ради з 20.01.2017.
Припинено повноваження посадової особи члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Левина Максима Євгеновича з 11.04.2017 р. за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня 2017 р. (протокол № 10
вiд 11 квiтня 2017 р.). Посадова особа не надала згоду на розкриття пас-

портних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Левин Максим
Євгенович перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 27.06.2015.
Припинено повноваження посадової особи члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Тарасової Ольги Германiвни з 11.04.2017 р. за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня 2017 р. (протокол № 10
вiд 11 квiтня 2017 р.). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Тарасова Ольга
Германiвна перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 27.06.2015.
Припинено повноваження посадової особи Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Гриненко Рити Леонiдiвни з 11.04.2017 р. за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня 2017 р. (протокол № 10
вiд 11 квiтня 2017 р.). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Гриненко Рита
Леонiдiвна перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 27.06.2015, на
посадi голови Ревiзiйної комiсiї - з 18.03.2016 р.
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня
2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства з 11.04.2017 р. Гриненко Риту Леонiдiвну – представника акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє. До призначення ця посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв
обiймала посади: з 2012 року по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду
державного майна України.
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня
2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства з 11.04.2017 р. Лепявко Iрину Миколаївну – представника акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє. До призначення ця посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв
обiймала посади: з 2016р. – по даний час - заступник начальника Управлiння
- начальник вiддiлу Фонду державного майна України, з 2012р. по 2016р. начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня
2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства з 11.04.2017 р. Павлюк Наталiю Василiвну – представника акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє. До призначення ця посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв
обiймала посади: з 2015р. по даний час - головний спецiалiст Фонду державного майна України, 2012р.- 2015р. начальник вiддiлу Регiонального
вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi.
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня
2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства з 11.04.2017 р. Ямбуренка Володимира Миколайовича
(паспорт СМ 014663 виданий 05.06.2008 УМВС України в Сумськiй областi) представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» акцiонера товариства, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства володiє
в розмiрi 0,004967 % статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй становить 2232 акцiй. До призначення ця посадова особа протягом останнiх п'яти
рокiв обiймала посади: З 11.07.2014 по даний час – ТОВ «УК «Група ГМС» - Заступник генерального директора – Головний управляючий директор Дiвiзiона
«Промисловi насоси», 2009 – 2014 АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»,
Голова Правлiння; 2007 – 2014 – по сумiсництву ЗАТ «Гiдромашсервiс».
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня
2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства з 11.04.2017 р. Соколова Олега Анатолiйовича представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» акцiонера товариства, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства володiє в розмiрi 0,000002 % статутного капiталу емiтента; розмiр
пакета акцiй становить 1 акцiя. До призначення ця посадова особа протягом
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: на посадi Голови Наглядової ради
АТ  «Сумський завод «Насосенергомаш».
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня
2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства з 20.01.2017 р. Пейкова Вячеслава Петровича - представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - акцiонера
товариства, строком до наступних рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв
ПАТ "ВНДIАЕН". Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. До призначення ця посадова
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особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду помiчника Голови Наглядової ради з правових питань – керiвника Групи ОПЗДНР.
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня
2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) обрано на посаду члена Ревiзiйної
комiсiї Товариства з 11.04.2017 р. Тарасову Ольгу Германiвну – представника
акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України,
строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє . До призначення
ця посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: 2017 Управлiння Пiвнiчно-схiдного офiсу Держаудитслужби в Сумськiй областi, заступник начальника вiддiлу контролю у галузi промисловостi, енергетики,
транспорту, фiнансових послуг, ЖКГ, iнфраструктури та зв’язку. З 2012 по 2016
Державна фiнансова iнспекцiя в Сумськiй областi, начальник вiддiлу контролю у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг.
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня
2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) обрано на посаду члена
Ревiзiйної комiсiї Товариства з 11.04.2017 р. Фонд державного майна України – юридичну особу - акцiонера Товариства, строком на 3 роки. Часткою в
статутному капiталi Товариства володiє в розмiрi 50,000002 % статутного

капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй становить 22467609 акцiй.
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11 квiтня
2017 р. (протокол № 10 вiд 11 квiтня 2017 р.) обрано на посаду члена
Ревiзiйної комiсiї Товариства з 11.04.2017 р. Левина Максима Євгеновича представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» акцiонера товариства, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє . До призначення ця посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв
обiймала посади: з 2014 по теперiшнiй час Заступник головного управляючого директора Бiзнес-одиницi «ГМС Компрессори»; 2012-2014 – ТОВ «Управляюча компанiя «Група ГМС», Заступник фiнансового директора.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Давиденко Андрiй Костянтинович
Генеральний директор (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.04.12
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕХНОСЕРВIС 2011»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОСЕРВIС 2011», 02132639,

18029 Черкаська область Соснiвський мiсто Черкаси Сумгаїтська 7,
(0472) 66-98-61. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію http://tehno.at24.com.ua/

Публiчне акцiонерне товариство «УIФК-АГРО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«УIФК-АГРО»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34821667
емітента
3. Місцезнаходження емітента
07544 Київська область,
Баришiвський район, село Коржi
вул. Промислова, 40/1
4. Міжміський код, телефон та факс (067)6504983 (067)5685825
емітента
5. Електронна поштова адреса
yifk-argo@ft.net.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://uifk-agro.nr-avers.com.ua/
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента

