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AygnropcbKhfr BHcHoBoK

{3air He3ane}KHoro ay4nropa}

nPo Aoc'roBtpHtsrb TA RoBHow pF,|HoT oIHAHCoBOT SBITHOCn

flEHCtfiHOTO OOHAy-
BrAKPhrhfi n EHCfinufi ooHA

t<OAPMAIEBThHHltfrn

fiaHoM Ha 31 rpyAHn 2016 poxy

Padi BflQ K OAPMAIJEBTWqH4fi D

Adrvrinicmparnopy:
Toeopucmay s sdmexceuop aidnoeidanauicmrc
* Ka rAn o u in e yn pocrt i u u fl a Km ued Ma << Fo po u m in- I ueecm >

HaEiauandxift xamieii" t4o sdifrcnrce depxcaeue
peaynffiBaHHn y cfuepi puHxie $inaucoeux nocnye

3air qo4o QixaxcoeoT sairHocri

MN npoeenn avryur QixaneonoT aairHocri nencifiuoro Soxgy - BIAKPI4TOrO nEHeilAHGfO OOHAy
({$APMAUEBTilqHnfi}) (4ani no reKcry - OoH4 a6o BflO (OAPMAqEBThqHl4ftr}), t4o AoAa€rbefl} axa
BKnEqa€: Sanasc {3eir npo SinaHcosufi craH) Ha 31 rpy4un 2016 poxy, 3sir npo $inaneoai pe3yfibrarffi

{3eiry npo cyxynnrafi 4oxi4), 3eir npo pyx rBouoBrx xou.rrie, 3eir npo saacFthfi Kanirafi, sa pix, uqo
gaxiHtf 14scs Ha Bh3HaqeHY Aaty, crucnufi BtARnaA cyrr€Br4x o6nixoehx nonirux ra iHu.lrx noneHl61BanbHi4x
nprnnirox 4o pivnol QinaxcoeoT seirFtocri aa 2016 pix.

Bidnoaidanauicmu ynpaenincunozo nepcoHdny sd Qiuancoey eeimuicma

Vnpaeniucuxnfr nep,cotan A4nninicrparopa Oongy - Toeapnerea s oSA e)KeHom aignoaiganuuicrrc
<<KonnRanis e ynpasninNn aKrHBaMLr <Fapaurin-lxaecr> Hece aignoei4anunieru 3a eKnaAaHHn i

4ocroeipne noAaHHfl pivnoT QiHancoeol seirHocri OoH4y ai4noai4no 4o Mixnapo4Hr4x craH4aprie
$inancoaoi aeirnocri, qo 4innr,r Ha aeirny Aary, ra ca raxnfi anyrpiu:nifi KoHrpo/lb, nxui ynpaaniHcuxrfi
nepcoHan Bh3Haqa€ Heo6xi4Hrann 4nn aa6esneqeHHf, cKnaAaHHfl QinaHcoeoT aeirHocri, t4o He micrrru
cyrr€Bl,rx B14 Kpr BneH b yHacn i4ox r.uaxpa fi crsa a6o nonn nnox.
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Відповідальність аудитора 

 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до  Міжнародних  стандартів  контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2014 року, прийнятих  в  
якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України            
№ 320/1 від 29 грудня 2015 року (далі - МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання 
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.  
 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо 
сум і розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірне подання Адміністратором фінансової звітності Фонду, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективності внутрішнього контролю Фонду. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським 
персоналом Адміністратора, та загального подання фінансової звітності.  

 
Ми вважаємо, що отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки. 

 
 
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ 

 
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
пенсійного фонду - ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ» на 31.12.2016 року, його 
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ  
 

Розкриття інформації про пов’язані сторони пенсійного фонду 
 

Ми отримали розуміння характеру та обсягу відносин з пов’язаними сторонами. Такий характер та 
обсяг не був визначальним (суттєвим). Ми не отримали докази того, що вся необхідна інформація 
про відносини  зі зв’язаними сторонами включена до Приміток до фінансової звітності. Однак така 
невідповідність МСФЗ не є визначальною (суттєвою). 
За даними Примітки 12.3 до фінансової звітності Фонду, Адміністратором до пов’язаних осіб 
Фонду віднесено Компанію, що здійснює управління його активами  - Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами Гарантія-Інвест».  
На думку аудитора, до пов’язаних осіб Фонду, крім зазначених в Примітці 12.3 до фінансової 
звітності, слід віднести також його засновників та їх посадових осіб, а також Голову ради Фонду та 
посадових осіб ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест», як осіб, які здійснюють нагляд з можливістю 
вирішального впливу на управління або діяльність Фонду шляхом безпосереднього та/або 
опосередкованого (через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб) користування всіма активами 
Фонду, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови діяльності, давати 
обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління Фонду.  
 
