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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Публiчне акцiонерне товариство “ФIНАНС БАНК”

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 "ФIНАНС
БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ
19193869
3. Місцезнаходження
02002 м. Київ вул. Панельна, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс
+38 044 569-40-70 +38 044
569-40-70
5. Електронна поштова адреса
i@financebank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
www.financebank.com.ua
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою Публiчного акцiонерного товариства «ФIНАНС
БАНК» (протокол вiд 27 сiчня 2016 року) на пiдставi заяви про переведення
на iншу посаду в ПАТ «ФIНАНС БАНК» 27 сiчня 2016 року припинено повноваження члена Правлiння Локощенко Катерини Володимирiвни (не на-

дано згоди на розкриття паспортних даних). Локощенко К.В. акцiями
ПАТ «ФIНАНС БАНК» не володiє та не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадови злочини. На посадi члена Правлiння Локощенко К.В.
перебувала протягом одного мiсяця. На посаду Члена Правлiння замiсть
Локощенко К.В. призначено начальника управлiння фiнансового
монiторингу Омельчука Ярослава Анатолiйовича.
Наглядовою Радою Публiчного акцiонерного товариства «ФIНАНС БАНК»
(протокол вiд 27 сiчня 2016 року) з 28 сiчня 2016 року на посаду члена
Правлiння ПАТ «ФIНАНС БАНК» призначено начальника управлiння
фiнансового монiторингу Омельчука Ярослава Анатолiйовича (не надано згоди на розкриття паспортних даних). Омельчук Я.А. часткою у статутному
капiталi ПАТ «ФIНАНС БАНК» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi Омельчук Я.А. займав
посади начальника управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «Перший
Iнвестицiйний Банк» та начальника служби комплаєнс-контролю та
фiнансового монiторингу ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень».
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
Муравицький Артур Олексiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2016.01.27
(дата)

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Аграрний комерцiйний банк”
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
"Аграрний комерцiйний банк"
2. Код за ЄДРПОУ
21570492
3. Місцезнаходження
03150 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9 А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 205-41-80 044 205-41-80
5. Електронна поштова адреса
ASeverinenko@agrocombank.com.
ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.agrocombank.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Радою ПАТ «Агрокомбанк» вiд 26.01.2016 року. (Протокол № 11) прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме припинити
повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння Банку Iщенко Олени Володимирiвни — Члена Правлiння, начальника
управлiння дилiнгу Казначейства з 27.01.2016 року.
Пiдстава такого рiшення — заява Iщенко Олени Володимирiвни з проханням припинити її повноваження як тимчасово виконуючого обов’язки
Голови Правлiння Банку.
Iнформацiя про посадову особу — Iщенко Олена Володимирiвна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади — тимчасово виконуючий обов’язки Голови
Правлiння ПАТ «Агрокомбанк»
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб — прийняте рiшення Радою Банку задовольнити заяву Iщенко О.В. з проханням припинити її повноваження як тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння Банку з 27.01.2016 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Iщенко О.В.
не має.
Iщенко Олена Володимирiвна перебувала на посадi т.в.о. Голови
Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» з 29.12.2015 року.
Радою ПАТ «Агрокомбанк» вiд 26.01.2016 року. (Протокол № 11) прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме призначено тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» Єрошкiну Альону Володимирiвну — заступника Голови Правлiння
Банку з 28.01.2016 року.
Пiдстава такого рiшення — для забезпечення безперервностi робочого процесу.
Iнформацiя про посадову особу — Єрошкiна Альона Володимирiвна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади — тимчасово виконуючий обов’язки Голови
Правлiння ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб — прий
няте рiшення Радою Банку для забезпечення безперервностi робочого
процесу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
Єрошкiна А.В. не має.
Єрошкiна Альона Володимирiвна призначена на посаду з
28.01.2016 року на умовах безстрокового трудового договору.
Iншi посади, якi обiймала Єрошкiна А.В. протягом останнiх п’яти
рокiв –ПАТ «КБ «Премiум»: начальник вiддiлу внутрiшньої безпеки, радник Голови Правлiння. ПАТ «Агрокомбанк»: начальник управлiння роботи
з персоналом, радник Голови Правлiння, Заступник Голови Правлiння
Банку.
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
Iщенко О.В.
Т.в.о. Голови Правлiння
(під(ініціали та прізвище керівника)
пис)
М.П.
2016.01.27
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «Примор’є-Інвест»
повідомляє про річні (чергові) загальні збори акціонерів, які відбудуться
29 лютого 2016 року о 10:30 за місцезнаходженням Товариства: 65039,
м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-А (2-й поверх, конференцзал)
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2014, 2015 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014, 2015 р.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізора Товариства за 2014, 2015 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014, 2015 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014, 2015 р.
7. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, — 23 лютого 2016 р.
На збори запрошуються акціонери, які включені до вищезначеного переліку або уповноважені представники акціонерів на підставі довіреностей,
оформлених згідно з чинним законодавством. При собі мати паспорт.
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можливо за адресою Товариства — м. Одеса,
пр-т Гагаріна, 12-А, каб. 309. Посадова особа відповідальна за порядок
ознайомлення –Голова Правління Якымов Ф.В.
Довідки за тел.: (048) 777 24 88.
Реєстрація акціонерів здійснюється 29 лютого 2016 року з 10:00 до
10:20 за місцем проведення зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства 2014 р. (тис. грн)*
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
34859
34872
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
28277
28277
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
6419
6400
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
33
Нерозподілений прибуток
25696
25709
Власний капітал
34381
34394

2

Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8000

8000

478
-13

478
-1012

1

1

Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства 2015 р. (тис. грн)*
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
34377
34859
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
28440
28277
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
5935
6419
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
1
Нерозподілений прибуток
25691
25696
Власний капітал
34376
34381
Статутний капітал
8000
8000
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
1
478
Чистий прибуток (збиток)
-5
-13
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1
Наглядова Рада АТ «ІК «Примор’є-Інвест»
Голова Правління
АТ «ІК «Примор’є-Інвест»

Якімов Ф.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ТОВ «Київресурсбуд»
про здійснення Емітентом ТОВ «Київресурсбуд» дострокового
погашення іменних цільових облігацій серії «F»
ТОВ «Київресурсбуд» (код за ЄДРПОУ 34487783, надалі – Товариство), яке є емітентом іменних цільових облігацій серії «F» відповідно до зареєстрованого 07.03.2014 року Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку Проспекту емісії облігацій, який
був опублікований в виданні «Відомості НКЦПФР» №54 (1807) від
20.03.2014 (далі – Проспект емісії) та на виконання рішення (№1 від
28.01.2016р.) Директора Товариства Загоруя Сергія Вікторовича, повідомляє власників іменних цільових облігацій серії «F» (власників
Лотів та ін.) про здійснення дострокового погашення Товариством
іменних цільових облігацій серії «F», у зв`язку з достроковим завершенням будівництва об’єкта житлового будівництва секція «Л» (І черга) «Житлово-офісного-торговельного комплексу з підземним паркінгом за адресою: проспект Перемоги, 90/1 в Шевченківському районі

м. Києва», підписанням Акту готовності об’єкта будівництва, отриманням Сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, а також отриманням поштової адреси будинку секції
«Л» - Київ, вул. Невська, 2-Л.
Погашення іменних цільових облігацій серії «F» починається 09 лютого 2016 року і закінчується 16 січня 2017 року (включно). Товариство
додатково повідомляє, що дострокове погашення випуску іменних цільових облігацій серії «F» здійснюється на умовах визначених Проспектом емісії цільових облігацій ТОВ «Київресурсбуд».
В зв’язку з вище зазначеним, пропонуємо всім власникам цінних
паперів серії «F» прибути до відділу продажів ТОВ «Київресурсбуд» за
адресою: м. Київ, проспект Перемоги 90/1, для підписання всіх необхідних документів попередньо узгодивши час Вашого візиту за
тел.050-357-65-98.