Посадова особа Голова Наглядової ради Ростовська Людмила
Дмитрiвна припинено повноваження 10.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 10.04.2017р.) у зв'язку iз
закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0,0000001% (1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на
посадi: з 25.08.2016 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Др. Др. Дiекманн Аксель Карл
Фрiдрiх обрано на посаду 10.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв
(Протокол №1 вiд 10.04.2017р.) термiном на 1 рiк. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: УАГРО
Бетайлiгунгс ГмбХ, директор. Посадова особа є представником акцiонера
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УАГРОХОЛДИНГ»
(код ЄДРПОУ 40182850).
Посадова особа Секретар Наглядової ради Спектр Оксана Анатолiївна
припинено повноваження 10.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних
зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 10.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням
термiну дiї повноважень. Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.03.2014 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Дiекманн Алєксандер обрано на
посаду 10.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд
10.04.2017р.) термiном на 1 рiк. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
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Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Ферлагсгруппе Пассау ГмбХ, директор.
Посадова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УАГРОХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40182850).
Посадова особа Член Наглядової ради Астахова Ольга Володимирiвна
припинено повноваження 10.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних
зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 10.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням
термiну дiї повноважень. Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.03.2014 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Др. Рiнг Хелмут обрано на посаду 10.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд
10.04.2017р.) термiном на 1 рiк. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Байєрiше Льовенбрауерай
Франц Штокбауер АГ, голова правлiння. Посадова особа є представником
акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УАГРОХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40182850).
Посадова особа Член Наглядової ради Венцль Йоханн обрано на посаду 10.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд
10.04.2017р.) термiном на 1 рiк. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ТОВ «ДУКРА АГРО», керiвник.
Посадова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УАГРОХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40182850).
Посадова особа Член Наглядової ради Оленцевич Анастасiя
Володимирiвна обрано на посаду 10.04.2017р. загальними зборами
акцiонерiв (Протокол №1 вiд 10.04.2017р.) термiном на 1 рiк. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади:
ТОВ «Благовiрря», юрист; Вiддiлення «Донецька дирекцiя ПАТ «Банк
Камбiо», головний юрисконсульт. Посадова особа є представником
акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УАГРОХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40182850).
Посадова особа Ревiзор Григорян Георгiй Гаррiйович припинено повноваження 10.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 10.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на
посадi: з 28.03.2014 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено.
Генеральний директор ____________ Ельканова Свiтлана
Володимирiвна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство “Лантманнен Акса”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
"Лантманнен Акса"
2. Код за ЄДРПОУ
00378537
3. Місцезнаходження
08300 м.Бориспiль вул.Привокзальна, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс 0444516374 0444516374
5. Електронна поштова адреса
irina.pronina@axa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.lantmannen.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.04.2017 р.) прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних
Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 418 963 483 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  –
418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення – немає.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – договори/контракти на поставку сировини.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.04.2017 р.) прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для
належного функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом
одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв
акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 418 963 483 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  –
418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення – немає.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – договори/контракти на поставку пакування, тари.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.04.2017 р.) прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних
Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 418 963 483 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  –
418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення – немає.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – договори/контракти на поставку продукцiї Товариства.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.04.2017 р.) прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних
Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 418 963 483 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  –
418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення – немає.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – договори/контракти про надання/отримання послуг.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.04.2017 р.) прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних
Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 418 963 483 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  –
418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення – немає.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру –
договори/контракти страхування, з кадрових питань.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.04.2017 р.) прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних
Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 418 963 483 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  –
418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення – немає.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – договори/контракти про надання/отримання ремонтних, монтажних,
iнженерних послуг/робiт.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.04.2017 р.) прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних
Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 418 963 483 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  –
418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення – немає.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру –
договори/контракти на закупiвлю запасних частин/машин, необхiдних
для здiйснення виробничого/технологiчного процесу.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.04.2017 р.) прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних
Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 418 963 483 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  –
418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення – немає.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – договори/контракти логiстики, транспортне, експедиторське забезпечення.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.04.2017 р.) прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних
Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 418 963 483 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  –
418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення – немає.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – договори/контракти маркетингу, розмiщення, вироблення реклами.
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Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.04.2017 р.) прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для
належного функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом
одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв
акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 418 963 483 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  –
418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення – немає.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - договори/контракти на забезпечення електроенергiєю, газом, водопостачання, каналiзацiї, утилiзацiю вiдходiв.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.04.2017 р.) прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для
належного функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом
одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв
акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 418 963 483 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  –
418 953 063 голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення – немає.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – договори/контракти з фiнансових питань, з отримання кредитiв/кредитних
лiнiй.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.04.2017 р.) прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних
Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 418 963 483 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  –
418 953 063 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення – немає.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – iншi
договори/контракти, необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Червак Iгор Iванович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.04.11
(дата)

Публiчне акцiонерне товариство «Агентство
по рефiнансуванню житлових кредитiв»

- Голову Наглядової ради Стецевича Андрія Ігоревича (представник акціонера АТ «Ощадбанк»), згоди на розкриття паспортних даних не надавав,
не володіє акціями ПАТ «АРЖК», непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має, протягом останніх п’яти років обіймав посади: Публічне акціонерне товариство «БАНК ФОРУМ»: директор Івано-Франківської
дирекції Західного регіонального центру з роздрібного бізнесу, Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк»: регіональний директор Управління розвитку та контролю ефективності мережі Департаменту мережі продажів, Директор Відділення «Івано-Франківська регіональна дирекція», Директор по
регіону Відділення «Львівська регіональна дирекція» з робочим місцем у
м. Івано-Франківськ, Регіональний директор Управління розвитку та контролю ефективності мережі Департаменту мережі продажів з робочим місцем
у м. Харкові, директор Відділення «Харківська регіональна дирекція»,
АТ «Ощадбанк»: Начальник філії - Головного управління по м. Києву та
Київській області, Заступник Голови Правління АТ «Ощадбанк»;
- Члена Наглядової ради ПАТ «АРЖК» Краско Ірину Вікторівну (представник акціонера АТ «Ощадбанк»), згоди на розкриття паспортних даних
не надавала, не володіє акціями ПАТ «АРЖК», непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх п’яти років обіймала посади: Публічне акціонерне товариство «Форум Банк» Директор
юридичного департаменту, Публічне акціонерне товариство «Актив-банк»
Директор юридичного департаменту, АТ «Ощадбанк» Заступник директора
департаменту реструктуризації заборгованості та стягнення;
- Члена Наглядової ради Зиму Олександра Володимировича (представник акціонера АТ «Ощадбанк»), згоди на розкриття паспортних даних не
надавав, не володіє акціями ПАТ «АРЖК», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх п’яти років обіймав
посади: АТ «Ощадбанк»: начальник управління експертизи проектів та договорів, директор департаменту правового забезпечення, директор юридичного департаменту;
-Члена Наглядової ради Соколова Олександра Володимировича (представник акціонера АТ «Укрєксимбанк»), згоди на розкриття паспортних даних не надав, не володіє акціями ПАТ «АРЖК», непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх п’яти років обіймала посади: Член Правління АТ «Укрексімбанк»;
- Члена Наглядової ради Вареника Романа Вікторовича (представник
акціонера АБ «Укргазбанк»), згоди на розкриття паспортних даних не надавав, не володіє акціями ПАТ «АРЖК», непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має, протягом останніх п’яти років обіймав посади:
ТОВ «ІНСАЙТ КАПІТАЛ» Директор, АБ «УКРГАЗБАНК» Директор департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Волков С.С.
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.04.10
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Агентство по
рефiнансуванню житлових
кредитiв»
2. Код за ЄДРПОУ
38040228
3. Місцезнаходження
01033 м. Київ вул. Саксаганського, 77
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 281-23-36 (044) 281-23-36
5. Електронна поштова адреса
office@re-finance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
www.re-finance.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Дата вчинення дії 07.04.2017р.
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» від 07.04.2017р.
(протокол №1 від 07.04.2017р.) припинено повноваження Наглядової ради
ПАТ «АРЖК» у повному складі у зв’язку із закінченням законодавчо визначеного строку та з обранням нового складу Наглядової ради. А саме, припинено
повноваження: Голови Наглядової ради Стецевича Андрія Ігоревича, згоди
на розкриття паспортних даних не надавав, акціями ПАТ «АРЖК» не володіє,
перебував на посаді 10 міс., непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має; Члена Наглядової ради Краско Ірини Вікторівни, згоди на
розкриття паспортних даних не надавала, акціями ПАТ «АРЖК» не володіє,
перебувала на посаді 10 міс., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; Члена Наглядової ради Монастирської Світлани Миколаївни, згоди на розкриття паспортних даних не надавала, акціями ПАТ «АРЖК»
не володіє, перебувала на посаді 10 міс., непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має; Члена Наглядової ради Зими Олександра Володимировича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, акціями ПАТ
«АРЖК» не володіє, перебував на посаді 10 міс., непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має; Члена Наглядової ради Вареника Романа Вікторовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, акціями
ПАТ «АРЖК» не володіє, перебував на посаді 10 міс., непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» від
07.04.2017р. (протокол №1 від 07.04.2017р.), відповідно до запропонованих акціонерами ПАТ «АРЖК» кандидатур, шляхом кумулятивного голосування обрано склад Наглядової ради ПАТ «АРЖК» на строк відповідно до
чинного законодавства, а саме:
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ЗАТ «Казино «Прем'єр Палац»