 
 

http://mbox2.i.ua/compose/1986703277/?cto=pbzCoJzAm5isfrCNtozHo8qRfX%2B8ow%3D%3D
http://www.bliscorgarant.com/
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Перелік пов’язаних сторін Фонду наведений в таблиці нижче: 
 

Група № 
з/п 

 
Повна назва  юридичних осіб / ПІБ посадових осіб 

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи або 

ідентифікаційний код фіз. 
особи 

1 2 3 4 

А Засновники Фонду - юридичні особи 

 1 ТОВ "Гарантія-Реєтр" 35756332 

 2 ТОВ "Агрокомплект" 05476925 

Б Компанія, що здійснює управління активами Фонду - юридична особа 

 3 ТОВ "КУА "Гарантія-Інвест" 33238312 

В Посадові особи – фізичні особи 

 4 Голова Ради Фонду - Здаревська Юлія Михайлівна 2003714549 

 5 Керівник КУА, що здійснює управління активами 
Фонду - Зелинський Антон Олександрович 

3049815679 

 
Основні відомості про пенсійний фонд 

 

Повна назва Відкритий пенсійний фонд «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ» 

Код ЄДРПОУ 33262460 

Виписка з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців  
від 30.11.2015 р. 

Місцезнаходження: 
01030, м. Київ., вул. В'ячеслава Липинського, буд. 12, офіс 1 
Дата первинної реєстрації  31.01.2005 р.  
за № 1 072 102 0000 002052. 
Види діяльності:  
65.30 Недержавне пенсійне забезпечення 

Вид пенсійного фонду Відкритий пенсійний фонд 

Банківські реквізити  1) № 265042618 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,                       
МФО  380805 - в національній валюті 
2) № 265012622 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,                       
МФО 380805 - в іноземній (EURO) валюті 
3) № 265082623 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,                     
МФО 380805 - в іноземній (USD) валюті 

Свідоцтво Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових 
послуг України про реєстрацію 
фінансової установи 

Серія ПФ № 29, реєстраційний номер 12101517, виданий Рішенням № 
3839 від 05.04.2005р. Термін дії з 07.04.2005р. безстроковий. 

Засновники Фонду ТОВ "Гарантія-Реєстр (код 35756332) 

ТОВ "Агрокомлект" (код 05476925) 

Голова Ради Фонду  
 
 

Здаревська Юлія Михайлівна з 24.01.2014 р. по теперішній час (Згідно 

з Протоколом № 57  від 24.01.2014 р. засідання Ради ВПФ 

«ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ») 
Дата останньої редакції статуту 27.10.2016 року 

Зареєстрована пенсійна схема Пенсійна схема № 01 "Схема з виплатами на 20 років із щомісячною 
періодичністю виплат", Пенсійна схема № 02 "Схема з виплатами на 15 
років із щомісячною періодичністю виплат", Пенсійна схема № 03 
"Схема з виплатами на 10 років із щомісячною періодичністю виплат", 
Пенсійна схема № 04 "Схема зі строком та періодичністю виплат на 
вибір учасника" (зареєстрованІ Нацкомфінпослуг 16.02.2016 р.) 

Адміністратор Фонду ТОВ «КУА «Гарантів-Інвест» (код ЄДРПОУ 33238312) 

Компанія, яка здійснює управління 
активами Фонду 

ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест» (код ЄДРПОУ 33238312) 
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OcxoaHi ei4ornocri npo ayAhropcbKy 0ipny

fl o e u a ua il rne uyeo n u n n p ud uu n oi'
oco6u

TOBAP14CTBO 3 O5M EIKEHOtO BtAnOBtAA/tbH tCTA
(AyAI4TOPCbKA OIPMA ( En nCKOP IAPAHTD

I d e n m u Qi xa u,i il n u il xod, t6463676
MicuesuaxoilKeHHn 0t042, nn. Krie, 6ynueap Mapii flprailrvraueHxo, L/27
,0,a m o d e prco enoi pe ecm po u,ii 29.11.1993 p.

