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ПЕНОДИЧНІДтевАМЕВИДАНАЯНАЦІОНАЛЬНО!КОМІСІЇ,ЩО ІЩІИСНкХ ДЕИКЛ8НЕ РЕГУЛЮВАННЯ VGDEHРИНКІВФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ОФІЦІЙНЕДРУКОВАНЕ ВИДАННЯУКРАЇНСЬКОЇОНАЦІОНАЛЬНОГОКОМІТЕНТМІЖНАРОДНОЇ ТОПОВО!ПАЛАТИ

Давос: прогноз для Украиньї АНОНСИ

ВЛАДА ТА СУСПІЛЬСТВО
ТЗІ11І»ОЙНЯ|К’к'ОМ ЛвМНЧ'JLZP 21 нішарк 2014 годд откріи-
дзек 44-м crcvmiИсгмнрнот
OKwniMMWKoroфорума.нп
котрої!сибрллнеь ніинмг
полмтк'и'скіїг нnrtiuccтпсшімс
дсяггди,смоеобнмс аіняп.па
урсгулнроіілннс крпдненкіх
яплешгіі П МИрОПОЙ ЛКОНОМИКС.
Учаггтікм Дап»нчкоіч> форума
обсудичн нослсдсттт исрс-
\\*гройсіна мира;іччпласт,
оАщсстпа мбіі.інсса. 11л ежетд-
момНсгміїріюм ЛКОІІОМН'ІССКОМ
форуме еобралось VV>G;V 40 глап
государст*мли пратиітт.чкетт».

Н рамках Форум.і пулеі обсу-
Л \.ИІЙ-.І Лпіи.пІІИ.ІЯ u неппі.імн.ім
IVMil - «ІІ.ІМСІІГНІК* 4UIJVI», ІОІЧ'ГК
HOCJHMC IMlJ -І.Чн общеС 'ГІІ.І, нині-
гики м бн.иичн Офіцінальний щм»-
ірлмма cm рглоіпчип я на таких.HUCUr.lV. K.lk ІИПрМПІП.ІС ІОХ ПО*
ломім, 8V?8.VA 8:VV<8V=V мирового
іпибііцчіпл с нлее.нmuм пМиил-
лиарлон че.пнмк.
Средіі других пункт»»» прогрим-

им - .игсд.міімі, іиччиїиичіимс UI-
мсікчиипюим.іг.і,UC.1HM ІХІ.ПШІИМ,
VV.VGF GAVVVVLV< п.і исрмої после 201л
ІОЛіІ, Лудущему С1ІС ГСМ ЛЛ|»ІІІИН»\ -
рліичіпи. ІІнмимоГпкрлпеиин|к» »-
рмк.1 мі A.IV бої л імми її IV;IIMJ\III.
а г.ікжс рсністіл їїр« *0.1CM jK« vm-
iми. лм »icpr».i Форум.» upn.iumuioi
V41ICTHHMIII iWVvAIITb иьісокук» бел-
рлі'хіпіцу II int.tKIlil ypMICIII. Ullll-
VVG' V H cpcMii MO/IO'ICHU ПрооЛсм.і
Ollorcpillllltun IlnMMCHIIM* (к lie.MV
ОПНЦЧЇ|HU»l|l|llllNCn MlA.1V 1000 II

2000 nu.iMii, ini'iTh rex,kto nwxo-
ЛИГ llu рьшок IpV.U HIM u- k|HUU-
Cu).pillin' ибгуждапиі.тся ПІШІ. II

ГліроІІС, Иіісрньк' ІІМІІОГІІІС'Н »ІІ» 11«.'-
иссгку дня *ІЧірума Ич.еиігт мносllrtp.) «ІШаНИЄ ід»< о\ Г1 ШЄ боЛІ.НІИХ
8=?VABVVF<VV. B>3;VV как исрепек -
111II10 II ІІіІ.І.ЧЄІНЄП IISI СГ.'ІНОІІІІСОІ
сомнїїіслмііоми*. В рамках Фо-
рума іакжс пройду »" дііскуспіи о
перепектинах круннейших ра.ипі-
иаіощнхгя ікоппмик. и тим GVVA.'VA
838G. Милий. lipu.iicMiii.Мексики

II РіІСІ'ШІ. К|ЮМС ТОМІ, ОуЛеї і»бс\*-
ждаїїч ч оудущес Сеиеріюіі Афри-
ки II 1ІЛИЖІІЄІО ИоСТОЧЛ.
Как імнестпо, Украйну ми Ф.-

румі пЛатне 11релеі;:'V8; нре-
ММ'р-МИІІІІСір ІІІІКОІІІІІ .\.Єі|НІН. В
лишіоду і> Датиє к Ук|»аііііс <нч«-
ПОС НІІІІМЛИИЄ...

Нацхоїї6<міі'Х'лут 'ніцюяла
роззиток сграхуванмявід

терористі*

14 рамках Дати сміх неїріч
щюіччтчге » ок.по 500 пленарних \
і.іііллміїи,іемиііа|юіі и круглих
ГіиііИІ.,1 Г.ІКЖі 4МНІІН-ІІС грсчи Н

"Ч'\.і\ » с учас гнем тсула|>с інен-
цях леяклеіі.