Річна інформація емітента за 2016рік
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування: ЗАТ «Казино «Прем'єр Палац»
1.2 Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3 Місцезнаходження емітента: м.Київ, бул. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29
1.4 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710850
1.5 Міжміський код та телефон: (044) 2441295
1.6 Номер свідоцтва про державну реєстрацію: Серія АОО
№ 021460
1.7 Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 09.10.2003 р.
1.8 Розмір статутного капіталу: 6527 тис. грн
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 р. (тис.грн)
Найменування показника
Звітний період Попередній період
Усього активів
9450
11668
Основні засоби (залишкова
5297
5645
вартість)
Довгострокові фінансові
243
165
інвестиції
Запаси
2029
2046
Сумарна дебіторська
1669
1677
заборгованість
Грошові кошти та їх
1
2
еквіваленти
Власний капітал
-13102
-11389
Статутний капітал
6527
6527
Нерозподілений прибуток
-19799
-18086
(непокритий збиток)
Довгострокові забов»язання
20002
17001
Поточні забов»язання
2550
6056
Чистий прибуток (збиток) на
-303
-277
одну просту акцію (грн.)
Скоригований чистий
-303
-277
прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість
65273
65273
простих акцій (шт)
3.Органами управління товариства є:
1. Загальні збори акціонерів.
2. Правління товариства.
Голова Правління — Єлісєєв Сергій Петрович
Головний бухгалтер — Гарбуз Любов Хайдарівна (член Правління)
4. Наглядова рада:1. акціонер — компанія «Montron Limited»; 2. акціонер — компанія «Zion Trade Limited»; 3. акціонер — Соловйов Юрій
Юрійович;4. акціонер — Волкова Інга Юріївна;5. акціонер — Домаскіна
Світлана Анатоліївна
5. Засновником ЗАТ «Казино «Прем'єр Палац» є:
Компанія Монтрон Лімітед (79,999387%), зареєстрована відповідно
до законодавства Англії та Уельсу під номером 4473578.
Компанія Зіон Трейд Лімітед (20,000613%), зареєстрована відповідно до законодавства Англії та Уельсу під номером 4797281.
6. Інформація про цінні папери емітента
Дата реєстрації випуску акцій — 12.09.2004р.,
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №273/10/1/2004, зареєстроване Державною комісією по цінним паперам і фондового ринку. Реєстратором власникає ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія», код
ЄДРПОУ 31810610, Ліцензія АБ № 520524 від 02.04.2010р., яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В.
Згідно дог. від 14.01.2013р. з ПАТ «Національний депозитарій України
акції ЗАТ «Казино «Прем'єр Палац» було переведено з документарноїформи в бездокументарну, адреса: 04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.
7. Відомості про Аудиторську фірму.
Аудиторську перевірку здійснено Приватною аудиторською фірмою
« Олександр і К», код ЄДРПОУ 30525809, Свідоцтво АПУ про внесення
до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2150, на підставі рішення №100 від 30.03.2001р.,чинне до 24.12.2020р.
Місцезнаходження: 02192, м.Київ, вул. Юності, 8/2, оф. 47. Директор — Желязо Михайло Миколайович (сертифікат аудитора
№ 001995,виданий АПУ від 27.05.1994р., дію якого подовжено до
27.05.2018р.)
В результаті проведення аудиторської перевірки, аудиторами не виявлено суттєвихневідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншої інформацією,що розкривається емітентом цінних
паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
Голова Правління
Єлісєєв С.П.
Головний бухгалтер
Гарбуз Л.Х.

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

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

товариство «Компанія
Київінвестбуд»
24250954
04060, м. Київ, вул. Котовського,
будинок 4
(044) 225-41-27, 453-76-65
kis@i.kiev.ua
kis.informs.net.ua

Відомості про припинення емітента
шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення або банкрутства за
рішенням вищого органу емітента
або суду

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД», що вiдбулись 11.04.2017 року
(протокол вiд 11.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД»
шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД». «ЗА» прийняття зазначеного
рiшення проголосувало — 178 301 голос, або 100,0000% голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй, «ПРОТИ» — 0 голосiв, або 0,0000% голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй, «УТРИМАЛОСЬ» — 0 голосiв, або 0,0000% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй. Причиною прийняття зазначеного рiшення
є те, що існування Товариства у формі акціонерного товариства при існуючій кількості акціонерів Товариства, обсягах реалізації Товариства є економічно недоцільним. При перетвореннi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД» все його майно, права та
обов’язки, якi йому належать, переходять до його правонаступника — ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД». Розмiр статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД», що створюється
шляхом перетворення (на дату його створення) дорiвнюватиме розмiру
статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД», що припиняється шляхом перетворення, та становитиме 17 856 700 (сімнадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят шість тисяч
сімсот) гривень. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД» обмінюються (конвертуються) на частки
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ КИЇВ
ІНВЕСТБУД» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ КИЇВ
ІНВЕСТБУД» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій,
що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД» згідно з номінальною
вартістю акцій.
Обмін (конвертація) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД» на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД» здійснюється з розрахунку 1 (одна) проста іменна акція номінальною вартістю
100,00 грн. (сто гривень нуль копійок) у статутному капіталі ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД» обмінюється (конвертується) на 1 (одну) частку вартістю 100,00 грн. (сто гривень
нуль копійок) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД». Загальна вартість часток учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД» дорівнює загальній номінальній вартості простих
іменних акцій акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Вишневська Тетяна Олексiївна
Генеральний директор (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ
ЗАКЛАДІВ
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження:
м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі – Товариство)
повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних
Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня
2017 року об 11.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501. (Первинна об’ява про скликання річних
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» була
опублікована в газеті «Відомості НКЦПФР» № 56(2561)
23.03.2017р.):
Доповнення до проекту порядку денного
(переліку питань, що виносяться на голосування):

27. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договору
(контракту) з ним.
28. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з ними.
29. Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» — Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувальнооздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного: www.ukrzdrav.com.
Наглядова рада
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ 05387446
3. Місцезнаходження 41851 Україна Сумська обл. Бiлопiльський р-н,
с.Бiлани, вул. Привокзальна, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс (05443) 9-52-70 (05443) 9-51-14
5. Електронна поштова адреса vhpp-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.vhpp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
11.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження голови Наглядової ради Сластьона Романа Миколайовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у статутному
капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 20.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;
- припинено повноваження члена Наглядової ради Стрельченко Миколи Миколайовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у статутному
капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 20.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;
- припинено повноваження члена Наглядової ради Радівілова Владислава Едуардовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 20.04.2016р.;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СУЛА АГРО»