Ceidoumca AflY

Cai4oqrao npo BHeceHHn Ao Peecrpy cy6'exria ayAhropcbKoi4inruHoeri
N9 0218, BilAaHoro sri4Ho s piLueuunnn Ay4rropcuxoi nanar-n VxpaiHN ni4
25.0L"2OO1p. 3a Ne 98, 4in flKoro noAoBlxeHa Ao 24"09.2020 p. piueHunnn

Ay4uropcuxoi nanarn Vxpaiuu N9 315/3 ein 24"09.2015 p,

Ce i d o qm eo H a t4x o wiQ i u n o cn y z

Cai4oqrao Haqioraluuoi xonnicii, qo s4ificrroe B,epxaBHe pery"nloBaHHH y

cQepi pruxia SiHarcoarx nocnyr npo BKntoqeHHn Ao pe€erpy
ayAhropcbKr4x Qipnn, nxi nnoxyru npoBoAt4nt ay4rropcuxi nepeeipxra

Sira Hcosux ycra HoB, Pornopn4xen nn H aqxonnQinnocryr eig
11.07.2013p. N9 2193, peecrpau,ifixrafr uonnep esi4or-1raa Ne0042, crpox
4ii Csi4oqrea: e II.O7.20t3p. go 24.09.2020p. no4osxeno
Posnopnaxexxnnn H eia22"'10.2015 p" Nle 2583

flama aydumopcunoao BucHoexy (seimy):23 6epeaxn 2017 poxy
Knie, Vxpaixa

FexepanuxHfi AHpeKrop
Cepmu$ixom AIIY cepii A Ne 004056 eid 24.72.7999 p.

flnpexrop, ayArrop
CepmuQixam AtlY cepff A Ne 005683 eid 29.04.20A4 p.

Basifloea B. B.

/laaapea O" E.

;t
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AygnropebKhfr BHcHoBoK

{3sir He3ane}KHoro ayfl }tropa}
RPO AOCTOB|pHTCTb TA nOBHOTy pt'{HuX 3BtTFti4X AAHt{X

nEHCtfrHOTO OOHAy -

BtAKPl4rh fr n EHC vnnil OOt-rA
t<OAPMAIEBThHHhfru

craHoM Ha 31 rpyAHn 2016 poxy

F a d i B fI& rc 6AP MAQE tsTt4q H n fr ,)

Adlrtiruiempaffiopy:

Toeopuemey e o6mewexorc eidnoeidanauicmrc
<tKomnouin s ynpaeniuun anmuedMu <Fopoumin-lueecml

Haqiouanauiil xomicii) qo ediilcnrce deptttoexe
peeyfircaaHHn y cQepi punxie Sinoucolax nocnye

3afu uqogo piuxl,rx gsirmHx AaHhx

Mn npoeenv aVAAr pivnux geirxilx AaHrx nescifrHoro ooxRy - BlAKpl4Tl4ffi nfuCllZt-H,it4 +OH.q
((OAPMAUEBTTIIJHilIX,, {,qani no reKcry - Oong a6o BFIcD (QAPMA{EBThHHHfr>r}, Lfl,o AoAa61rbeno nxl
EKn|oqarcTb:

- SaranuHi aigorvroeri npo HeAepxasauil neseifrHrfi $ou4 ($opnna Hll@-lh
- 3air npo eKnaA, qrpyKrypy ra qrery aapricru axrueie HeAepx{aBHoro neHeifiNoro $on,qy craHpn4

na 31 rpy,qnn 2016 p. (gopnnaHft<D-2);

- 3eir npo snniny qrcroT aaprocri neneifiHr,rx axrreie HeAepxaBHoro nencifinoro $ongy eraHo14 HF

31npy4nn 2016 p. (Sopnna Hl-lcD-3h

- Spirni gani nepcouiSixocanoro o6nixy yvacnuxis HeAepxaBHoro nencifiuono $ongy erago1n Ha
33" rpygnn 2016 p" (Sopna HltcF-4h

- 3eirFli Aani npo yuacnnxie HeAepH{aBHoro nencifinoro @on4y sa nixoeorc xareropiem eraHoM Ha
31 rpy4nn 2016 p. (Qopnna HnO-6);