СШ>ЛВІС\
Дапое Лічі|ч »д н іин'пі'іиой Піт ііц.ірми, і» капшиє ГіхіуАмпідімі.

па |ч'ке.'ІапдіитСеер. ІІ.иоіцаді, - 2Sі кчО, иаселсиис - 11 И2 че.'іпнск , ?; пмсога над уічшиєм морп - 15( ї ) м.
„ г . > Давосскніі форум - лпі крушісйшап іинікниітг-'іьстиічіїїап oiv-К. к пчн тім ii.ik.niy не нгкрм- іаті.итиі н мп|ч«. П тт пхолт Гнпее и.м нчи круимьіх кимпанніі.ги* сіЧірума січ.осі.оіи.ели Кдаус , Ілаїтой »кчЛси.««-.ь.і(|ч»рума.nvu.im.nn. н 1071 т.іу,,чигає,снШіио. а лтм голу і. диску,ч-ипх гго ніччЬїциальїіая ortcr.iiюпка. U мире пег аікиоси саммімл- пирим \ і у 'і.н'іне окою 2Ь00 і ні- , Латн е, еде .м.і пнгШ|чп.н і. так мітш lauiiTejHroiuiimwx AB>2?V ю- -

Ліпмімх лиде|юн envoi MIIJVI, при- : , ?V?';V.VV> V0VVV5?V гдоГіалміотіТудуїист.Месхоотчуршлсгмнесия по
мірно паїоіпіма їм цих - їмп|чри . у.чумпіппікм ніуапіш нміі|Н"-, - йшоріп Юіауе 11hurt, іітсімицц киіі
пімпп'л. иредгппиіпиеіі тастмих .»мшпмміг.ічи».тиглі, »і іі|чмидсиг Игемириот лкттмичеікот
еірукілр, оіі.іііее-ліипа и іиіицеї- ф» *1‘у.Мі, н Датку ІІріінміііиі,е'іьм.і>і IUVUIIIIDI оріашмаиші
непшах орппііккіітм.ютірме при- • Дак.чмч;іетіп юм, чиї поитіам т цччм її Латне не примішаєV3;
г.\\іїм ПМет^хт.('амміп тч с-ni.ni

,п,какііх пбя.іателміих щнітокапоп, a v учаетпнкоп пет иеоТіходп-
^ могтіиіі'чнгьііигьі'л іи'|чдиічгп»іілимед.ііпікіс.иіііх,цмтя. т.ік как '

nwnvii.’iemm nijnmu.eibiin не фіікспруннеп. Гем не менее Форум
і- cuiHiW'iuyei jwuumm) парпіе|н і»кімеік.іу дедоними н іиещпічески-, ми.»нде|\і\пі vifjymnroпнміщееіиа. Когирі.іс інн уллаии II|HM"VICMM

ГЛобіКІкІІОПТ ІХІЛПИТПЯ.

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

S,iM40WK»)n система:
гоїлиз и прогної рьтчі!

V
і

нре.мідеііт н ііремі.ер-м»,ііистрі.і
ьи-уд;»|х гп: ир,мьер-мніміетр Дп-
ri|wi»iu u upe.'iee.iaitVM, Імеїміпііі
дтиц.ігкн (( *20) t;20М пур' Тонн
Artrtorr преммр-мііннеір ЗІпоиші
&V=V<>ІЗііб: ?|G \VVGG»-<=VV83BV» 1V»-
елііиеиїтт Ко|кх »еіч гн:іЛлннд Кл-
\iejxon;іііч'дпчеігг Мексики Лпрнке k’ort; иремьер-мнітсгр Илр.інля
ІІеиья ІІм пч іцчмиденг ІЧгиихін-
кіі Ко|чя Парк Джсун-Хаїї;іцчлп-
демг 1)|кміі.'шн Лп.ікхіа І‘ут|і.

11л <ІХ »рум нрнбьід также ігж-
іхідммаіі ,с »ч|ч'т.ірк (Н)1І II.ні Ги
Мун.мітрміі нріши.і умаспіе на
КПІНІК’ІЧ’НІІПП ,1 \|іНІГ]Ч* но гириіі-
еідкму уїхіл.іііріьіітт » «Женеікі-2*.
Средн других пмсокоіюетап-

niinux viaeiiiiiKiiH па Форуме

<

Стор. 8-9і

іощая сторона ооя.аиа га)хштіі]ч»-
(?HLVV<VV8 Иеіаиьнху: ііреаидені пап. rtcjoiianu.rп> іірслидситам.
Пдрандп ІІІпміш Ileptr;і!|чх<идснг іірем».ер-мннт тр.ім її членам ко-
lVniyrt.iiiMiИр.ш Хіїсан Руханії н р»vieнемио диора. а и\ чне.ющні-