ТОВ «Київресурсбуд»
про здійснення Емітентом ТОВ «Київресурсбуд» дострокового
погашення іменних цільових облігацій серії «G»
ТОВ «Київресурсбуд» (код за ЄДРПОУ 34487783, надалі – Товариство), яке є емітентом іменних цільових облігацій серії «G» відповідно до зареєстрованого 07.03.2014 року Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку Проспекту емісії облігацій, який
був опублікований в виданні «Відомості НКЦПФР» №54 (1807) від
20.03.2014 (далі – Проспект емісії) та на виконання рішення (№1 від
28.01.2016р.) Директора Товариства Загоруя Сергія Вікторовича, повідомляє власників іменних цільових облігацій серії «G» (власників
Лотів та ін.) про здійснення дострокового погашення Товариством
іменних цільових облігацій серії «G», у зв`язку з достроковим завершенням будівництва об’єкта житлового будівництва секція «Г» (І черга) «Житлово-офісного-торговельного комплексу з підземним паркінгом за адресою: проспект Перемоги, 90/1 в Шевченківському районі

м. Києва», підписанням Акту готовності об’єкта будівництва, отриманням Сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, а також отриманням поштової адреси будинкусекції
«Г» - Київ, вул. Невська, 4-Г.
Погашення іменних цільових облігацій серії «G» починається
09 лютого 2016 року і закінчується 16 січня 2017 року (включно). Товариство додатково повідомляє, що дострокове погашення випуску
іменних цільових облігацій серії «G» здійснюється на умовах визначених Проспектом емісії цільових облігацій ТОВ «Київресурсбуд».
В зв’язку з вище зазначеним, пропонуємо всім власникам цінних
паперів серії «G» прибути до відділу продажів ТОВ «Київресурсбуд»
за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 90/1, для підписання всіх необхідних документів попередньо узгодивши час Вашого візиту за
тел.050-357-65-98

ТОВ «Київресурсбуд»
про здійснення Емітентом ТОВ «Київресурсбуд» дострокового
погашення іменних цільових облігацій серії «А»
ТОВ «Київресурсбуд» (код за ЄДРПОУ 34487783, надалі – Товариство), яке є емітентом іменних цільових облігацій серії «А» відповідно до зареєстрованого 07.03.2014 року Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку Проспекту емісії облігацій, який
був опублікований в виданні «Відомості НКЦПФР» №54 (1807) від
20.03.2014 (далі – Проспект емісії) та на виконання рішення (№1 від
28.01.2016р.) Директора Товариства Загоруя Сергія Вікторовича, повідомляє власників іменних цільових облігацій серії «А» (власників
Лотів та ін.) про здійснення дострокового погашення Товариством
іменних цільових облігацій серії «А», у зв`язку з достроковим завершенням будівництва об’єкта житлового будівництва секція «Л» (І черга) «Житлово-офісного-торговельного комплексу з підземним паркінгом за адресою: проспект Перемоги, 90/1 в Шевченківському районі

м. Києва», підписанням Акту готовності об’єкта будівництва, отриманням Сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, а також отриманням поштової адреси будинкусекції
«Л» - Київ, вул. Невська, 2-Л.
Погашення іменних цільових облігацій серії «А» починається
09 лютого 2016 року і закінчується 16 січня 2017 року (включно). Товариство додатково повідомляє, що дострокове погашення випуску
іменних цільових облігацій серії «А» здійснюється на умовах визначених Проспектом емісії цільових облігацій ТОВ «Київресурсбуд».
В зв’язку з вище зазначеним, пропонуємо всім власникам цінних
паперів серії «А» прибути до відділу продажів ТОВ «Київресурсбуд»
за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 90/1, для підписання всіх
необхідних документів попередньо узгодивши час Вашого візиту за
тел.050-357-65-98.

ТОВ «Київресурсбуд»
про здійснення Емітентом ТОВ «Київресурсбуд» дострокового
погашення іменних цільових облігацій серії «В»
ТОВ «Київресурсбуд» (код за ЄДРПОУ 34487783, надалі – Товариство), яке є емітентом іменних цільових облігацій серії «В» відповідно до зареєстрованого 07.03.2014 року Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку Проспекту емісії облігацій, який
був опублікований в виданні «Відомості НКЦПФР» №54 (1807) від
20.03.2014 (далі – Проспект емісії) та на виконання рішення (№1 від
28.01.2016р.) Директора Товариства Загоруя Сергія Вікторовича, повідомляє власників іменних цільових облігацій серії «В» (власників
Лотів та ін.) про здійснення дострокового погашення Товариством
іменних цільових облігацій серії «В», у зв`язку з достроковим завершенням будівництва об’єкта житлового будівництва секція «Г» (І черга) «Житлово-офісного-торговельного комплексу з підземним паркінгом за адресою: проспект Перемоги, 90/1 в Шевченківському районі

м. Києва», підписанням Акту готовності об’єкта будівництва, отриманням Сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, а також отриманням поштової адреси будинкусекції
«Г» - Київ, вул. Невська, 4-Г.
Погашення іменних цільових облігацій серії «В» починається
09 лютого 2016 року і закінчується 16 січня 2017 року (включно). Товариство додатково повідомляє, що дострокове погашення випуску
іменних цільових облігацій серії «В» здійснюється на умовах визначених Проспектом емісії цільових облігацій ТОВ «Київресурсбуд».
В зв’язку з вище зазначеним, пропонуємо всім власникам цінних
паперів серії «В» прибути до відділу продажів ТОВ «Київресурсбуд»
за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 90/1, для підписання всіх
необхідних документів попередньо узгодивши час Вашого візиту за
тел.050-357-65-98.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Публічне акціонерне товариство «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному
друкованому виданні )
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
2. Код за ЄДРПОУ 03358481
3. Місцезнаходження 03039 м. Київ вул. Голосіївська, б. 7 корпус 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс 0445257427
5. Електронна поштова адреса at18@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 03358481.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Посадова особа Хвостенко Сергій Миколайович (паспорт: серія СО номер 729533 виданий 15.11.2001 р. Московським РУГУ МВС України в м. Києві), призначений на посаду Голови Правління. Рішення про призначення
прийнято Наглядовою Радою товариства 27.01.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Наглядової Ради №27/01-2016
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від 27.01.2016р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:
3 роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» - провідний інженер з експлуатації організації та ремонту.
Посадова особа Апостолюк Ілона Віталіївна (паспорт: серія ТТ номер 164919
виданий 06.08.2013 р. Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві), яка займала посаду Голови Правління, звільнена. Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою 27.01.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Наглядової Ради № 27/01-2016 від 27.01.2016р. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.04.2015р.
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
Хвостенко С.М.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉȺɌ©ɐɍɄɊɈȽȱȾɊɈɆȺɒª