2. Код за ЄДРПОУ 03777634
3. Місцезнаходження 42127, Сумська обл., Недригайлівський район, село Вільшана, вулиця Леніна, будинок 57
4. Міжміський код, телефон та факс (05455) 5-63-42 5-63-42
5. Електронна поштова адреса sulaagro-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.vilshana.emitents.org
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості про зміну типу акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення
11.04.2017 р. відбулася державна реєстрація змін до відомостей про
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУЛА АГРО», що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР), а саме — зміна типу з
публічного на приватне, зміна найменування та реєстрація нової редакції
статуту.
Рішення про зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування,
затвердження нової редакції статуту прийнято річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА
АГРО» 10 квітня 2017р.
Повне найменування акціонерного товариства до зміни — ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУЛА АГРО».
Повне найменування акціонерного товариства після зміни — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУЛА АГРО».
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Директор Бабенко Іван Костянтинович підпис, м. п. 11.04.2017 р.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Сластьона Романа Миколайовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представником акціонера — КОМПАНІЇ «ЮНІГРЕЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (UNIGRAIN
HOLDING LIMITED) (реєстраційний номер HE 250674). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення займав наступні посади: голова Наглядової ради ПАТ «СУЛА АГРО»,
голова Наглядової ради ПАТ «ВИРІВСЬКЕ ХПП», директор ПСП «Слобожанщина Агро», експерт з аграрних ринків в ГО «Асоціація Український
клуб аграрного бізнесу»; аналітик консолідованої інформації в ТОВ
«БАСФТ.О.В»; менеджер по методах розширення ринку в ТОВ
«БАСФТ.О.В.»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
не має.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Радівілова Владислава
Едуардовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди
на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представником акціонера — КОМПАНІЇ «ЮНІГРЕЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД»
(UNIGRAIN HOLDING LIMITED) (реєстраційний номер HE 250674). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три
роки. До призначення займав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ
«СУЛА АГРО», член Наглядової ради ПАТ «ВИРІВСЬКЕ ХПП», юрисконсульт ПСП «Слобожанщина Агро», провідний юрисконсульт ПСП «Слобожанщина Агро», головний юрисконсульт ПСП «Слобожанщина Агро»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Волик Ольгу Михайлівну за
рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представником акціонера — КОМПАНІЇ «ЮНІГРЕЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (UNIGRAIN HOLDING
LIMITED) (реєстраційний номер HE 250674). Часткою у статутному капіталі
емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До призначення протягом останніх п’яти років займала наступні посади: член Наглядової ради
ПрАТ «СУЛА АГРО», начальник юридичного відділу ПСП «Слобожанщина
Агро», начальник юридичного відділу ПАТ «КБ «Володимирський»; непогашених судимостей 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 Ярош Сергій Миколайович підпис, м. п. 11.04.2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 м.Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412)402059, (0412)402044
5. Електронна поштова адреса: kanc@ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.ztoe.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) попередньо надано згоду на вчинення правочинiв, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством
протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:-укладення договорів (вчинення правочинів)
щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв — до 3 000 000 тис. грн.
Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 5 054 588 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi —
59,35 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 120 970 501 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах —
112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення — 111 719 851 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «проти» прийняття рiшення — 442 411штук.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛ
ЕНЕРГО» вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) попередньо надано згоду
на вчинення правочинiв, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до
компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної
господарської діяльності, а саме: — укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому
попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв — до 3 000 000 тис. грн.
Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 5 054 588 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi —
59,35 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 120 970 501 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах —
112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення — 111 719 851 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «проти» прийняття рiшення — 442 411штук.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛ
ЕНЕРГО» вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) попередньо надано згоду
на вчинення правочинiв, прийняття рішень про вчинення яких віднесено
до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ
«ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття
цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме укладання
договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових
зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» перед ПАТ «СБЕРБАНК»
граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 3 000
млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до
таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. Гранична
сукупнiсть вартостi правочинiв — до 3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi — 5 054 588 тис. грн. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi — 59,35 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 120 970 501 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi у загальних зборах — 112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 111 719 851

штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення — 442 411штук.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛ
ЕНЕРГО» вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) попередньо надано згоду
на укладення Договору про часткове переведення боргу на ПАТ «ЕК
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю не більше ніж
3 000 млн. грн. за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/
КЛ від 29.03.2012р., укладеним між ПАТ «СБЕРБАНК» та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» та у зв'язку з цим попередньо надати згоду на внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії
№24‑В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв
— до 3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 5 054 588 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi —
59,35 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 120 970 501 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах —
112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення — 111 719 851 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «проти» прийняття рiшення — 442 411 штук.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛ
ЕНЕРГО» вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) попередньо надано згоду
на внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені
між ПАТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. щодо
забезпечення зобов'язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. на
загальну суму не більше ніж 3 000 млн. грн. Гранична сукупнiсть вартостi
правочинiв — до 3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi —
5 054 588 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi — 59,35 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй —
120 970 501 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах — 112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 111 719 851 штук. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення — 442 411 штук.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛ
ЕНЕРГО» вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) попередньо надано згоду
на внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р. граничною сукупною
вартістю не більше 3 000 млн. грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв
— до 3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 5 054 588 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi —
59,35 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 120 970 501 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах —
112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення — 111 719 851 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «проти» прийняття рiшення — 442 411штук.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) попередньо надано згоду
на внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за зобов'язаннями ПАТ
«ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про
відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р. граничною сукупною
вартістю не більше ніж 3 000 млн. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi —
5 054 588 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi — 59,35 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй —
120 970 501 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах — 112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 111 719 851 штук. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення — 442 411 штук.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління
Шекета О.М.
11.04.2017
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акцiонерне товариство
«Енергопостачальна компанiя «Житомиробленерго»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство
«Енергопостачальна компанiя «Житомиробленерго»
2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 м. Житомир, вул. Пушкінська,32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 40-20-59, (0412) 40-20-44
5. Електронна поштова адреса: kanc@co.ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ztoe.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробл
енерго» вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі,
зокрема, припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради — Лавренка Миколи Миколайовича. Термін перебування
на даній посаді — з 24.03.2016 р. Посадова особа не має непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32
Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних
даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що
складає 0,000002% в статутному капiталi емiтента.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробл
енерго» вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі,
зокрема, припинено повноваження члена Наглядової ради, Заступника
Голови Наглядової ради — Санченка Юрія Миколайовича. Термін перебування на даній посаді — з 24.03.2016 р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32
Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних
даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що
складає 0,000002% в статутному капiталi емiтента.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробл
енерго» вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі,
зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради — Луценка
Івана Васильовича. Термін перебування на даній посаді — з 24.03.2016 р.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України
«Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними
акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000002% в статутному капiталi
емiтента.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробл
енерго» вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі,
зокрема, припинено повноваження члена Наглядової ради — Герасименка Андрія Миколайовича. Термін перебування на даній посаді — з
24.03.2016 р. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє
простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000002% в
статутному капiталi емiтента.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробл
енерго» вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради — Куєвди Миколи
Валерійовича. Термін перебування на даній посаді — з 24.03.2016 р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України
«Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова
особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Дана
особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями
в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000002% в статутному капiталi емiтента.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробл
енерго» вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) припинено повноваження чле-
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нів Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі, зокрема, припинено повноваження члена Наглядової ради — Колесника
Олега Миколайовича. Термін перебування на даній посаді — з 24.03.2016 р.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України
«Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова
особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Дана
особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в
кiлькостi 2 шт, що складає 0,000002% в статутному капiталi емiтента.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробл
енерго» вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі, зокрема, припинено повноваження члена Наглядової ради — Сушко
Світлани Валеріївни. Термін перебування на даній посаді — з 24.03.2016
р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону
України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.),
посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими
iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000002% в статутному
капiталi емiтента.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) обрано членом Наглядової ради — Лавренка Миколу Миколайовича. Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 07.04.2017р. (Протокол від 07.04.17 р. б/н) Лавренка
Миколу Миколайовича обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в
кiлькостi 2 шт, що складає 0,000002% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України
«Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова
особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» та Положення про
Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються на строк
до наступних рiчних Зборiв Товариства, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до
переобрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: Перший Вiце-Президент юридичної особи, Президент юридичної особи.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) обрано членом Наглядової ради — Санченка Юрія Миколайовича. Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 07.04.2017р. (Протокол від 07.04.17 р. б/н) Санченка
Юрія Миколайовича обрано Заступником Голови Наглядової ради. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними
акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000002% в статутному капiталi
емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону
України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.),
посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються на
строк до наступних рiчних Зборiв Товариства, Заступник Голови Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до переобрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав
наступнi посади: заступник директора з економіки юридичної особи, директор виробничого департаменту юридичної особи.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) обрано членом Наглядової ради — Луценка Івана Васильовича. Посадова особа є акціонером Товариства, яка
володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає
0,000002% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32
Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних
даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ
«ЕК «Житомиробленерго» та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних
Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: директор департаменту технічної політики юридичної особи.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) обрано членом Наглядової ради — Герасименка Андрія Миколайовича. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000002% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись
ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала
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згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» та Положення про Наглядову раду
Товариства члени Наглядової ради обираються на строк до наступних
рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi
посади: директор департаменту електричних станцій юридичної особи.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) обрано членом Наглядової ради — Куєвду Миколу Валерійовича. Посадова особа є акціонером Товариства,
яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає
0,000002% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32
Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних
даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ
«ЕК «Житомиробленерго» та Положення про Наглядову раду Товариства
члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних Зборiв
Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: Старший Віце-Президент юридичної особи, Перший Віце-Президент юридичної особи.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) обрано членом Наглядової ради — Колесника Олега Миколайовича. Посадова особа є акціонером Товариства,
яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає
0,000002% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32
Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних
даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ
«ЕК «Житомиробленерго» та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних
Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: заступник генерального директора з фінансового інвестування юридичної особи, Радник Президента юридичної особи.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
вiд 07.04.2017р. (Протокол № 24) обрано членом Наглядової ради — Баженову Анастасію Анатоліївну. Посадова особа є акціонером Товариства,
яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає
0,000002% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік:
I. Основні відомості про емітента:

1.Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне
товариство «Коростишiв Райагрохiм», код за

ЄДРПОУ: 05488532, місцезнаходження: 12504 Житомирська область,
Коростишiвський р-н м. Коростишiв вул. Рози Люксембург, 97, міжміський
код та телефон емітента: (04130) 5-24-84 2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
11 квітня 2017 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію: www.korostishivhim.ho.ua. 4.Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ:
33253896, якою проведений аудит фінансової звітності. 5. Черговi та позачергові загальнi збори акцiонерiв емітента у звітному році не скликались,
тому і не проводились.6. За результатами звітного та попереднього років
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
418
418
Основні засоби (за залишковою вартістю)
396
396
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
--Грошові кошти та їх еквіваленти
--Власний капітал
418
418
Статутний капітал
25
25
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-129
-129
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забезпечення
--Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
--0.03525000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну про--0.03525000
сту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
510625
510625
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

Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних
даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ
«ЕК «Житомиробленерго» та Положення про Наглядову раду Товариства
члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних Зборiв
Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: помічник юрисконсульта юридичної особи, юрисконсульт юридичної особи.
У зв'язку з обранням Головою Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Житомир
обленерго» Азарової Ірини Олегівни відповідно до рiшення Ревізійної
комісії Товариства вiд 07.04.2017р. (Протокол б/н від 07.04.17 р.), припинено повноваження Федорко Анастасії Миколаївни як Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». Термін перебування на даній
посаді — з 24.03.2016 р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297‑VI
вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє
простими iменними акцiями в кiлькостi 4 шт, що складає 0,000003% в
статутному капiталi емiтента.
Рiшенням Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд
07.04.2017р. (Протокол б/н від 07.04.17 р.) обрано Головою Ревізійної комісії — Азарову Ірину Олегівну. Посадова особа є акціонером Товариства,
яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 4 шт, що складає
0,000003% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32
Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних
даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ
«ЕК «Житомиробленерго» та Положення про Ревізійну комісію Товариства Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх
числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї
до переобрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади:
начальник відділу операційного контролю юридичної особи.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління
Шекета О.М.
11.04.2017

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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство «Донецький електротехнiч
ний завод»

00174740
85300, Донецька обл., місто
Покровськ, вул. Торгівельна, буд.
106А
4. Міжміський код, телефон та факс 0623458882
5. Електронна поштова адреса
makarov@detz.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.detz.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ДЕТЗ» на підставі рішення Наглядової ради Товариства, а саме:
- з 10.04.2017р. обрано на посаду Генерального директора Макарова
Андрія Володимировича на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол
№106 вiд 10.04.2017р.). Особа згоди на розкриття паспортних даних не
надала. Зміни відбулися у зв’язку з припиненням повноважень попереднього Генерального директора. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: начальник юридичного відділу. Особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Макаров Андрій Володимирович
(ініціали та прізвище керівника)
Генеральний директор (підпис)
10.04.2017
М.П.
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Стожари»

2. Код за ЄДРПОУ: 14164124 3. Місцезнаходження емітента: 29000,
м. Хмельницький, Грушевського, 84 4. Міжміський код, телефон та факс:
(0382) 651123 5. Електронна поштова адреса емітента : stojary@emitent.
km.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації stojary.km.ua 7. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст Повідомлення:  На підставі рішення загальних збоів акціонерів від
07.04.2017р. (Протокол №29 від 07.04.2017р.) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента: Припинено повноваження — Голова правління — Ярмолюк
Олександр Петрович (НВ, 383248, 12.03.2006, Хмельницьким РВ УМВС України в Хмельницькій області). Володіє часткою 24,415270% акцій товариства.
Припинено повноваження посадової особи у зв'язку із переобранням на новий
термін. Обіймав посаду 3 роки (з моменту останнього перепризначення). Непогашеної судимості не має. Припинено повноваження — Член правлiння —
Шарко Людмила Леонідівна (НА, 402043, 25.10.1997, Хмельницький МУ УМВС
України у Хмельницькій області). Акціями не володіє. Припинено повноваження посадової особи у зв'язку із переобранням на новий термін. Обіймала посаду 3 роки (з моменту останнього перепризна-чення). Непогашеної судимості
не має. Припинено повноваження — Член правлiння — Вишневська Людмила
Григорiвна (НА, 692500, 03.03.1999, Хмельницьке МУ УМВС України в Хмельницькій області). Акціями не володіє. Припинено повноваження посадової особи у зв'язку із переобранням на новий. Обіймала посаду 3 роки (з моменту
останнього перепризначення). Непогашеної судимості не має. Припинено повноваження — Голова Наглядової ради — Прокопчук Тетяна Олександрiвна
(НА, 291077, 17.02.1997, Хмельницьке МУ УМВС України в Хмельницькій області). Володіє часткою 51,000020% акцій товариства. Припинено повноваженння посадової особи у зв'язку із переобранням на новий термін. Обіймала
посаду 3 роки (з моменту останнього перепризначення). Непогашеної судимості не має. Припинено повноваження — Член Наглядової ради — Чайка
Ганна Кузьмiвна (НА, 846620, 12.04.2000, Хмельницьке МУ УМВС України в
Хмельницькій області) Володіє часткою 0,000820% акцій товариства. Припинено повноваженння посадової особи у зв'язку із переобранням на новий термін.
Обіймала посаду 3 роки (з моменту останнього перепризначення). Непогашеної судимості не має. Припинено повноваження — Член Наглядової ради —
Ярмолюк Костянтин Олександрович (НА, 469068, 10.02.1998, Хмельницьке МУ
УМВС України в Хмельницькій області). Володіє часткою 18,133580% акцій товариства. Припинено повноваженння посадової особи у зв'язку із переобранням на новий термін. Обіймав посаду 3 роки (з моменту останнього перепризначення). Непогашеної судимості не має.
Припинено повноваження — Ревiзор Товариства — Бобровська Ганна
Петрiвна (НА, 301183, 22.02.1997, Хмельницьке МУ УМВС України в Хмельницькій області). Володіє часткою 0,029410% акцій товариства. Припинено
повноваженння посадової особи у зв'язку із переобранням на новий термін.
Обіймала посаду 3 роки (з моменту останнього перепризначення). Непогашеної судимості не має. Обрано — Голова правлiння — Ярмолюк Олександр
Петрович (НВ, 383248, 12.03.2006, Хмельницьким РВ УМВС України в Хмельницькій області). Володіє часткою 24,415270% акцій товариства. Обрано на
термін 3 роки. Попередня посада — голова правлiння ПрАТ «Стожари». Непогашеної судимості не має. Обрано — Член правлiння — Шарко Людмила
Леонідівна (НА, 402043, 25.10.1997, Хмельницьке МУ УМВС України в Хмельницькій області ). Акціями не володіє. Обрано на термін 3 роки. Попередня
посада — ТОВ «Ресторан Україна», завідуюча виробництвом. Непогашеної
судимості не має. Обрано — Член правлiння — Вишневська Людмила
Григорiвна (НА, 692500, 03.03.1999, Хмельницьке МУ УМВС України в Хмельницькій області ). Акціями не володіє. Обрано на термін 3 роки. Попередня
посада — директор ТОВ «Кафе «Театральне». Непогашеної судимості не
має. Обрано — Голова Наглядової ради — Прокопчук Тетяна Олександрiвна
(НА, 291077, 17.02.1997, Хмельницьке МУ УМВС України в Хмельницькій області). Володіє часткою 51,000020% акцій товариства. Обрано на термін
3 роки. Попередня посада — комерцiйний директор ТОВ «Ресторан Україна». Непогашеної судимості не має. Обрано — Член Наглядової ради — Чайка Ганна Кузьмiвна (НА, 846620, 12.04.2000, Хмельницьке МУ УМВС України
в Хмельницькій області). Володіє часткою 0,000820% акцій товариства. Обрано на термін 3 роки. Попередня посада — зав. виробництвом ТОВ
«Кафе»Театральне». Непогашеної судимості не має. Обрано — Член Наглядової ради — Ярмолюк Костянтин Олександрович (НА, 469068, 10.02.1998,
Хмельницьке МУ УМВС України в Хмельницькій області). часткою 18,133580%
акцій товариства. Обрано на термін 3 роки. Попередня посада — директор
магазину «Байкал». Непогашеної судимості не має. Обрано — Ревiзор Товариства — Бобровська Ганна Петрiвна (НА 301183, 22.02.1997, Хмельницьке
МУ УМВС України в Хмельницькій області). Володіє часткою 0,029410% акцій
товариства. Обрано на термін 3 роки. Попередня посада — головний бухгалтер ТОВ «Кондитерський цех». Непогашеної судимості не має.
III. Підпис 1.Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно законодавства:
2. Голова правлiння Ярмолюк Олександр Петрович — 10.04.2017р.
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Публiчне акцiонерне товариство
«Будiвельно-монтажне управлiння
по газифiкацiї»