порниомальпо ко т ем 2500 учает-
иикам Лати ємноі)чірум.і аашкії-
лі,паст. Лобіїпих, снідап-\. хто 22

лрупіє.
Па гсссикі ііриехали 40 аі|>рн-

киїїекнх дилери», средн котрих
і.іанм \ітіги государе гн,н гим чи-
еде Тіїїі.іаїтн. Руннділ, Кнгерни.
Ганн п УІііГи риї,. Н paooie (Poj.v-
ма гакже іірпіінлн участе пред-
ег.інніт.іи оіі.теса,оГннсгтіи-мшле

ЛС0У:
итогн деятельноаи
unnanN нл ?014 год

НиколайСТЕПАНОВ,
шеф-редакторМД «Украйна Би)н«п

нннарн учасіноиа.'! u ііерегіжорах
по Сирий м Міипре.Д;М»н Керрн
как* (чини іуда iipiueuvi иЛати*.

«Каждміі ириелжаїоїциіі u Ла-
ьос даїжеіі чупстіюиать certn ж,-
ланіїїл.м іиспгм, а не юлько лоіі-
моіі коропоіі. - огмегнд гоеподпи
Юіаус ПІнао ь тмериью імламнні
Schweiz am Sounta.y. - Ммюх|ха-
нием нін'дліїносп» Дапогу... По у
ттш іти. граніщм». Гопіодин
IIIпай ііролрлчно н.імекну.і. чіп
Форум сносопсіїїусг ІХКШІІІІІЮ не
riV'lhM) МІЦКНЮП.но 11 .МІЧ*ІІІОІІ лко-
HOMHK1I. 1ігпялп с чем ЖІІТСЛII го-
)ЮДК,1 Мін.'111 бі.І б1,1 1 It II ІІОІІрІІІІГI-
ДНІЧГ. Пирочем, их ЧІПАНО ІІОНИП..
К0ЖЛМІІ ПІД по премя ІІ|Ч)ПОДЄННЯ
«Рорумії і( »|М»д іі|кл»|\ішаеіснmva-
жденнуї1* крі пості. IIі-ла нропеде-
ІІІІЯ МС|ЮІір,І >ІІІІІІ ПОПИК'ІНUCIIIпо
мербедопасіюсін.

Тасед.иіііе м атом тлу иоснл-
ЩеІІО Ііе.ііПХОДІІМОГТИ шіслрешіи
ладмм ііїшіх сгруктурінлх рп|м»рм
її рьінкн ра.інииаіищихсн п рад-
miTNX ефам мирл. Пст|Ч;ча будет
решагь ироплемм,гтояиіие перед
миром п 201Іпіду, е цельнітшть
еішерин іїїіо попиII КОН1ГКС 1*. ори-
сптіі]Чіп.іннмн на будуіцеє нриня-
гие іччнениіі. Kжl,гoдlнн*.l.ll'eд.lнm,
обесїїечппас г беспреиедеIIгную
идаті|н»рму для днаюга е учагтнем
ІЧЧЧОМ1І|К1.

красуmiioivLiii c.ic.uviomiie імені:
ммпні їр нмоі' іранмьіх дс.і ІІІнс-
шіиЛндье ІіюрХікіїїте: Кораіспа

доие.ін, прелсіншмслм духоисп-
спіа. учаспіпмі междупарояннх V І ..*« Ч4.-\Ч . А

ї
%

СПРАВКА
300(1соп.чат имікнідімітац-іїНФОРМАЦПЯ

>VWLV9 огель InterContinental о формо
«лолотот яПца* - триу.чф архигсктурьі и
і|)тіаік *и|Ю!іапіія. но громалпому периме-
тру он.чеп.-п колючеП пронолокоіі н сжру-
жсіг камерами. ДноГшме рпигтки оііояса.мн

Копгрсгг-цсіігр, panю.чожеіmміі н стариііпом парке, и
лсренмі нмссіг сзасіїежеііііьімн парконммн скамсіікамм
стояі мсзісіу ними, как н іс іеіках. Іі пресе-цей i f) с улпньї
нслет пні.малпам аіаспіконая груба, через котруюдолж-
IIііі проііти те, кому прелсп)ііт работать па Форуме.

пьіх релерапетоп угтанопмди
2!км.ui'iu'ime.ihiiMX реніеіок.
Онн не иолражаяіг. :>34VV 8.E
()ніші]».и|>нруюі їй|virtomu,.ic '
прохожими лдо|»* іпаюп я і»сж-
днпо н сермзно. Нпідуїііиое
п|К»гтр;>псгті над Лапигом па
VGB премя нропедсіиія і|я»]»ума
бмло лакрьно. Гообщается.
•по пес.'leiaMviMtucaan.iixubi,
ок;и.іошиесм It 4(І-КПЛ'»МЄІ|̂ »-
поіі «ланретноіи чопе, будут
пе|М'хп.'ітьін.ітьі'М силами ІШС

Стор. 11

ПОДПИСКА-2014
*Украйни ііш'чгч Рі'* ьі- - 21пгш
/ W/inniN ЧО рЧІІЛЇ ОГ.У’ШПІ» НрГУГМ*