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
Ʉ,ɊɈȼɈȽɊȺȾɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾȽ,ȾɊȺȼɅ,ɑɇɂɏɆȺɒɂɇ©ɐɍɄɊɈȽ,ȾɊɈɆȺɒª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɜɭɥ
ɑɟɪɜɨɧɨɝɜɚɪɞLɫɶɤɚɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ VXJDUJLGURPDVK#HPLWHQWQHWXD Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨ
ɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ VPLGDJRYXD ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɤɟ
ɪɿɜɧɢɤɚɁȼȱɅɖɇȿɇɈȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹȽɚɜɚɡɚȾɦɢɬɪɨȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱ ɡɝɨɞɢ
ɧɚɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ  ɡ ɪɨɤɭɪɨɡɦɿɪ
ɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɲɬ ɝɪɧ ɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɈȻɊȺ
ɇɈȼɢɤɨɧɭɸɱɢɣɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɁɦɚɠɟɧɤɨɋɟɪɝɿɣȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ
ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɡ  ɪɨɤɭ
ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɲɬ ɝɪɧ ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɜɿɧɲɿ
ɩɨɫɚɞɢ ɤɨɦɟɪɰLɣɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɌɈȼ ©Ɇɟɬɢɡª ɤɨɦɟɪɰLɣɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɉȺɌ©ɋɜɟɫɶɤɢɣɧɚɫɨɫɧɢɣɡɚɜɨɞªɡɚɫɬɭɩɧɢɤɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɉȺɌ
©ɋɜɟɫɶɤɢɣɧɚɫɨɫɧɢɣɡɚɜɨɞªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɥɭɠɛɢɡɚɤɭɩɨɤɬɚɡɛɭɬɭ
©ɐɭɤɪɨɝLɞɪɨɦɚɲªɇɚɩɨɫɚɞɭɨɛɪɚɧɢɣɞɨɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢ
ɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɧɟɦɚɸɬɶ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶ
ɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢȼɨȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɁɦɚɠɟɧɤɨɋɟɪɝɿɣȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ

Публічне акціонерне товариство
«Галант»

До уваги акціонерів
Публічне акціонерне товариство «Галант», місцезнаходження:
м. Київ, вул. Чорноморська, 1, повідомляє, що чергові загальні збори
акціонерів відбудуться 3 березня 2016 року о 10:00 за адресою: м. Київ,
вул. Чорноморська, 1 (2 поверх, оф. 3). Реєстрація акціонерів буде
проводитись з 9:00 до 9:45 в день та за місцем проведення загальних
зборів. Інформація розміщена на веб-сайті http://aogalant.kiev.ua/doc/.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 26 лютого 2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту загальних
зборів. 3. Звіт правління та наглядової ради про результати діяльності
ПАТ «Галант» за 2015 р., затвердження розподілу прибутку за 2015 р.,
основних напрямків розвитку товариства та планових нормативів використання прибутку у 2016 р. 4. Звіт ревізійної комісії про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Галант» за 2015 р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії. 5. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 р. 6. Про припинення повноважень Голови правління
ПАТ «Галант», в зв'язку із завершенням їх терміну. 7. Про обрання Голови правління ПАТ «Галант». 8. Про припинення повноважень Голови та
членів ревізійної комісії ПАТ «Галант», в зв'язку із завершенням їх терміну. 9. Про обрання Голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Галант».
10. Про затвердження умов договору із Головою правління, Головою та
членами ревізійної комісії ПАТ «Галант», обрання осіб, які уповноважуються на їх підписання з боку товариства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів
до дати проведення Загальних зборів з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть
ознайомитись в робочі дні за місцезнаходженням товариства: м. Київ,
вул. Чорноморська, 1 (другий поверх, к.1). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — заступник
Голови правління, Богданова Н.Г., тел. для довідок: 463-74-38.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт,
представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та
попередній періоди відповідно (тис. грн.): усього активів — 6900, 7302;
основні засоби –1835, 6021; довгострокові фінансові інвестиції — відсутні; запаси — 253, 350; сума дебіторської заборгованості — 502, 515;
грошові кошти та їх еквіваленти –14, 4; власний капітал — 5308, 5441;
статутний капітал –1200,1200; довгострокові зобов’язання — відсутні,
244; поточні зобов’язання — 1592, 1861; середньорічна кількість акцій
(шт.) — 400000, 400000; кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду — 0, 0; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду — 0, 0; чисельність працівників на кінець періоду —
32, 44.
Наглядова рада ПАТ «Галант»

Приватне акціонерне товариство
«Любашівський елеватор»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Любашівський елеватор»
2. Код за ЄДРПОУ: 00955153
3. Місцезнаходження: 66502, Одеська обл., смт. Любащівка, вул. Спортивна, буд. 4-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4864) 2-25-25 / той самий
5. Електронна поштова адреса: elevl@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: lubashivka-silo.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
1. Рішення про припинення повноважень прийняте наглядовою радою
товариства 22.01.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі ч. 1 ст. 61 з-ну України «Про акціонерні товариства». Посадова
особа Чухно Олена Вікторівна (особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних), яка займає посаду Директора, припиняє свої
повноваження з «01» лютого 2016 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 02.07.2015 р.
2. Рішення про обрання прийнято наглядовою радою товариства
22.01.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі ч. 5 ст. 58
з-ну України «Про акціонерні товариства». Лобода Борис Олексійович
(особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних)
обраний на посаду Директора з «02» лютого 2016 року. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до «01» лютого
2017 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор ПрАТ «Казанківське хлібоприймальне підприємство». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор Чухно Олена Вікторівна,
22.01.2016 р.

Приватне акціонерне товариство
«Коростенський завод
залізобетонних шпал»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості емітента:
1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00282406
1.4. Місцезнаходження: вул. Маяковського, 78, м. Коростень, Житомирська обл., 11505
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04142) 9-61-65
1.6. Електронна поштова адреса: zbsh_kor@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: korostenzzbsh.besaba.com
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II:
інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
2. Текст повідомлення
Емітент ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» отримав 26.01.2016 р. виписку про стан рахунку в цінних паперах від депозитарної установи
АТ «Ощадбанк», станом на 25.01.2016 р., де зазначено, що юридична
особа Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40075815 (місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5), набула прав власності на пакет 29266000 шт. простих іменних акцій, що складає 100,000%
голосуючих акцій СК товариства.
Пакет попереднього власника акцій юридичної особи Мiнiстерства
інфраструктури України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37472062 (місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14), зменшився із 29266000 шт. простих іменних акцій,
що складав 100,000% СК товариства, до 0 шт. акцій, що становить 0,000%
СК товариства.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
В.о. голови правління 	Куницький Василь Іванович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№19, 29 січня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Березинський комбінат хлібопродуктів»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955221
3. Місцезнаходження: 68542, Одеська обл., Тарутинський р-н, смт. Березине, вул. Радянська, буд. 130
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 4847 3-19-98 / той самий
5. Електронна поштова адреса: berezino@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: berezino-khp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
1. Рішення про припинення повноважень прийнято наглядовою радою товариства 22.01.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано
на підставі ч. 1 ст. 61 З-ну України «Про акціонерні товариства». Посадова
особа Балабанов Іван Вікторович (особа не надала згоди на розкриття персо-

нальних (паспортних) даних), яка займає посаду Директора, припиняє свої
повноваження з «01» лютого 2016 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 09.01.2015 р.
2. Рішення про обрання прийнято наглядовою радою товариства
22.01.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі ч. 5 ст. 58 З-ну
України «Про акціонерні товариства». Редя Юрій Антонович (особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних) обраний на посаду Директора з «02» лютого 2016 року. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до «01» березня 2016 р. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор
ПрАТ «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор Балабанов І.В.,
22.01.2016 р.

Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню
об’єктів газової промисловості «Укргазпроект»

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український
інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості «Укргазпроект»
(04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 77)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ
ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ
Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості «Укргазпроект» (далі — Товариство) повідомляє, що позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Укр
газпроект» 10.11.2015, протокол №б/н, прийнято рішення про збільшення
статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, номінальна вартість:
2 556 301 (Два мільйони п'ятсот п'ятдесят шість тисяч триста одна) штука
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,89 грн. (Нуль гривень вісімдесят
дев’ять копійок) кожна. Привілейовані акції Товариством не випускаються.
Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення:
2 275 107,89 грн. (Два мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч сто сім гривень
89 копійок). Ціна розміщення акцій: 0,89 грн. (Нуль гривень вісімдесят
дев’ять копійок) за одну акцію. Форма існування акцій: бездокументарна.
Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, визначається як кількість простих акцій, пропорційна частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (10.11.2015), розрахована від загальної кількості простих акцій, запропонованих до розміщення. Якщо розрахована таким чином кількість акцій не є цілим числом,
вона округлюється до цілого числа в сторону зменшення.
Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:
Переважне право на придбання акцій додаткової емісії надається всім
акціонерам-власникам простих іменних акцій Товариства у порядку, встановленому законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів від
10.11.2015, протокол № б/н.
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають на
ім’я Голови правління ПАТ «Ургазпроект» письмові заяви про придбання акцій
додаткової емісії у термін з 01.02.2016 року по 01.03.2016 року включно.
Заяви від акціонерів про придбання акцій, для реалізації свого переважного права на придбання приймаються за адресою: 04050, м. Київ,
вул. Артема, 77.
У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище ім’я по батькові, місце проживання для юридичних осіб — найменування та місцезнаходження, кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява завіряється особистим підписом заявника — фізичної особи, або печаткою та
підписом уповноваженої особи — юридичної особи, та подається до
ПАТ «Укргазпроект» особисто заявником або уповноваженою ним особою.
У разі, якщо акціонер не звернувся до Голови правління ПАТ «Укргазпроект» з заявою на придбання акцій, це означає, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.
Заяви на придбання додаткових акцій, надані не в межах встановленого
строку, та/або зміст яких не відповідає вимогам, встановленим цим рішенням, розгляду не підлягають та вважаються такими, що не були подані. Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, після подання
заяви про придбання акцій перераховують грошові кошти в національній або
іноземній валюті у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються.
Кошти у гривні перераховуються у термін з 01.02.2016 року по
01.03.2016 року включно за наступними реквізитами: Столична фiлiя
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Публiчного акціонерного товариства комерцiйного банку «ПриватБанк»
МФО 380269, р/р 26008056201665, Призначення платежу: «Оплата за акції
ПАТ «Укргазпроект», без ПДВ».
Кошти у доларах США перераховуються у термін з 01.02.2015року по
01.03.2015 року включно за наступними реквізитами: Beneficiary:
UKRGAZPROEKT JSC, 77, Artema Str., Kiev, 04050, Ukraine Code 00158592,
Account: 26006056200765, Bank of beneficiary: PRIVATBANK Dnepropetrovsk,
Ukraine, SWIFT CODE: PBANUA2X, Intermediary bank: JP MORGAN CHASE
BANK CHASE METROTECH CENTRE, 7-TH FLOOR BROOKLYN NY 11245
USA, SWIFT CODE: CHASUS33, Correspondent account: 0011000080, Призначення платежу: «Оплата за акції ПАТ «Укргазпроект», без ПДВ». Курс
іноземної валюти приймається на рівні курсу НБУ на дату відправки (перерахування) коштів акціонером в оплату акцій.
У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на
придбання акцій, однак не перерахував кошти в сумі, що дорівнює вартості
акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер
відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.
У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що ним придбаваються, або оплатив їх з порушенням умов оплати, встановленим цим рішенням, письмове зобов’язання про продаж акцій йому не видається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дня затвердження
уповноваженим органом ПАТ «Укргазпроект», а саме Наглядовою радою
товариства результатів розміщення акцій.
Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. ПАТ «Укргазпроект» протягом 5 робочих
днів з дати отримання від акціонера грошових коштів у сумі вартості акцій,
що ним придбаваються під час реалізації ним переважного права, але не
пізніше 01.03.2016 року видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій, що розміщуються.
Приватне розміщення акцій ПАТ «Укргазпроект» буде розпочато після
реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску простих іменних акцій, проспекту емісії та отримання Тимчасового
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється у два етапи та планується з 02.03.2016 року по 10.04.2016 року включно.
• Термін проведення першого етапу — з 02.03.2016 року по
25.03.2016 року включно.
Протягом цього терміну ПАТ «Укргазпроект» укладаються договори
купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами при реалізації свого переважного права були надані заяви про придбання та перераховані кошти,
відповідно до умов приватного розміщення акцій.
• Термін проведення другого етапу — з 26.03.2016 року по 10.04.2016 року
включно.
Протягом цього терміну з особами, що є акціонерами ПАТ «Укргазпроект» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 10.11.2015 року,
та особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками
такого розміщення, ПАТ «Укргазпроект» укладаються договори купівліпродажу акцій, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого
переважного права на першому етапі.
Договори укладаються на підставі поданих заяв від акціонерів за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 77.
Довідки щодо порядку укладання договорів надаються за адресою:
04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 77. Телефон: 044 586-87-40, 044 484-02-25,
Електронна пошта: info@ukrgazproekt.com.ua.
Голова правління _____________
Глоба Микола Федорович

№19, 29 січня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ

ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɍɄɊɋɉȿɐȿɄɋɄȺȼȺɐȱəª

ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȻɟɪɟɝɨɜɚȺ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɂɛɨɪɢ
ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɢɧɿɯɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸ
ɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȻɟɪɟɝɨɜɚȺɤɿɦȾɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟ
ɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹʀɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞ
ɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɜɿɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪɿɤ
 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɜɿɬɭ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɪɨɰɿ
 Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɿ ɡɛɢɬɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿ
ɲɟɧɧɹɳɨɞɨɪɿɱɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ 
ɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɹɤɳɨɪɢɧɤɨɜɚ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɦɚɣɧɚɪɨɛɿɬɚɛɨɩɨɫɥɭɝɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɬɚɤɨɝɨɩɪɚɜɨɱɢɧɭɩɟɪɟ
ɜɢɳɭɽɜɿɞɫɨɬɤɿɜɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚɪ ɬɢɫɝɪɧ
Ɂɜɿɬɧɢɣ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɩɟɪɿɨɞ
ɩɟɪɿɨɞ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟ


ɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫ


ɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ  ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɫɹ ɡ  ɝɨɞ ɞɨ  ɝɨɞ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ± ɩɚɫɩɨɪɬ ɿ
ɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɨɮɨɪɦɥɟɧɟɞɨɪɭɱɟɧɧɹȺɤɰɿɨɧɟɪɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɚɸɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɿɞɱɚɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɁɛɨɪɿɜɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ Ɉɫɨɛɢɫɬɨ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ  ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɭ ɪɨɛɨɱɿ ɞɧɿ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨ
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȻɟɪɟɝɨɜɚȺɤɿɦɡɞɨȾɥɹɨɡɧɚɣɨɦ
ɥɟɧɧɹ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɟɞ¶ɹɜɢɬɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭ ɜɢɩɢɫɤɭ ɡ ɪɚɯɭɧɤɭ ɜ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɚɯ ɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɧɚɩɪɚɜɨɨɡɧɚ
ɣɨɦɥɟɧɧɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɨɮɨɪɦɥɟɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɢɧ
ɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ
ɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɛɨɪɿɜɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɝɨɥɨɜɚ
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹȼɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡ
ɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɦɨɠɧɚɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɭɦɿɫɰɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨ
ɪɿɜ Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɦɨɠɥɢɜɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ  
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ Ɂɛɨɪɿɜ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɡɚɩɢɬɢ ɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɚɞɫɢɥɚɬɢɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦȾɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȻɟɪɟɝɨɜɚȺ
ȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢəɤɢɦɱɭɤȺɋ

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɒȺɏɌȺ©ɇȺȾȱəª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɒɚɯɬɚ©ɇɚɞɿɹª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚɅɶɜɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɋɨɤɚɥɶɫɶɤɢɣ
ɪɚɣɨɧɫɋɿɥɟɰɶ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚVKDKWDQDGL\D#HPLWHQWVFRP
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVKDKWDQDGL\DHPLWHQWVFRP
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɝɿɞɧɨɧɚɤɚɡɭɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢɬɚɜɭɝɿɥɶɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɇɚɤɚɡʋɤɤ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹɡɦɿɧɢɜɫɤɥɚɞɿɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɚɫɚɦɟ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɿɫɦɟɪɬɸȾɢɪɟɤɬɨɪɚɟɦɿɬɟɧɬɚɄɪɢɲɬɨɩɭɆɢɤɨɥɭ
ȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚɎɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɬɢɦɱɚɫɨɜɨɜɢɤɨɧɭɸɱɨɝɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢȾɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɝɚɱɚɆɢɯɚɣɥɚɉɟɬɪɨɜɢɱɚɎɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɑɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚ
ɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɭɞɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ± ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɟɪɦɿɧɨɦ
ɧɚɩɟɪɿɨɞɞɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɟɪɿɜɧɢɤɚɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɩɨɪɹɞ
ɤɭɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɩɨɫɚɞɨɜɿɬɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨɜɢɤɨɧɭɸɱɢɣɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢȾɢɪɟɤɬɨɪɚɉɭɝɚɱɆɉ
ɪɨɤɭ

ȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɓɈȾɈɅȱɄȼȱȾȺɐȱȲ

ɉȺɃɈȼɈȽɈȼȿɇɑɍɊɇɈȽɈ
ɇȿȾɂȼȿɊɋɂɎȱɄɈȼȺɇɈȽɈɁȺɄɊɂɌɈȽɈ
ȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃɇɈȽɈɎɈɇȾɍ
©ɋɌȺɊɌȱɇȼȿɋɌª

ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊȱɋȱ   ɚɤɬɢɜɢ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ©ɄɈɆɉȺɇȱəɁ
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇəȺɄɌɂȼȺɆɂ©ɆȺɒɆȿɌȱɇȼȿɋɌª ɧɚɞɚɥɿ©Ɏɨɧɞª 
Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ Ɏɨɧɞɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ©ª ɫɿɱɧɹ  ɪɨɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɌɈȼ ©ɄɍȺ ©ɆȺɒɆȿɌȱɇȼȿɋɌª ɤɨɞ
ɡɚȯȾɊɉɈɍ  ɧɚɞɚɥɿ©ɄɍȺª ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹ ɉɪɨ
ɬɨɤɨɥ ʋ  ɜɿɞ  ɪɨɤɭ  ɩɪɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɉɚɣɨɜɨɝɨ ɜɟɧ
ɱɭɪɧɨɝɨɧɟɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨɡɚɤɪɢɬɨɝɨɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭ©ɋɬɚɪɬ
ȱɧɜɟɫɬª ɤɨɞɡɚȯȾɊȱɋȱ ɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɫɬɪɨɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ
ɊɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦɎɨɧɞɭɡɚɡɝɨɞɨɸɜɫɿɯɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɉɨɪɹɞɨɤɬɚɫɬɪɨɤɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢɜɢɦɨɝɞɨɎɨɧɞɭ
ɋɬɪɨɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɡɚɹɜɩɪɨɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɢɦɨɝɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜɩɨɱɢ
ɧɚɽɬɶɫɹɡɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɞɧɹɩɿɫɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿ ɰɿɽʀ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɬɪɢɜɚɽ  ɲɿɫɬɞɟɫɹɬ  ɤɚɥɟɧ
ɞɚɪɧɢɯɞɧɿɜɡɞɚɬɢʀʀɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ
ɄɪɟɞɢɬɨɪɢɩɨɞɚɸɬɶɡɚɹɜɢɩɪɨɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɫɜɨʀɯɜɢɦɨɝɞɨɅɿɤ
ɜɿɞɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɍȺɿɡɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦɞɨɤɭɦɟɧ
ɬɿɜ ɹɤɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝ ɧɚɥɟɠɧɨ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ʉɨɠɧɚɡɚɹɜɚɩɪɨɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɢɦɨɝɤɪɟɞɢɬɨɪɚɩɿɞɥɹɝɚɽɡɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɸ ɚɛɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɸ Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɡ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ
ʀʀɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
 ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɦɿ
ɫɿɽɸ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ
Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɬɚɤɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɩɨɜɿɞɨ
ɦɥɟɧɧɹɜɩɢɫɶɦɨɜɿɣɮɨɪɦɿɧɚɚɞɪɟɫɭɜɤɚɡɚɧɭɜɡɚɹɜɿɤɪɟɞɢɬɨɪɚ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɄɍȺ  ɦ Ⱦɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶɫɶɤɚɛɭɞɨɮɿɫɬɟɥ  
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№19, 29 січня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика» (надалі «Товариство»), місцезна-