Річна інформація емітентаза 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне
товариство «Будiвельно — монтажне управлiння по газифiкацiї»,
03335563 Хмельницька, 29019, м. Хмельницький, Проспект Миру
42/1 0382 — 71-72-44 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
11.04.2017р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію: bmu.pat.ua. 4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової
звітності: Система-Аудит, 21337005. 5. Загальні збори акціонеріввідбулися 27.04.2016р., кворум-.50.34.
Порядок денний
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
акцiонерiв. 2. Затвердження протоколу реєстрацiйної комiсiї. 3. Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв. 4. Затвердження
порядку (регламенту) проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
5. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської
дiяльностi ПАТ «БМУ по газифiкацiї» у 2014 роцi та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту. 6. Звiт виконавчого органу
про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «БМУ по
газифiкацiї» у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту. 7. Звiт наглядової ради про роботу у 2014 роцi
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.
8. Звiт наглядової ради про роботу у 2015 роцi та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту. 9. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 10. Обрання членiв наглядової ради.
11. Звiт i висновки Ревiзiйноїкомiсiї за 2014 рiк та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 12. Звiт i висновки
Ревiзiйноїкомiсiї за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 13. Припинення повноважень членiв ревiзiйної
комiсiї. 14. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 15. Затвердження рiчної
фiнансової звiтностi (рiчногозвiту) за 2014 рiк. 16. Затвердження
рiчної фiнансової звiтностi (рiчногозвiту) за 2015 рiк. 17. Порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2014 роцi. 18. Порядок
розподiлу прибутку за пiдсумками роботи у 2015 роцi. 19. Визначення
основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. 20. Наступне схвалення
правочинiв, вчинених товариством в 2014- 2015 роках. 21. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом 2016 року. 22. Порядок засвiдчення бюлетеня для
голосування ПАТ «БМУ по газифiкацiї». Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не поступало. Результати розгляду питань:
По всiх питаннях порядку денного загальних зборiвакцiонерiврiшення
прийнятi. Позачерговiзагальнi збори акцiонерiв не проводились iззавiдсутностiпропозицiй. Дивіденди в поточному році не нараховувались
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
2016р.
2015р.
Усього активів
5853
4932
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1065
808
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2062
1080
Сумарна дебіторська заборгованість
0
550
Грошові кошти та їх еквіваленти
1861
2106
Власний капітал
-2439
-2196
Статутний капітал
3638
3638
Нерозподілений прибуток (непокритий
-6077
-5834
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
0
0
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
8292
7128
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.0167
0.599
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.0167
0.599
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 14550160
14550160
Акції власного випуску, протягом 2016 року, не викуплялись.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ВІСМОС»; 2. Код за ЄДРПОУ: 32453637;

3. Місцезнаходження: 04073 Київ вул. Кирилівська, 160; 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 467-56-70 467-56-71; 5. Електронна поштова адреса:
str@tvm.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://tvm.com.ua/publichnayainformaciya/; 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: Прий
няття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
1). Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 10.04.2017; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: річні загальні
збори акціонерів; Предмет правочину: виконання будівельно-монтажних робіт;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1945 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20126,5 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 9,66388%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1846; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах: 1846; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 1846; Кількість голосуючих акцій, що проголосували
«проти» прийняття рішення: немає; Додаткові критерії для віднесення правочину
до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. 2). Дата прийняття рішення про надання
згоди на вчинення значного правочину: 10.04.2017; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: річні загальні збори акціонерів; Предмет правочину: придбання насосу високого тиску TULSA-TT-540 та запасні частини до нього та насосу Hartman PVX; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину,
визначена відповідно до законодавства: 2842,2 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20126,6 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках): 14,12161%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1846; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1846; Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 1846; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає; Додаткові
критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. Генеральний директор Загородній О.А.
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 «ТРАНС-ВІСМОС»; 2. Код за ЄДРПОУ: 32453637; 3. Місцезнаходження: 04073 Київ вул. Кирилівська, 160; 4. Міжміський код, телефон та факс:
(044) 467-56-70 467-56-71; 5. Електронна поштова адреса: str@tvm.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://tvm.com.ua/publichnaya-informaciya/;
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач
них правочинів: 10.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його
прийняв: річні загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: виконання будівельно-монтажних робіт та/або
відчуження (придбання) основних засобів; Ринкова вартість майна або послуг,
що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: Станом на дату попереднього надання згоди на вчинення правочинів, ринкова
вартість майна та послуг не визначена та залежить від конкретного замовлення та обсягу робіт; Гранична сукупність вартості правочинів: 20 000тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
18042,4 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках): 110,85%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1846; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1846; Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 1846; Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор Загородній О.А.