•1/Vh£ «ушини » г*
cvi\VrifKv«i'Лліи*-ч iv0««jr »̂> а

*v-oci>«4\ і
Йорданії її Рання аль-Абдулла: иргліизаціо». денігдн ку.штурьі н
Геїн|\ОІЬ»ІЬІІІ секрепірьOpr.lHII.Ul-
инн ОЛьсдииеііпих Паниіі ( И)07-
20(H)) Кін|.н Лиман: гдаїи Пеемпр-
ниіі тритон орпінімации ГПТ()) П ссдн п ііреллксрни (Рорумя по-
Роберіо Алепело; нредселагель чіп кдждьіи іірохожиГі iixuvi и ру-
Еі»{Х *ніГи кит исніїшьноим'кінка ках камеру UJUI.H.IAH, тсеичас на
Марно Лікті; мпинст]і имостран- пилу днин с оружием л.і поясом,
ні.іч лід Ф|хіішші JIOJUH Флбнче; /І.іжи-2П14 уже постапнл рекорд
1.1.лм МПИ) Крнемт .Тапірі: ми- но коднчегтоу VIР-мереон, ирін-
нт ір ijimiaiieoiiСПІД 21мчЛжчч’і- хдмнпіх VGV ніч*ги мира ІІрішн.ма-

журніїднегьг.
Іі Лапосі* стало сню теенсе -

iipinHj.ui тиїтеііскис н ніч інше. Подписной индекс
37625

CfWAicn* іедмі»гг^паг»* - SMr|nt*
Наш«драг»
У* H0A'Mr<W«njN'ri#*M> ;KA«,)-Д_
Т«л. /ф«ігс .0441
www.ukrblxn.rom



: итоги деятельности и гіланьі па 2014 годПлплнмнр ЇЛИ«Ід 1Cдоголі. ІІрпіїлгіїїін (;іс•Ф'ЧІД
ЛІ ' ІІ 11 г 1 ( 1( 1

, р Jl X І) П М X IIРГІІІІІІ '
( ,‘К OV ) йодпола Чрслсг-•Глобус» *

'І’"" мі',.", и * ІІІ‘н ;і« » .,
* і "І- смогу Ілугт.„,У№м.им ,1';’";^-
. .-ил Cvnl?'

1 1,0 "і*" ж.\. V »V - ,:,ст"';Пуду ,

гсгг-''l"^<'M.v .VMa,i.„,,,Mir
<* I]KIVO|%|.IV (HIM11(1II,10
.'•і*і,„к , гі ]і;ічпі«м* |н. к«’ іра.хіми її 11 ( V> VVVVA (

І" »-ір» И" y/iC.'IUII.lrt И*.Ч" Н г 1 |»умУ|Н
І »< НЦГІ (If 11L.14« > 111lit І |І|.)|Н..І Гф.іїПІІ,» *
їм ін 11 /Кліті мііі нііч и іи* тим- 1 її .
І VVV * 11 і у иін un;i ?'VVG8. їмлей А
ІИМКІІЛІіКу І І р.іХІИі.ІІПІІ ІІМНИ.І'
шіг і инвсг іниітипут «І»vі» iv 11 »і и » .
111, МІНС 'ІНО ЛО, Ь.НІ IIПІ.'Ш.1.ПЖ)І II
умі’Лii'M'inu' гробиїмниіі к i i|w *

XIIIIKIVI МІМИ.ІНШІМ II І ІІІН',1 11 -'І МИ *
фпід., ішиїиьі тнсрщиіинх. (|иMI/LI

Г ІРІІХОІІІ.ІЧ Ііір.іІІ Іиіі * »бмЧ|Ю р.н -

3<VV і рип.її' ггя к :н-; іиі/іожитльїіьііі
АМІМСІИ . Мгді.ГіріІХИНІ.ІГ КОМИ.ПІНИ
Луду г VV8V<' V<V. Лплі.інг, н in * f'V /H i

8VV=AV гкроп.ім.оі lm ii.nu* п
ітмцку Украпим, Іітрой аспект,
мігпрмії кпоттси моїміх и грім-
ких Г ІрИХіїИЬІХ КІІМІІІІІНІІІ • МИ

ІІІІІЬЛС' І МЬ, И.іГІлиуиі. ІМ р.КС'ІІ» *МІІПС

. u jц»м аси іодміor і и .ьі
It V гвсрти.ім ПЛИН 1111
(Іроди Л.між .ііпішч

.«вданий .'Іім

|» И»
ги'і опри - Ч.,0,|

СІІН
, 0і-J0 11,ір.н < ' » • » • »

‘ . „„ЛГіНОНКД II Гінірокождоиїн
Укріїш* і-і « * > оцих,таніні*
Jmr . «.ікон р.ирлбаіЬііі.іл-