ходження якого: 81740,Львівська обл.,Жидачівський р-н,смт.Гніздичів
вул. Коновальця,6, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі «Загальні збори») 16 березня 2016 року о 15 год. 00 хв.
за адресою: Львівська обл.,Жидачівський р-н, смт.Гніздичів, вул.Коновальця,6 ( в залі засідань адмінбудинку).
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 14 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв.
Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у Загальних зборах 10.03.2016 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська ПФ»
1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів
акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи Зборів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2015 р.
5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2015 р.
7. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку Товариства на 2016 рік.
8. Про затвердження вчинених значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом
одного року з дня проведення Зборів акціонерів.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів –
довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що посвідчує
особу представника.
У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховуватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в
цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній установі – ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78) або здійснили перевід

прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
Ознайомитись з матеріалами(документами) необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного Загальних зборів,акціонери можуть за
адресою:Львівська обл.,Жидачівський р-н., смт.Гніздичів,вул. Коновальця,6,
адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 8.00 год. до 17.00 год.
( обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.).
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління ПАТ «Кохавинська ПФ» Пиріг Р.В.
Довідки за телефоном (03239) 48-348
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства ,(тис.грн.)
період
звітний попередній
Найменування показника
2015 р.
2014 р.
Усього активів
101 103
68 326
Основні засоби
63 184
67 428
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
17 855
10 177
Сума дебіторської заборгованості
31 512
23 440
Грошові кошти та їх еквіваленти
5162
918
Власний капітал
178
178
Статутний капітал
712
712
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
125 372
91 387
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
12 073
12 897
Чистий прибуток (збиток)
40 670
26 193
Середньорічна кількість акцій (шт)
2 847 328 2 847 328
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
287
287
Особа,зазначена нижче,підтверджує достовірність інформації,що міститься у повідомленні та визнає,що вона несе за це відповідальність згідно
з законодавством.
Голова правління
ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»
Пиріг Р.В.

Приватне акцiонерне товариство
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»
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
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»
2. Код за ЄДРПОУ
00382496
3. Місцезнаходження
21050, місто Вінниця, вулиця
Театральна, 20 офіс 406
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 453-20-84 (044) 453-20-84
5. Електронна поштова адреса
rosinka@rosinka.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.rosinka.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про порушення справи
про банкрутство емітента
№
з/п

1
1

II. Текст повідомлення
Дата
Дата
Найменування
Арбітражний
винесення проведення (прізвище, ім’я, по
керуючий
судом
підготовчого батькові) особи, (найменування
ухвали про
засідання
яка подала заяву
юридичної
порушення
суду
про порушення
особи або
провадження
справи про
прізвище, ім’я,
у справі про
банкрутство
по батькові
банкрутство
фізичної особи)
2
3
4
5
26.10.2015
26.10.2015
Товариство з
Сокольвак
обмеженою
Михайло
вiдповiдальнiстю
Васильович
«Сiрiус Екстружен»
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Зміст інформації:
Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справi про
банкрутство емiтента -26.10.2015р.
Найменування (прiзвище, iм’я, по батьковi) особи, яка подала заяву про
порушення справи про банкрутство- Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Сiрiус Екстружен» (код за ЄДРПОУ 31617387).
Повне найменування (прiзвище, iм'я та по батьковi) й мiсцезнаходження
(мiсце проживання) кредитора (кредиторiв), на вимогу яких порушено провадження у справi про банкрутство емiтента- Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Сiрiус Екстружен» (код за ЄДРПОУ 31617387), 29000,
м. Хмельницький, вул. Пiлотська, 20.
Найменування суду, який розглядає зазначену справу- Господарський суд
Вiнницької областi.
Причини порушення провадження у справi про банкрутство емiтента та
загальна сума вимог кредиторiв — заборгованiсть в суммi 1 166 523,22
(один мільйон сто шістдесят шість тисяч п’ятсот двадцять три гривні двадцять дві копійки) грн.
Найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я й по батьковi фiзичної
особи, мiсцезнаходження або мiсце проживання арбiтражного керуючого
емiтента, призначеного судом — Сокольвак Михайло Васильович (адреса: 21037 м. Вiнниця, вул. Пирогова, 73а, кв.132).
Дата ухвали про порушення провадження справи про банкрутство —
26.10.2015 р.
Дата проведення пiдготовчого засiдання суду — 26.10.2015р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правлiння

(підпис)
М.П.

А.А. Нархов
(ініціали та прізвище керівника)
28.01.2016
(дата)

№19, 29 січня 2016 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство
«МОНОМАХ»,

код за ЄДРПОУ 19421419, (надалі — Товариство), повідомляє про скликання позачергових зборів акціонерів Товариства (надалі — Збори).
Збори відбудуться 29 лютого 2016 р. у конференц-залі Товариства за
адресою місцезнаходження Товариства: Київська область, Броварський р-н, с. м. т. Велика Димерка, вул. Комунальна, 10
Початок Зборів о 10.00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметься з
09.00 до 09.50 на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів (24.02.2016р.).

Порядок денний:
1. Про укладення договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Для участі у Зборах необхідно мати:
- для фізичних осіб — паспорт або інший документ, який посвідчує особу;
- для уповноважених представників — паспорт (документ, що посвідчує
особу) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомлення акціонерів з документами що стосуються порядку денного
скликаних Зборів акціонерів здійснюється у кімнаті № 1 за адресою місцезнаходження Товариства: Київська область, Броварський р-н, с.м.т. Велика Димерка, вул. Комунальна, 10. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів
з документами, що стосуються порядку денного скликаних Зборів — Кондратенко Яна Вікторівна, телефон для зв’язку: +380(044)3320848, 3316108.
Генеральний директор 	Б.О. Барабаш

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації ПАТ “Вінницягаз”

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
Публічне акціонерне товариство
по газопостачанню та газифікації ПАТ "Вінницягаз"
2. Код за ЄДРПОУ
03338649
3. Місцезнаходження
21012 м.Вінниця пров.Щорса ,24
4. Міжміський код, телефон та факс
0432278092 0432278092
5. Електронна поштова адреса
office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, vn.104.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення
Повідомляємо ,що згідно даних реєстру власників цінних паперів
ПАТ»Вінницягаз»(надалі Емітент) складеного 13.01.2016 року станом на
облікову дату 31.12.2015 року, який був отриманий 26.01.2016 року, відбу-

Приватне акціонерне товариство «Кмитівський майстер»(код ЕДРПОУ 20414962) повідомляє про прове-

дення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться - 05 березня
2016 року о 10-00 годині за адресою: Житомирська обл., Коростишівський район,с.Кмитів, вул.Житомирська 29, адміністративний будинок, кабінет директора.
Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 05 березня
2016 року з 9-00 до 9-45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04.03.2016 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, визначення регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за
2015рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Обрання Директора Товариства.
9.Обрання Наглядової ради Товариства.
10.Обрання Ревізора Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням

НОВИНИ
НКЦПФР за підтримки ЄБРР, юристів та
міжнародних експертів доопрацьовує
законопроект щодо посилення захисту
прав власників облігацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (НКЦПФР) спільно з Американською торговою палатою в Україні (American Chamber of Commerce, ACC)
організувала круглий стіл, присвячений обговоренню

лася зміна відомостей про власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій Емітента .На підставі даних реєстру юридична особа — Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНЗИТ -ІНВЕСТ» (особа)
(ЄДРПОУ 35488715), місцезнаходження : буд.21, вул.Маршала Тимошенка, м.Київ Україна, 04116 придбала пакет акцій Емітента. За наслідками
придбання особа володiє часткою в статутному капiталi товариства —
24,0937 %. Особі належало 0 акцій емітента. Особа придбала 1 252 916 простих голосуючих акцій емітента. Оскільки в реєстрі не вказано дату переходу прав власності особи на цінні папери у полі звіту «Дата обліку»
вказується 31.12.2015 р.- дата , станом на яку складено реєстр.