Публічне акцiонерне товариство
Київське автотранспортне
пiдприємство 13061

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента Публічне акцiонерне товариство Київське автотранспортне пiдприємство 13061, 05440979, Василькiвська 24,
м. Київ, Голосiївський, Київська область, 03022, Україна, 377-73-36
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 14.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://katp.avtologistika.com, http://
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора
— фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство Аудиторська фірма АСЕМ, 40268325
5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів — чергові.
Дата проведення: 14.04.2016 року. Кворум зборів: 97,6833% до загальної
кількості голосів. У звітному періоді були проведені чергові загальні збори,
порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного не надходили.
1. Обрання лічильної комісії,голови та секретаря зборів, затвердження
регламенту проведення зборів.
2. Звiт Правлiння ПАТ КАТП 13061 про результати фiнансовогосподарської дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління.
3. Звiт Наглядової Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2015рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рiк. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та
висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розгляд питання розподілу прибутів і збитків Товариства за 2015 рік.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово господарської діяльності за 2015 рік. Результати голосування «За» 128897 голосів
100,00% «Проти» — 0 голосів «Утримались» — 0, голосів — Затвердити
звіт Наглядової Ради про результати фінансово-господарської діяльності
за 2015 рік. Результати голосування «За» 128897 голосів 100,00 % голосів.
«проти» — 0 голосів -. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ
стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Результати голосування «За» 128897 голосів — 100,00%, «проти» — 0». Затвердити річний
звіт Товариства за 2015 рік Результати голосування «За» 128897 голосів
-100,00% «Утримались» 0 голосів Проти «0» голосів. Визначення порядку
розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.,
Результпти голосування «За» — 128897 голосів — 100,0% Правлінню Товариства представити на розгляд та затвердження Наглядовою Радою
План заходів на 2016 рік про покращання фінансового стану Товариства,
покриття збитків за 2015 рік.
До питань, що розглядалися на зборах пропозиції не подавались.
Позачергові збори в звітному періоді не скликались і не проводились.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не
сплачувались. Рішення щодо сплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
374082
352368
Основні засоби (за залишковою вартістю)
58604
8161
Довгострокові фінансові інвестиції
95449
95594
Запаси
4048
3640
Сумарна дебіторська заборгованість
179079
152583
Грошові кошти та їх еквіваленти
231
716
Власний капітал
-5858
-41554
Статутний капітал
1405
1405
Нерозподілений прибуток (непокритий
-11631
-47327
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
147325
156178
Поточні зобов'язання і забезпечення
232615
237744
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
266,75
-23,9
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
266,75
-23,9
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
133810
133810
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ɯɨɐȱɈɞɡɚ
ɨɜ-

ɧɨ-
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ɬɜɨ
ȯȾɧɹ
Ⱦɧɿɜɭɥ

ɜɿɫª

ɪ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɊȺɌ©ȾȺɌɉªɡɿ
ɫɬɪɨɤɨɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ȾȺɌɉª±
Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
ɇɚɩɪɨɬɹɡɿɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɁɚɝɧɿɣɆȼɨɛɿɣɦɚɜɰɸɠɩɨɫɚɞɭ
 ȻɨɪɢɫɟɧɤɨȼɚɞɢɦɚȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿʋɜɢɞɚɧɢɣɄɿ-

ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
№71, 13 квітня 2017 р.
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɞɢɪɟɤɬɨɪȼȽȻɨɪɢɫɟɧɤɨɪ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚɉȺɌ©ɏ,ɆɆȿɌª ɤɨɞ ȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɡɚɫLɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜLɞɪȻɟɥLɤɨɜɚȺɧɞɪLɹ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱɚ ɨɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɇɊ ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɚɜɟɥɤɨ Ʌɚɪɢɫɚ ɈɥɟɤɫLʀɜɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ 
ɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɫɩɟɰLɚɥLɫɬɚɜLɞɞLɥɭɬɨɪɝLɜɥLɰLɧɧɢɦɢɩɚɩɟɪɚɦɢɮɚɯLɜɰɹ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬL ɉɪȺɌ ©ɆɌª ɪɚɞɧɢɤɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ȺɫɨɰLɚɰLʀ ©ɍɎɌª
ɉɚɜɟɥɤɨɅɈɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚɉ,ɎɇȼɁɌ©ɊȿɆ,ɉɊɈɋɉȿɄɌªɉɪȺɌ
ɄɍȺ ©ȺɄȺȾȿɆ,ə ,ɇȼȿɋɌɆȿɇɌɋª ɤɨɞ   ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɆɟɞɢɧɟɰɶȺɧɚɬɨɥLɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɭɦɨɥɨɞɲɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦLɫɬɚɌɈȼ©ȻLɬɉɪɨɞɚɤɲɧªɆɟɞɢɧɟɰɶȺɈɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚɉȺɌ©ɏ,ɆɆȿɌª ɤɨɞ ɍɡɜ¶ɹɡɤɭLɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ
ɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɊɟɜLɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɢɩɢɧɢɬɢɡɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɊɟɜLɡɨɪɚȺɪɬɟɦCɽɜɨʀȺɥLɧɢɈɥɟɝLɜɧɢɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɞɚɧLɣɩɨɫɚɞL
ɪɨɤɢȾɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɟɜLɪɨɤɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭLɡɧɟɜɟɥɢɤɨɸɤLɥɶɤLɫɬɸɚɤɰLɨɧɟɪLɜɨɛɪɚɬɢɊɟɜLɡɨɪɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɋɭɲɤɨɈɥɟɤɫLɹɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯ
ɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɩɪɨɜLɞɧɨɝɨLɧɠɟɧɟɪɚɡɤɨɦɩCɸɬɟɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦɉȺɌ©ɎȻ
©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɐɋɄɉȺɌ©ɄɎɐª
ȼɫLɡɚɡɧɚɱɟɧLɜɢɳɟɨɫɨɛɢɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɸɬɶɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ȼLɞɫɭɬɧɹ ɡɝɨɞɚ
ɮLɡɢɱɧɢɯɨɫLɛɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɄȻ©Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪªɏɚɪɟɛɨɜɚɇȯɪ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄɈɇɋɌ
ɊɍɄɌɈɊɋɖɄȿ ȻɘɊɈ ©ɌɊȺɇɋɉɈɊɌȿɊª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ

ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɜɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢ
ɛɭɞȺɛɥɨɤɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚNEBWUDQVSRUWHU#DFDGHP\LQXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜ
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSNEWUDQVSRUWHUDFDGHP\LQXDɜɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉɭɛɥLɱɧɨɝɨ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɟ ɛɸɪɨ ©Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪª ɞɚɥL ±
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɜLɞ  ɪ ɛɧ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧL ɪLɲɟɧɧɹ  ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ Lɡ
ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɡ
ɪɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɭɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɤɥɚɞL
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АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА»
БАЗИС
БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ
БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
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БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
БУДЕВОЛЮЦІЯ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗИФІКАЦІЇ
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БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №33
БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1
ВЕРСТАТУНІВЕРСАЛМАШ
ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВІБРОСЕПАРАТОР
ВІКТОРІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10554
ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10554
ВНДІАЕН
ВОГНИК
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
ВОЛИНЬГАЗ
ВОЛОДАР-УКРАЇНА
ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
ГЕРАКЛ
ГЕРКУЛЕС
ГЕФЕСТ
ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ПРОТАСІВ ЯР»
ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР
ГОРОДОЦЬКИЙ КАР’ЄР
ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ № 7
ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7
ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ПРИМОР’Я»
ДІВІ БАНК
ДНЕПРІНВЕСТСТРОЙ
ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11201
ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД
ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2
ДОНКРЕДИТ
ДОНМОЛПРОМ
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
ДУБНОНАФТОПРОДУКТ
ДУБНОНАФТОПРОДУКТ
ДУБНОНАФТОПРОДУКТ
ДУБНОНАФТОПРОДУКТ
ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
ЕЛЕГАЛ
ЕПОС2011
ЕРА
ЕТНОПРОДУКТ
ЖИТОМИРГОЛОВПОСТАЧ
ЗАВОД «АРТЕММАШ»
ЗАВОД «АРТЕММАШ»
ЗАВОД «ЛТАВА»
ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1
ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ЗАВОД МЕТАЛОПРИЛАД
ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ
ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ
ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА»
ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА
ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР
ЗЕЛЕНБУД
ЗМІНА
ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7»
ІВАНКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕХЦЕНТР»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕХЦЕНТР»
ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР «УКРГАЗТЕХНІКА»

13
129
7
14
23
62
33
140
82
131
57
40
94
90
53
25
77
101
74
100
24
33
75
140
89
132
32
103
53
56
55
65
95
139
98
135
97
75
9
10
10
12
63
64
29
135
101
100
74
15
96
100
103
32
56
42
97
31
23
26
25
38
68
40
87
40
17
18
46

69

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2017 р.