К II X 'РМІїріІНіИІ.
|И

V,(ИН*5* , ,р„ ,к |ІОГ|Ч‘ЛГГПОІі,І«іМ участим
V. ,• npi.IVH 4l l.llOM Н|Х »(|іЄТПИ>*
иммих оГіЬОЯИИГИИІІ кч.к Гір.,-

ЧНІПІИІМІ». пін II О|нікор.и,. М.ІІНІ*
,,. »І,|МЦ*КГ \ жс* Н|М.ІІІОД ІІОрИОС чіс-
Ні.о, ІМ‘ II" ІЧН’АІИ рж гмоірпіия ого
м. игоро'1 »|ІОННІЇ II ПрофидМНІМ

КОМНТСТО Ні рчоиіниі ІМді.1 ПОЯВИ*

к лгм HIHU.IX ра.ідол.і, когорто

о

І\'ІІ •
» 1.111,

ЦІ» І, » » V « * / І
I, II \1lOOpMMM » »Ю|ИІ

II,1 11 », ІС.’пС л< ><
. 101,ой рук *.її • .‘ ІИІ nepo.Lii.no.

гп* Тоїпіноі і.ні, монhim п.ірі'к .ііі і < і,• ючкії .іремі, її оромпі пі,тла і .
( 'ГіІОИІІІ.іе ІірііГиіОМ

.НІ.моїм і мр.іиог ум»

.'ІОННО
І ||ММ'ТН ДИШИ бо іду Ifа.ІИ II.і-
ЛОЖОННО О ІІПрИ.'ІМ' |ЧІІІГ Ір.іІІІІИ.
( Іужмо Пік : МІ.І і*» іиг іриругм я»тч
О Ір.іхпни X ДІОПІОІ4 II г ірахоїп.іх
КПМІІ.ІІНІЯХ II ОІІІГ'І.ІГМ Дії них- .

1.1 ГМІІІЦІ' М Ірії *

їм їмИ'іое іпа роидіїм как раї на других шроком,
имгніщих но доли г
|>мнка. і, цодме Ііроцснгм: <.г Г- Г,%
до 1.і/,і ного іїмпка могу га.іГіпр.пі.
Ппд ееґін. 11

, »МI-

нроиеімл ногоон VOH-
"‘ОИ ЦСЛОІОV* V ,V ні iieoAH 'UHHMMH / їли умаої -

ппмм, гфахового рмика. ,' )ю ка-
, аг м*ч 3>;;.V=VV< lot улпргіїїеіміоіі

пінії Ьомм.інті < * Гноїминми
І"а. "•йому. МИЄ КЧІ.КО It'll,

міо ,)т реіііоиіи екороо по фініші-
гоїиц', а гпіуашшпіе. Давай ге ппд-
Римом імпоем м 11мпід, іпі /іа >VVVVV>3
Гюлі.іие

- її иірмпап*;п,іімі*. н поло-1,1VVVVV3
/К 111еліаіі.іе. Гргдп іиеніжпігліаіьіх ІІатпльн ГУДЬІМА, llpr.ni-

дгнг Лиги отрахопьіх орінпішішй
Укритім:

• КоГДІї МІ.І «* регулН Іііром
іуждії.’іи pollрос «і ти. кін Іігдгг

peer ір, то pervnrnop V *::V. V ;V.і г.*н-
IV пній о: < Гіглн мм хогнм. "VB> .<
регулигор ІіС.'І ін tггр. ні мм учим,

ріаніуіпруг.м, ;і мм просіо н.'іапмо
до її і,і її , II міг. 11 мм іпгда модем ро*
< ( 1р-. Мм пасіпнма.'їм па і"М. 'іго
оГіу'іеііно оудуг промодіиі. « гра -
ХОПІНИІчП і > ГО ІІрОІ* ГО Г'М.ІІ кіімпро-
МЦГГ ».

Коміі|»омііп'ом о тло н річпопио
ПО ІЮГДОЛІН MV llOlipOCV. N'4.1( 11111
ки рмика лоїнін «рились, ти» Гіу.нл
?>;VV<>VV.'V3VV> ( ОММЄ0 11те |* иіеііпо.
кнтороо но іо.о.піі г і рахінпкнкам
іі.іГм:,/к :,и. лііиіін Гі бюрократи п
ППМПЧІ. II tll. pt ПІ'ІСІШіС ін рейси к
глек троппому їм ід псу ОСЛІ О М
гдуча» ’ о/іобрі ?V=V .(.V її іино пре.і-
.'ІОЖОІМИІ у'іііо І ІІНКІІМИ рі.ПІКИ «ИІО
будеі ііаіірап. ц ію п * іфііиіііілміочі
пнгьме от Лпгн гтрдхоїн.іч орг.інн-
тацнЙ Украпим

"гїКЖїіЙГ-Cvpi-X ',1*1.1VV><V3VV>V0V" о ні ітді.лопаїїіі-
імипрггургії . чт .чапало бм