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
Кривак Олександр Андрійович
Голова правління ПАТ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
"Вінницягаз"
М.П.
2016.01.27
(дата)
Товариства у робочі дні з 11-00 до 13-00 в приміщенні адміністративного
будинку Товариства, а в день проведення загальних зборів — у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Торгонська С.Г. Телефон для довідок:
0 (4130) 7-09-08.
Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, та доручення на право
участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.
Телефон для довідок: 0(4130)7-09-08
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2015р
2014р
Усього активів
242,8
11894,8
Основні засоби (залишкова вартість)
1093,0
1082,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
43,3
453,7
Сумарна дебіторська заборгованість
16,0
772,6
Грошові кошти та їх еквіваленти
222,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
398,2
397,1
Статутний капітал
255,1
255,1
Довгострокові зобов’язання
9,0
Поточні зобов’язання
21,4
28,6
Чистий прибуток (збиток)
13,1
21,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
51016
51016
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність на кінець періоду (осіб)
14
26

останніх змін до проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії
цінних паперів» (№0956 від 27.11.2014 року). Зокрема,
від НКЦПФР в обговоренні взяли участь Член Комісії
Юрій Буца та директор Департаменту стратегії розвитку
фондового ринку Максим Лібанов.
Законопроект, розробником якого виступила НКЦПФР,
був прийнятий Верховною Радою за основу 10 жовтня
9
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
2013 року. На певний час робота по доопрацюванню цього важливого законопроекту була призупинена. В
2015 році процес доопрацювання проекту закону підтримав ЄБРР, що дозволило залучити допомогу юридичних
компаній Hogan Lovells та Sayenko Kharenko.
Законопроект має на меті вдосконалити державне регулювання ринку облігацій та підвищити захист прав
власників корпоративних облігацій.
Документом пропонується створити законодавчі механізми для впливу власників корпоративних облігацій на
їх емітента через запровадження інституту загальних
зборів та представника власників корпоративних облігацій, який здійснюватиме контроль за станом виконання
обов‘язків емітентом облігацій. Крім того, законопроект
врегулює дії емітента і власників корпоративних облігацій у разі дефолту та реструктуризації боргу.
«Законодавство, яке регулює ринок облігацій, далеке
від європейських стандартів. І ми бачимо суттєвий спад
інтересу до цього фінансового інструменту, саме тому
ми ініціювали зміни до законодавства, в тому числі доопрацювання даного законопроекту. Прийняття законопроекту поверне інтерес інвесторів до цього інструменту
завдяки запровадженню захисту прав власників облігацій відповідно до кращих світових практик», — прокоментував Член Комісії Юрій Буца.

Рынок акций Украины в среду ускорил
падение на обвале акций АМК и ЕМЗ

Украинский рынок акций завершил торги в среду падением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи»
(УБ) к концу торговой сессии рухнул на 2,12% — до
638,62 пункта, индекс ПФТС — на 0,18%, до 238,75 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,4 млн грн, в том числе
акциями — 7,6 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 367,8 млн грн, в
том числе акциями — 0,36 млн грн.
Тройку лидеров падения на УБ составили акции Алчевского меткомбината (-20%), Енакиевского метзавода
(-10,49%) и Крюковского вагоностроительного завода
(-8,69%).
Выросли в цене акции Авдеевского коксохимзавода
(+3,13%), «Укрнафты» (+0,62%) и «Азовстали»
(+0,06%).
Среди индексных акций ПФТС подешевели акции
«Мотор Сичи» (-1,54%) и «Центрэнерго» (+0,78%). Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+29,78%),
«Укрнафты» (+25,05%) и «Азовстали» (+16,02%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к
16:15 кв среды вырос на 2,47% — до 347,89 пункта. Торговый оборот индексными акциями составил 3,9 млн
злотых (23,4 млн грн).
Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги «Астарты» (+4,68%), «Овостара» (+3,33%) и «Кернела» (+0,7%).
Дешевели акции «Милкиленда» (-3,39%) и «Агротона»
(-1,22%).

Индекс УБ в четверг утром отскочил вверх,
нивелировал обвал днем ранее

Украинский рынок акций начал торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индика10

тор «Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв повысился на
2,01% — до 651,45 пункта, тем самым нивелировав обвал в конце сессии днем ранее; индекс ПФТС снизился
на 0,03% — до 238,68 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+11,73%), Енакиевского метзавода (+8,13%) и Алчевского меткомбината
(+3,18%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго»
(-0,29%) и «Мотор Сичи» (+0,17%).
Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» аналитики инвесткомпании «Кинто», украинский рынок акций,
несмотря на попытки роста, в силу низкой ликвидности
остается подверженным спонтанным продажам или покупкам небольшой группы участников.
Подобным образом днем ранее индекс УБ неожиданно
рухнул на 2,1% на точечных продажах, хотя в последние
дни появились четкие признаки стабилизации рынка.
Исходя из этого, эксперты «Кинто» в четверг ожидают
продолжение восстановление котировок украинских акций при поддержке внешней конъюнктуры. В то же время они не исключают новых попыток нескольких участников распродать свои акции по любой цене.

Евро дешевеет к доллару после заседания
ФРС, иена стабильна

Курс евро по отношению к доллару США снижается в
четверг на комментариях Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам январского заседания, иена стабильна в ожидании решения Банка Японии, сообщает
агентство Bloomberg.
Накануне, как и ожидалось, Федрезерв оставил базовую процентную ставку в целевом диапазоне от 0,25%
до 0,5%. Вместе с тем ЦБ дал сигнал о более медленном повышении ставок в дальнейшем, чем планировалось ранее. В декабре руководители ФРС в среднем видели возможность четырех повышений ставок в
2016 году, каждый раз на 25 базисных пунктов.
Руководство ФРС отметило ослабление активности в
экономике страны, несмотря на создание новых рабочих
мест, и ожидает сохранения низких темпов инфляции.
Между тем ранее глава Европейского центрального
банка (ЕЦБ) Марио Драги вновь подтвердил, что главной целью для ЦБ является увеличение показателя инфляции. В марте ЕЦБ может пересмотреть свою
кредитно-денежную политику.
Также в четверг начинается двухдневное заседание Банка Японии. Некоторые аналитики полагают, что ЦБ может
расширить меры по стимулированию экономики страны.
«В последнее время доллар несколько ослабил позиции по отношению к евро и иене на фоне возросших рисков на мировых рынках, — отмечает аналитик Macquarie
Bank Гарет Берри. — При этом было бы ошибкой предположить, что ЕЦБ пойдет на смягчение кредитноденежной политики, просто потому, что Драги сказал,
что это может случиться».
Евро торгуется к 8:35 в четверг на уровне $1,0884 по
сравнению с $1,0893 на закрытие предыдущей сессии.
Между тем японская иена торгуется в паре с единой
европейской валютой к указанному времени на уровне
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129,19 иены по сравнению со 129,28 иены в среду. Стоимость доллара составляет 118,69 иены против
118,68 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Нефть дешевеет после бурного роста
в среду