- 3eir npo cKnaA ra crpyKrypy axrreie HeAepxaBHoro nenciilroro $onpy eraHo^4 na 91 rpy4un
2016 p. (Soprvra HflO-7);

- 3eir npo AoroBoPr, ulo 6ynn yxnageHi sa qiHHrnnr nanepaMu yxpaTHcuxr,rx ennirenrie, nxi
BXoAFrb (axo4unra)Ao cxnaAy axrheie HeAepx{aBHoro neHcifiHoro QoH4y (Soprvra HnO-8);

- f HSopnnaqiro qo4o s^ iH qilcroT eaprocri ognnuqi neHcifinrx enecxie (Qoprvra Hn6-g).
- floei4xa npo r{ilery eapricru axrueie HeAep}KaBHoro nencifiHoro $on4y"
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Річні звітні дані були складені згідно з Положенням про порядок складання, формування та 
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного 
забезпечення, затверджене Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України від 27 жовтня 2011 р. № 674 (із змінами та доповненнями). 
 
Відповідальність управлінського персоналу за річні звітні дані 
 

Управлінський персонал Адміністратора Фонду - Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Гарантія-Інвест» несе відповідальність за складання і 
достовірне подання річних звітних даних Фонду відповідно до Положення про порядок складання, 
формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з 
недержавного пенсійного забезпечення, затверджене Розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 р. № 674 (із змінами та 
доповненнями), та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає 
необхідним для забезпечення складання річних звітних даних, що не містять суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилок. 
 
Відповідальність аудитора 

 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цих річних звітних даних з недержавного 
пенсійного забезпечення на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до  
Міжнародних  стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг, видання 2014 року, прийнятих  в  якості  Національних  стандартів аудиту відповідно до 
Рішення Аудиторської Палати України № 320/1 від 29 грудня 2015 року (далі - МСА). Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиту для отримання достатньої впевненості, що річні звітні дані не містять суттєвих викривлень.  
 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо 
сум і розкриття у річних звітних даних. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення річних звітних даних внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірне подання Адміністратором річних звітних даних Фонду, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю Фонду. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом Адміністратора, та загального подання річних звітних даних.  

 
Ми вважаємо, що отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки. 

 
 
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ 

 
На нашу думку, річні звітні дані з недержавного пенсійного забезпечення пенсійного фонду - 
ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ» відображають достовірно інформацію на 
31.12.2016 року в кожній складовій частині звітності та складені в усіх суттєвих аспектах відповідно 
до умов Положення про порядок складання, формування та подання Адміністратором 
недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затверджене 
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 
2011 р. № 674 (із змінами та доповненнями). 
 
 
 
 

http://mbox2.i.ua/compose/1986703277/?cto=pbzCoJzAm5isfrCNtozHo8qRfX%2B8ow%3D%3D
http://www.bliscorgarant.com/
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Основа бухгалтерського обліку та обмеження щодо розповсюдження 
 

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу, що при складанні Адміністратором  фінансової 
звітності ВПФ  «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ» дотримувався принцип пріоритетності задекларованих в 
МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення» базових вимог визнання, 
оцінки, подання та розкриття інформації у фінансовій звітності над вимогами інших МСБО і МСФЗ.  
Річні звітні дані були складені з метою надання допомоги Адміністратору Фонду у дотриманні 
вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором 
недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затверджене 
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 
2011 р. № 674 (із змінами та доповненнями). Через це річні звітні дані не можуть 
використовуватись для інших цілей.   
 
 
Параграф з інших питань  
 

Адміністратор ВПФ «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ» склав окрему фінансову звітність за рік, що закінчився 31 
грудня 2016 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми 
надали окремий аудиторський звіт, датований 23 березня 2017 року.   
 
 

Основні відомості про пенсійний фонд 
 

Повна назва Відкритий пенсійний фонд «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ» 

Код ЄДРПОУ 33262460 

Виписка з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців  
від 30.11.2015 р. 