‘гдпіолк
МО.МеїІТОІІ пужно ммдглип» то, ТІ"лсіЬтмігіглміо гтрахомі.іе компа-
ими ио імі піаюі V6M V <V
ііпампііпііій уже добп|»аітгм ітчіи
до <VV.'V;нарти тринон.
пімпіиппо. (.’роди поіаіпіпімч фік -
Юроіі Нідіому ТО, ЧГО 1.1 ІІОГЛСДНІІС

VVVV 11, .че і t імені» міни по компанії м
ужо «ібанкрої 8;VV3V. . ) іо и »Сі|та-
хоммо іра,тинин*, и ^Иомтлі» *. н
» І алаїпика *. її мпопю друї не. 11* »-
пому. ікігом.припай по ппімю ком-
и.нині п ііегмоірк па фііиангіжме
pocV|M‘M гірахомиїпкои. рогуляюр
можег mu t ти роїаииоипміі ііерію/і

- к примерч , дій, гола /LTU гот.чт*

бм аа jгн дна тла уиолпчиїь тре-
бнмапия к ripavniti.ivi кіімпаїоиїм*.

ом а ( іб*Дгиег, п мм емпжгм Гкілі,- 11 OVMM.Iі радониінку прон.муіиг-.11ому
с гиа игрод другіїпи учасітіпкичмі
о оли.п.і-'н» бм неродол рмика.
|( пірне - бі.ідо іо.ідммну ми более
ЖеГГКИО іребоп.іпнм при ГОЛДаїІІІІІ

гаморіту.тируюіпеіі оргашглаїиііі
па рмнмч ІЬп дна „пироги ,ч,. ід;і- •

111 * - іарап гнрпм.ні,. , ) т ргпн пне
опмібомио. пік и,п.' піт огмнП/іпн

п-‘ акоиомпчогміх нарамоірах.
н іпі аріі(|ім, гичегічііх. >B><C чт

, ) ГМ О'ІОІІІ.
, '

•
' І

і когда мімн.іішн оіка.куюі иро-
>;6VVVV, с ипе уіаг ті* и атм миле

с ірііхіщании .і но иеболміжо
коміїпііии, - опн просто II ТГ'ІСІІІіе
KVUIГІІОКПІІИО ММПО.'ІІІII І ГІІІІИ оби
лаіе.'м.гтм.і н .іііберу гпіни 4V - =V.?V иі
(|юида. I JiiK ioyinvnniiu.i і і> *|кжд па
НІКИС гуммі.і,коїорме не ІНПИОЛИІ
получап, г ;н*ип би.іиос-доход, їй:будег, Цгтеї тонно, и иті гдуїаі
МІ.І уМИДІІМ у \ОД ІНТКОЛІіМІХ ІІ|ТН-
ІИ ІІИН, кпмп,limit t рмика, MOVM I.
уіілег десяток Компапиіі, Пото-
му чго VV V чех компаїжй, когормс
обіїМіжли, чтпми уіідуг, на гамом
доле еделасі іакоіі шаі шлько ка-

і

ди ІІрГЦОДГПТ ДЛЯ еоін.іа грех ое-
VV><VVLVE обьслннонніі (* ір.іхоїім.х
коміпінні) , ;і VVV 63 Федерацію
страхопьіх ііогрсдііикіт Укр,*111111,і
II „ііірабогкн Г.ТИІІЬІХ іII).іині,й по
.«тим дпум гтпріч'іім.
ІІрису ігіііоиаипіпе на ангела*

н,ж JlCOy ( іТнакомнлип, г мне-
II 11ямII огношімх уІ,ТС І II Іікон фп-
паїн оіиич» рьіпка.

V

шт
«Я счиїаю, чго птчіїсдснпи п

і|ноід гараи і крон
ЛОДЖІЮ умели «ІІІИИІМИ,
рьніокрасюг, її ШЧ* иго - лоиолміо
«Ч рі.е.ІІІІІИ ОПІ(* ГГІМеіІМОеЧТі перед
Г))і»ЖДИІі;іМІІ. І ІГДОнрогопес гіІМе
аге"".і іірне гмно/і =V.VVV53:>VV >4VV>VV

догоморм
j Kdmpi.ro
рі.інку II

не моїуг ПреДООГИ*
ин11» гр.тжлаиа.м гар,шіин.ІІо.ному
гг.'іп г дійми кпмііаіноіми *іго- гог.тучпіся, то кіобудотогмечап»
ред такими ivViiion гами? <І>онд га -
Іь'ііггмромання, е точки третій клп-
еііі,і, ••• аніболміпая належимо

ПІІип икладои
іди: как • 4 '»

|.‘ЛПО ОДНИМ t порпмм МОМГІИО.М
г гал порядок регін трацни с г |»;» -
хоін.іч іігоптол М'ГСЬУ, коїорме

нмсіот прано продана 11, иолоом
осмо

Влпднмир ГДІІЧДК, Пргдег-
;иігсль Пршілопни СІС * Глобус»:

Жлам ttiop.iu 11.1111 к.іждап V|NV »*8 и.«
них структур. IIO.HI.MV гитуацня
бу/юі гк.'іаді.шан.ея ніким обра*
лом: уііду г іпгі.гьп.ко коміїаіпііі. а
оспідмм.іе коми,піни .ніа'іиіс.тміо
иоапнму г огчиглеііия. І Іа оощук,
пііуиірпо нп нпк'ак ні; иомлпясі,
по буде і гдолап tш|голодоніолії шаг,
когорміі покажеі , чиї комнання
іі|юдо как ііачіїїіаетбі.т,более ила-
ісжегпоеобнміі п е че.м- іо боре гем.
М1.1 МІ г г чом поборемся. ІІ.ІДО НО-
ШІгь «ктннпкм*: ам»моронриитис по
іміір.тіілсио на борі.бу г іі|и/»лг*ма-
мн,опо наїїрашіоно на уме^жчеіоіе
(|юііл.і. Д фопл .но їм* борі.би г
проблемами. гВонд, коюрміі на гс*
годи» гуниттиуст. сої гаил.іп 30%
годоііі.іч нміілаг. Такого раамера у
і(іондпн іараигиронання нот пп и
одітії гІране не тлі.ко по мотр-
НІ.ІМ ин;ьгм гірахої»,пжи, а ітоопіе
по іи ом милам t грахопаппя. 30% ~
логамьііі болміїоіі нроцон г оріи-
слоішіі грелп теC о гран, котрью я
аиаю-от /ІVVVнініі до III іатії. ІІо >-
гому паПТО/1НЯ МЬІ ІІМОСМ бн.ІІ,ІППІІ
і)юпд,и от по пало раллумлп,.пало
гдолап, іак,чтбм ьоміїаніїп нооб-
іінкропідт*і»».

Компапіііі по/ігоїч.імаїог
другоіі. Такт* ісомпапни,
негорье то ОІНОСИиц іс
ото рабогиіог. ИбрашмГДІІИДУЛІШ, Нрол-

содатолі» Сонета ‘Оодерпцни отра-
хомьі.х иогролінік 'оіі Украпим:

«Я думаю, чю такая діюиііая |хтн-
г а м-и іон н (TJKJXOHMX :><V?V-
ііпяч.а тох.Moiipmaor ОСА Г< ), ото

Ломлтериалам Инфориациониого
портала «Дедал»*

подготовиллЕлена Ботииа-Майороол,
арт-директор ИД«Украйна Биіиес» *2

ІІО-

ІЬ».
t • *

IОГОЛОШЕННЯ?A;4VVVV ЗУПЛЧ, директор
юридичтеого дсігяртамеггта Сті'П-хоїшП ісомниниіі PZU: Втрачені бланки cv„«i)oi .інітносгі ЛТ « У0С1С»:

ЛС/2V)772(9), !/(!>0: )� - !/ V; !>30� 1. !/6 9 087- !/6 !)3 ):V
V»пажа ?V не дііісиимн.

• У ііапміх гогсдсп п Гости
акпши.іпроиадось соїдание цопг-
ра. II акіини.ніроладоп* .чтн после
mm, как »и*собщесіііенпьн* органп-
.VVIVV8, нрні'у гпиуїтние на рмнке, ,
иапип епос Агсгто. Можег,шч-гакм
ирод.'іожн 11» нсем пашим обшесг-
ні*н11ьгм орпіші іацилм найти ко\г-
промніч*, найти гсбя н .нон прук - J
туре упрамлсіїня. И тогда деіісг-
нптсльио иоГші елнньт (|>)юптом. ;
34VV такого но нрон.кйідеї, толуч- “

ин* идтн н 2016 год бел СІЧ)*.

ТДВ «СТ «ДОМІІІЛНТЛ* понідомляс. що б.'іііпі.и ио.тісії,
ОСІIIШШІТИ а серії'ю та нумерації ю: Л(’/"Іб10ПКл. ЛС «ЧоІООНб.
Л(;/151ППХ7. AC,M.,1IH),S!I. ЛСЛГШІИІЮ. ЛС/2Г»МК >Іп7. Л(>25І»К*17М.
ЛС/2П2ІИЛМ). Л(. /2Г»0«а38, ЛС/ЗМОЩ). ЛС/ЗбООГЛ. ЛС / Зі;п042Я
ЛС/3(ІІИМ2(;, АС/ЗІІ111 де /М\ \ НІМІ. Л( / тШГ\ а жкнж ( непі*
а.чьні аи.іки до них ііма.к ;ніі нірачоннми іа ію/іійпііімо л П).01.2< И 1 р.