Цены на нефть идут в четверг вниз на фоне сохраняющегося избытка предложения сырья на рынке.
Цены мартовских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 МСК снизились на
1% — до $32,77 за баррель.
Цены контрактов на марку WTI на март на торгах Ньюйоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени потеряли 1,3% и составили $31,87 за баррель.
Вышедший на этой неделе отчет Минэнерго США указал на увеличение товарных запасов нефти в стране до
рекорда за 85 лет.
Между тем руководители нефтяных компаний РФ высказались в среду за проведение переговоров с Саудовской Аравией для повышения цен на нефть. «На мой
взгляд, очень конструктивно прошло совещание. Много
было полезных идей озвучено, в частности, шёл разговор о цене на нефть, и какие меры нам следовало бы
коллективно предпринять, чтобы ситуацию изменить к
лучшему, включая и переговоры, как в составе ОПЕК,
так и двусторонние варианты», — сказал журналистам
глава «Транснефти» Николай Токарев, комментируя
итоги совещания нефтяников с главой Минэнерго РФ
Александром Новаком.
В то же время ранее А.Новак заявлял, что российские
НК в 2016 году не планируют снижать добычу нефти, несмотря на низкие цены. Он отмечал, что «маловероятно,
чтобы все страны внутри ОПЕК договорились о снижении добычи, не говоря уже о странах, не входящих в коалицию ОПЕК».

ФРС не поменяла ставку, смягчила
прогнозы ее дальнейшего повышения и
ухудшила оценку экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 26-27 января оставила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds
rate) в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых, говорится в коммюнике по результатам январского заседания
Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
Решение было единогласным и совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка.
Вместе с тем Федрезерв дал сигнал о более медленном повышении ставок в дальнейшем, чем планировалось ранее. В декабре руководители ЦБ в среднем видели возможность четырех повышений ставок в 2016 году,
каждый раз на 25 базисных пунктов.
Общая оценка экономической ситуации в США ухудшилась, ФРС отмечает ослабление активности, несмотря на создание новых рабочих мест, и ожидает сохранения низких темпов инфляции.
В целом тон заявлений ФРС был намного более «голубиным», чем рассчитывал рынок, говорят эксперты.
Некоторые из них считают важным сигналом исчезновение слов о сбалансированности рисков для прогноза
экономической активности и рынка труда США.

Фьючерсы на ставку ФРС показывают, что трейдеры
оценивают вероятность ее повышения в марте всего в
25%.
«Информация, полученная после декабрьского заседания FOMC, указывает на то, что улучшение конъюнктуры на рынке труда продолжилось, хотя рост экономики в конце прошлого года замедлился», — говорится в
сообщении. Оценка состояния экономики была заметно
слабее декабрьской.
«Потребительские расходы и инвестиции компаний
увеличиваются умеренными темпами, а жилищный сектор продемонстрировал дальнейшее улучшение; однако
нетто-экспорт был слабым, и рост инвестиций в товарные запасы замедлился», — констатирует ФРС.
«Целый ряд недавно опубликованных индикаторов рынка труда, включая сильный рост числа рабочих мест, указывают на некоторое дальнейшее уменьшение недоиспользования трудовых ресурсов», — отмечается в документе.
Оценка ситуации на рынке рабочей силы США оказалась
сдержаннее, чем после предыдущего заседания.
«Инфляция продолжает оставаться ниже долгосрочного целевого показателя комитета, составляющего 2%,
частично отражая уменьшение цен на энергоносители и
стоимости импорта, не связанного с энергетикой. Рыночные показатели инфляционной компенсации продолжили снижение, некоторые показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, в целом,
незначительно изменились в последние месяцы», —
утверждают в FOMC. Уже 26-е заседание подряд Федрезерв обращает внимание на сохранение инфляции ниже
таргетируемого уровня.
«Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. В настоящее время комитет ожидает, что при
постепенной
корректировке
характера
денежнокредитной политики экономическая активность будет
увеличиваться умеренными темпами, а показатели рынка труда продолжат укрепляться», — отмечается в коммюнике.
«Как ожидается, инфляция в ближайшее время останется низкой, что частично объясняется дальнейшим падением цен на энергоносители, но она поднимется до
2% в среднесрочной перспективе вслед за прекращением действия временных эффектов от снижения цен на
энергоносители и импорт. FOMC внимательно отслеживает международную экономическую ситуацию и происходящее на финансовых рынках и оценивает последствия для рынка труда и инфляции», — говорится в
заявлении.
«С учетом экономического прогноза комитет принял
решение о сохранении целевого диапазона процентной
ставки по федеральным кредитным средствам от 0,25%
до 0,50%. Курс денежно-кредитной политики остается
стимулирующим, поддерживая дальнейшее улучшение
условий на рынке труда и возврат к 2-процентной инфляции», — сообщил Федрезерв.
«При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по
федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателя11
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ми: максимальной занятостью и инфляции на уровне
2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных
ожиданий и данные об изменении финансовых и международных условий», — обещает ФРС.
«В свете текущего отставания инфляции от целевых
2% комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое продвижение в направлении целевого
уровня. ФРС ожидает, что характер изменений экономической конъюнктуры даст основания лишь для постепенного увеличения процентной ставки. В течение
какого-то времени процентная ставка, вероятно, останется ниже уровня, который будет преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая траектория
изменения процентной ставки будет зависеть от экономического прогноза, основанного на поступающих данных», — разъясняет Федрезерв.
«Комитет сохраняет существующую политику реинвестирования поступлений от облигаций и ипотечных бумаг федеральных агентств в ипотечные бумаги федеральных агентств и продление сроков близких к
погашению казначейских ценных бумаг путем перевло-

жения на аукционе и намеревается делать это до тех
пор, пока нормализация процентной ставки не пойдет
полным ходом. Данная политика, сохраняющая вложения ФРС в ценные бумаги с более долгими сроками обращения на существенном уровне, должна поддержать
способствующие росту финансовые условия», — сообщает ФРС.
Следующее заседание ФРС пройдет 15-16 марта 2016
года и будет сопровождаться публикацией макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией главы ЦБ
Джанет Йеллен.
В декабре 2015 года ФРС предприняла первое повышение ставки с июня 2006 года, до этого ставка оставалась на беспрецедентно низком уровне — 0-0,25% — в
течение семи лет, с декабря 2008 года.
Для сравнения: базовые ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии в настоящее время составляют рекордно низкие 0,05% и 0,5% годовых
соответственно.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР,
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