Місцезнаходження: 
01030, м. Київ., вул. В'ячеслава Липинського, буд. 12, офіс 1 
Дата первинної реєстрації  31.01.2005 р.  
за № 1 072 102 0000 002052. 
Види діяльності:  
65.30 Недержавне пенсійне забезпечення 

Вид пенсійного фонду Відкритий пенсійний фонд 

Банківські реквізити  1) № 265042618 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,                       
МФО  380805 - в національній валюті 
2) № 265012622 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,                       
МФО 380805 - в іноземній (EURO) валюті 
3) № 265082623 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,                     
МФО 380805 - в іноземній (USD) валюті 

Свідоцтво Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових 
послуг України про реєстрацію 
фінансової установи 

Серія ПФ № 29, реєстраційний номер 12101517, виданий Рішенням № 
3839 від 05.04.2005р. Термін дії з 07.04.2005р. безстроковий. 

Засновники Фонду ТОВ "Гарантія-Реєстр (код 35756332) 

ТОВ "Агрокомлект" (код 05476925) 

Голова Ради Фонду  
 
 

Здаревська Юлія Михайлівна з 24.01.2014 р. по теперішній час (Згідно 

з Протоколом № 57  від 24.01.2014 р. засідання Ради ВПФ 

«ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ») 
Дата останньої редакції статуту 27.10.2016 року 
Зареєстрована пенсійна схема Пенсійна схема № 01 "Схема з виплатами на 20 років із щомісячною 

періодичністю виплат", Пенсійна схема № 02 "Схема з виплатами на 15 
років із щомісячною періодичністю виплат", Пенсійна схема № 03 
"Схема з виплатами на 10 років із щомісячною періодичністю виплат", 
Пенсійна схема № 04 "Схема зі строком та періодичністю виплат на 
вибір учасника" (зареєстрованІ Нацкомфінпослуг 16.02.2016 р.) 

Адміністратор Фонду ТОВ «КУА «Гарантів-Інвест» (код ЄДРПОУ 33238312) 

Компанія, яка здійснює управління 
активами Фонду 

ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест» (код ЄДРПОУ 33238312) 

 

http://mbox2.i.ua/compose/1986703277/?cto=pbzCoJzAm5isfrCNtozHo8qRfX%2B8ow%3D%3D
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OcHoeHi ei4onocri npo ayAr,tropcbKy 0ipr'ny

floeno nadmenyeanua npuduunoi
oco6u

TOBAP14CTBO 3 O6M EXEHOIO BtAnOBtAAnbHteTrc
(AyAI4TOPCbKA OIPMA (6,nhCKOP TAPAHT)

lde amuQixa t4id nu il xod, 16463676
MicuesnaxoilfteHHn 01042, rrn" Krie, 6ynsaap Mapil flpufimauetxa, tlZT
fl,a m a d e pyca e n o| pe e c m Ba uii 29.11.1993 p.

Ceidaumeo AI1Y

Cai4oqrao n po BHeceH Hn 4o Peecrpy cy6'exrie ayAllropcbKoi ginnuxocri
N9 0218, BhAaHoro ari4no a piulenunnn Ay4raropcuxoi nanaru Vxpalnra ni4
26.01.2001 p. sa Ne 98, 4in RKoro noAoBXeHa Ao 24"09.2A20 p. piuenHnnn
Ayp,uropcuxoi nararr Vxpainr N9 315/3 eia 24.09.20j.5 p.

Ce i d o u,m eo H o rl,xo rvtQ i n n o cn y e

Cai4oqreo HaqioHanuxoi xonrricii, uqo a4ificHne AepxaBHe peryfitoBaHHfi v
cQepi puHxie QiHancoaux nocnyr npo BKntoqeHHF Ao pe€crpy
ayAuropcbKt4x Qipnn, nxi moxyru npoBoAxn4 ay4rropeuxi nepeaipxr
QiuaHcoerx ycra HoB, Posnopn4xer un Ha qxonn$innocayr ai4
!1.07.2013p. N9 2193, peecrpaqifiurafi xonnep Cei4o4raa Ne0042, erpox
4ii Cai4oqraa: e L!.07 .20L3p. go 24.09.2020p. no4oaxeiro
Pornopn4xexunm Haqxom$iHnoenyr aiAZZ.tA.ZOLS p. Ns 25g3

flama dydumopccKozo eucHoexy (zeimy): 23 6epeaxn 2017 poxy
Krie, YxpaTra

Fexepanuxrfi 4npexrop
CepmuQixam AllV eepii A Ne 004056 eid 24.t2.7999 p,

flrapexrop, ayAhrop
CepmuQixdm AtlV cepii A Ne 00568j eid 29.04.2004 p.
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