Тонарисгио J додатконою нідпоиілальністю «Сгрпхоиа компанія
«Альфа Страхунання-Жітя* (ілеіпн(|тікаиіЙниП код 35573107)
повідомляє про

прийнятірішення проподатні .сіянії про ітісііочсаііія пк |юрма-
11і ї нроТонаріїстно .і додагкоіюи» підінтіліьтміи'тиі іОр:«хона компа-
нія *Альфа С 'трахуа.іііия - Жнгга- (ідеитнфікчіційтій код ЗГ»п73Н)7)
а Державного рої отру фінансових установ;

• іі|ю прийняття ріпіоііпя про .іікрнсния до І Іапіонаді.ііоі комісії ,
?2V VVVVV3VVN3 держати’ регулюнапня у п|ч*рі рипкіні|)іііанп)ппх imr.ivi
іцодо .д (іу..ііипшііім ліцей.пі 'Говарисгна .« додатковою вілновиж'їміи TJO
« !V@VWE>WLV компанія « Альфа Сірахуїкпіня Ж,п їм * (ідоиіи(|йкацііі*
unit код 366731Й7) па иршіаджоння гірахошп 4VO 'VL=>AVV у формі ао-
броіпчьпогосцмхунаїїия житі Серія АИ .N*.* 420611, видана 20.07.260,4
року

« ІІолмиллітна еиро, усгаїииі-
ІІатмлья ГУДЬІМА, ІІрслі- леїінме на птодня, - ато адскиат-

дснтЛипістрахоиі.іхоргаииааций нам гумма и ісіічаг в принципе
Украиньї: ио/п.омна каждому стіїахгшшпку,

котрьійшіаиируоі ра.івивагьобя-
ааіелмюс г ірахіжаиис OIIWTCTIUMI-
Ног гн, гота и имесг інмможносіь
формпропамі фидпальную ген», а
также обі'пісмлпіать процесе vpe-
іулмріжапіія я гой тонке Украп-
им. и котрий бм не находились
клнеіиьі. 11 .ми ІІІ, сеіоднятії ІІІІ
день по насголько бо;іьишс леньпі

Гнгеїшй ВГИДУП, доцент ка-
(|іелііьі финапеом Киено-Могиляи-
екоіі Академии:

І

І
. -Ь -і!

. . <лт.
і#.

гу;
/ т-

і• >-для тех , то ссрье.жо дмім аапп *

маетсл *.
г

«'Гоиарнсгпо .і додатковою ііілпопідальпігтіо «Глобус* попідо-
мляс про іпіанаїпія иедіїїпоімп нагілнтіх б.ьшків суворої тпііпосп;

1. Поліси обоп'ял.опот страхування цнпііміп-праіювої пілио-
підальпосгі мласинків иааемипх іраіігпоріинх лагобіп серії АС:

*Ш6962121; с еріі AH: KvNv ) 318708; серії АВ: 527іг>21: 527ПІ1к'*;
0!іОО'/Лб.

2. Доісторії обом'яакоиогопрахун.оіня вілноьідалііичті і убік тії»
поревеас иня нсбеапе'іиих ианіажін с ери I IB І *2. Хі 0(11)6832;0001204:
0001206.

3. /Іоговорн обшГи ікоііоі о ікчібігс тіо сірихуваиня від ис*)п.я них
винадкиї на траппюрті III10-2 ХЬ 0001113-0004115

4 . Договори ітрачуванпя вілпоміла. VLVVV< ті .и о"".пу паланні п< » -
слуг під час перебув,шия аа корл( *ном серії МЗА W ооооібб

Довідко *а стаціонарним и:.'м »|юном. 6Hu> *
,w‘ 1 ,7 *.

і, »
VVO'VAAHVV ' ' /% ! �, і

Лредеедатсдь комиссин по егрп-
хованик » У0Л>А:

«Коїшсішия по поводу Tom, ч го
ПуЖПО бо|И,іи*И І» нервуюОЧі рСЛЬС

« (.•еіічас продс как ще обье*

ликіинсь. У пас сеті» уже ком-
?2=VV8 - участникн как Дпгн,
іак її той агс (щиацпн. /Іанаіііе.
сивмег гньїмп ускдпями с атнм пеболі.іпими KoviHauiuiMir, которме

могуі вмаьівагь пр< іблсмьі на рьін-

«ІІа сетдпя страховапііе гра *
жлаїгскоіі ответстпс ппости имост
очопьбольиюс іначеііме. ХЛ бмска-
миі , чго аа иослсднмс* цять,лет .,гот
нид гірахпнаннн тшікнул ь раа-
иц ім її і Hmti.it ' щі/іьі ітраховапни.
И СО С ) *ір*ПІІ.І Л/ІКОІПІ/І.Іісльїюіі и
ппіодниіель/юй м.іаспі, н іосіо-
рінім страховиніКОН СТ|Ч*МІІТС*ЛЬНО

рабоїа і ь
ке, по поліморждао ген статне чпчі-
ОКПМИ ДЛІІНВІМІІ. В псрмуіо очсродс.,
лв нобольїііис* комнаннн. От, д,-
лаюг бодьиіукі ереднюю вмила гу.
У них меиьиіс іцюблсм v шіагеже-

И т же: іцк 'мя олію т іювомвс*
допий у„0.ГІИЧСIIне ОІ'ЖС.'ІСНМІІ IIфчілМТСІіУ по ОСАІ'О- р.ідде*
лиломнсіїнепраховщиков.

Унрим. 1>т.сч і*0 /*юЛ^М(і::К-і:.2‘>). 2 7 2 0 1 4