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

70

ТОВ
ПРАТ
ЗАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
СПАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»
ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
КАЗИНО «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»
КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
КЕРАММАШ
КЕРАММАШ
КЕРАММАШ
КЕРАММАШ
КИЇВПРОЕКТ
КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД
КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061
КІРОВОГРАДАВТОТРАНС
КОМПАНІЯ «Д.І.Б.»
КОМПАНІЯ «Д.І.Б.»
КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД
КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ТРАНСПОРТЕР»
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ТРАНСПОРТЕР»
КОРОСТИШІВ РАЙАГРОХІМ
КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ
КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
КРИВОРІЖІНДУСТРБУД
КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1
КРИМСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
КУЛЬТТОВАРИ
ЛАВЕНТА
ЛАВЕНТА
ЛАНТМАННЕН АКСА
ЛЕСЯ
ЛЗЗБК
ЛЗЗБК
ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД
МАГАЗИН «БУДИНОК МЕБЛІВ»
МАКІЇВКОКС
МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ»
МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ»
МЕГА-ТРЕЙД
МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ
МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ
МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ
МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ
МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ
МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ
МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ
МИРГОРОДСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД
МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ
ММК СІВЕРСЬКИЙ
МОЇВСЬКЕ
МОРІОН
МТС УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ
МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ
НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР»
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ВЕКТОР»
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ВЕКТОР»
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ВУГЛЕЦЬ»
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ШЕЛЬФ»
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС ГАЛИЧИНА
НИВА-ПЛЮС
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

105
96
61
12
83
86
86
132
6
101
67
43
98
101
61
77
54
68
65
101
11
19
19
20
21
24
44
43
42
40
39
91
59
96
5
90
7
90
137
28
28
53
51
51
46
47
47
52
54
92
101
5
13
133
68
92
38
8
27
11
84
46
102
139
8
56
80
12
102

№71, 13 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.

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

ОДЕСА-АВТО
ОДЕСКАБЕЛЬ
ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ»
ОШИХЛІБСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ПЕНТОПАК
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ
ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ
ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД
ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ»
ПЛОДОКОМБІНАТ-А
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «БУЧАЧГАЗ»
ПОЛІІНВЕСТ
ПОЛІМЕР
ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ПОЛЮС
ПРИКАРПАТСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ
ПРОДМАГТОРГ
РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ
РЕКОРД
РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР
РІВНЕ-АВТО
РІВНЕРИБГОСП
САЛЮТ
САН ІНБЕВ УКРАЇНА
СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА»
СІМІНВЕСТ
СКБ-ІНВЕСТ
СКОЛІВСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ
СКОЛІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС
СОРТНАСІННЯОВОЧ
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
СТОЖАРИ
СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ
СУ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
СУЛА АГРО
СУМА ТЕХНОЛОГІЇ
ТД АЛІАНС-МЄДІА
ТЕРА
ТЕРА
ТЕХНІЧНО-ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЕЛЕКТРОНІКА»
ТЕХНОСЕРВІС 2011
ТЕХНОСЕРВІС 2011
ТЕХНОСЕРВІС 2011
ТИСМЕНИЦЯ-РИБА
ТОРГОВИЙ ДІМ «СУМСЬКІ ДОБРИВА»
ТОРГОВИЙ ДІМ «СУМСЬКІ ДОБРИВА»
ТОРГОВИЙ ДІМ -МОНОЛІТ
ТРАНС-ВІСМОС
ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1
ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6
ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ»
ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АЙТІ-ТУР»
УЖГОРОДОПТТОРГ
УЖГОРОДСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА «АГРОБУД»
УІФК-АГРО
УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

25
20
136
11
129
38
15
16
17
27
35
93
99
46
73
74
38
74
34
40
130
76
78
138
129
101
40
91
36
85
101
14
68
140
76
140
66
36
102
129
102
17
29
36
133
62
48
17
7
13
14
58
91
92
18
78
104
80
67
45
33
133
36
29
136
58
20
88
44

71

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2017 р.

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.

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

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ СУДНОБУДУВАННЯ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ СУДНОБУДУВАННЯ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ СУДНОБУДУВАННЯ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ СУДНОБУДУВАННЯ
УКРГІДРОПРОЕКТ
УКРКОМУНКОМПЛЕКТ
УКРМЕДІАІНВЕСТ
УКРПЄЗО
УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ
УКРТАРА-ВОЛАНПАК
УНІВЕРСАМ-2
УПТК
ФАСТІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА
ФАСТІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА
ФАСТІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА
ФЕРМЕНТ
ФІРМА ОНТАРІО
ФІРМА ОНТАРІО
ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»
ФОРА РІТЕЙЛ
ФОРА РІТЕЙЛ
ФОРА РІТЕЙЛ
ФОРУМ САТЕЛІТ
ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 16363
ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД»
ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ
ХАРТРОН
ХАРТРОН
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ
ЦУМАНЬ
ЦУМАНЬ
ЦУМАНЬ
ЦУМАНЬ
ЧЕРКАСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ЗАХИСТУ ХЛІБОПРОДУКТІВ
ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
ЧОРНОМОРСУДНОПРОЕКТ
ЧШФ «ЕЛЕГАНТ»
ШАРГОРОДСЬКЕ АТП 10528
ШЕПЕТІВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ
ЮНІОІЛ
ЮНІТІ
ЯВА
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ
ЯНТАР
ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД

Відомості
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Передплатний індекс: 96370
Офіційне видання
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
Періодичність виходу:
щоденно
Реєстраційне свідоцтво:
КВ №192059005 ПР
від 08.08.2012 р.,
видане Міністерством
юстиції України

72

Засновник:
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
(рішення Комісії від
20.08.2015 року № 1316)
Видавець:
Державна установа
«Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
Видається:
з грудня 2006 р.
Директор
Ігор Доброван
Головний редактор
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
email: l.kolomiets@smida.gov.ua

Прийом оголошень —
email:
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (багатоканальний):
(044) 5864394,
(044) 4983816,
(044) 4983815
Адреса для листування:
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51,
оф. 1206
Адреса редакції:
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51,
оф. 1206
www.smida.gov.ua
Тираж: 1 000
Замовлення № 17071/1
Ціна договірна.
Матеріали, відмічені символом ,
публікуються на правах реклами

28
30
31
27
81
39
46
80
62
7
26
36
37
86
86
95
94
93
12
130
130
131
77
55
53
48
104
53
49
50
52
25
52
23
41
42
140
30
79
29
55
76
78
8
46
40
134
99
137
Надруковано в друкарні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Адреса: м. Київ,
вул. Горького, буд. 112, к. 40
У разі передруку посилання
на “Відомості Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку” обов’язкове.
Відповідальність за достовірність
інформації та реклами несуть
відповідальні особи емітентів
(профучасників), автори та
рекламодавці.
Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
Редакція може не поділяти погляди
авторів статей.
Підписано до друку
12.04.2017 р.

