
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

середа, 5 ЧЕРВня 2019 РОКУ  №104 (6467)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 2 2
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за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ:
«РФ показала своє 

зневажливе ставлення 
до міжнародного права: 

це спроба уникнення 
відповідальності за 

незаконну поведінку 
для легітимізації 
власної руйнівної 

діяльності».

Аграрії виходять  
на АГРО-2019

АПК. Торік 70 мільйонів тонн урожаю були рекордними. Укра-
їна виробляє аграрної продукції на 850 мільярдів гривень та 
експортувала на 18,6 мільярда доларів тільки за 2018 рік. Част-
ка присутності української продукції на ринках Європи зросла 
до 33,5%. На цьому акцентував перший віцепрем’єр-міністр — 
міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час 
31-ї Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2019».

«З 2017 року уряд започаткував унікальну програму дер-
жавної підтримки виробників сільгосптехніки. Це дало змогу 
виробникам отримати часткову компенсацію вартості продук-
ції, тобто зробити її кінцеву вартість привабливішою саме для 
українських фермерів», — цитує слова урядовця пресслужба 
Мінекономрозвитку.

Два роки тому у програмі брали участь 40 підприємств, те-
пер їх 163. На старті було 800 найменувань техніки, нині — май-
же 11 400. Техніку виробляють 200 заводів. З 35 до 55% зрос-
тає локалізація виробництва, торік створено 5000 нових робочих 
місць, а до бюджету надійшло 1,6 мільярда гривень податків. 

2781 
особа тимчасово змінила місце 

голосування на позачергових 
парламентських виборах 21 липня

ТРИБУНАЛ. Про перебіг розгляду порушень Конвенції  
про заборону фінансування тероризму, Конвенції  
про заборону расової дискримінації та недотримання РФ 
Конвенції ООН із морського права розповідає радник міністра 
закордонних справ Тарас Качка

Юридична битва 
України та Росії триває

Заступник міністра закордонних справ про влаштований 
Росією фарс під час Міжнародного суду ООН у Гаазі

2 4
ОСВІТА

Мінсоцполітики: борги, які 
виставили у червні 2019 року деяким 
отримувачам субсидій  надавачі 
комунальних послуг, незаконні.  
Тож можна вимагати перерахунку 

ВАРТО ЗНАТИ

Впровадження пілотного  
проєкту «Без печна школа»  
від ЮНІСЕФ у Сєверодонецьку  
ви знано успішним, його  
планують поширити в країні
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Затверджено 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 
від 27 березня 2014 року №93, від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’яСнЕння 
Центральної виборчої комісії  

щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також 
виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення 

назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує 
три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, 

кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час 
проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого проце-
су з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори на-

родних депутатів України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і 
будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. 

разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супрово-
джується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, симво-
ліки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розмі-
ру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних біле-
тів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання ви-
борцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів 
або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, ло-
терейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропо-
зиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата у народ-
ні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом 
виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притя-
гаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встанов-
леному законом. 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації — 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

15 квітня 2019 р.                      Сєвєродонецьк                                            № 305

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області 

14 травня 2019 р. за № 55/1965.

Про внесення змін до розпорядження 
голови обласної державної адміністрації 
— керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 26 жовтня 2017 року № 768
Відповідно до статті 70 Бюджетного кодексу України (із змінами), статті 6, 

пункту 4 частини першої статті 13, статей 19, 41 Закону України «Про місце-
ві державні адміністрації» (із змінами), абзацу третього частини першої стат-
ті 1, пунктів 4, 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-ци-
вільні адміністрації» (із змінами), статей 9, 16 Закону України «Про розвиток 
та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», з ме-
тою вдосконалення механізму проведення конкурсного відбору для отриман-
ня часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредита-
ми, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підпри-
ємництва, необхідністю створення сприятливих умов для розвитку малого і се-
реднього підприємництва в Луганській області та забезпечення його фінансо-
вої підтримки зобов’язую: 

1. Внести зміни до Порядку використання коштів обласного бюджету, пе-
редбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що на-
даються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, 
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації — 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 жовтня 2017 року 
№ 768, зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у Лу-
ганській області 16 листопада 2017 року за № 126/1726, виклавши його в но-
вій редакції, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської об-

ласної державної адміністрації (С. Медведчук) забезпечити опублікування цьо-
го розпорядження в установленому законодавством порядку.

В. о. голови обласної державної адміністрації —  
керівника обласної військово-цивільної адміністрації  

С. ФІЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 

державної адміністрації — керівника  
обласної військово-цивільної  

адміністрації 26 жовтня 2017 р. № 768  
(у редакції розпорядження голови обласної 

державної адміністрації — керівника  
обласної військово-цивільної адміністрації 

від 15 квітня 2019 р. № 305)

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області  

14 травня 2019 р. за № 55/1965.

ПОРЯДОК  
використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову 

компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію 
проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає умови та механізм надання фінансової підтрим-

ки суб’єктам малого і середнього підприємництва шляхом часткової компенса-
ції з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються бан-
ками на реалізацію проектів (далі — компенсація).

1.2. Компенсація надається в рамках реалізації регіональної програми роз-
витку малого і середнього підприємництва на відповідні роки.

1.3. Компенсація надається за результатами конкурсного відбору, що про-
водиться  серед  суб’єктів  малого  та  середнього  підприємництва (далі — 
отримувачі), які:

відповідають критеріям, визначеним частиною третьою статті 55 Господар-
ського кодексу України;

включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань і зареєстровані як платники податків;

здійснюють діяльність на території Луганської області (крім населених пунк-
тів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження) та перебувають на обліку в територіальних органах Державної 
фіскальної служби у Луганській області;

отримали в банках кредити на реалізацію проектів у галузях економіки, ви-
значених пунктом 2.2 розділу ІІ цього Порядку.

1.4. Компенсація надається одноразово на безповоротній основі і спрямову-
ється на часткову компенсацію фактично сплачених у поточному бюджетному 
році відсоткових ставок за користування кредитами, одержаними отримувача-
ми у національній валюті на реалізацію проектів у галузях економіки (далі — 
проекти), визначених пунктом 2.2 розділу ІІ цього Порядку.

1.5. Компенсація отримувачам суми фактично сплачених відсотків за корис-
тування кредитом здійснюється у національній валюті в розмірі 100 % обліко-
вої ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків 
за користування кредитом та нараховується на тіло кредиту, але не більше 200 
тис. грн у рік на одного отримувача.

У разі, якщо отримувач отримав кредит за відсотковою ставкою, нижчою від 
облікової ставки Національного банку України, компенсація надається у розмі-
рі фактично сплачених ним відсотків.

1.6. Кошти обласного бюджету не можуть бути спрямовані на погашення 
будь-яких штрафних санкцій або пені на заборгованість за кредитами. 

ІІ. Умови та порядок проведення конкурсного відбору
2.1. Організація проведення конкурсного відбору здійснюється Департамен-

том економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної 
адміністрації (далі — Департамент). 

2.2. У конкурсному відборі беруть участь отримувачі, які реалізують проек-
ти у таких галузях економіки: виробництво коксу, продуктів нафтоперероблен-
ня; хімічна промисловість; металургія та оброблення металу; машинобудуван-
ня; вугільна промисловість; будівельна промисловість; целюлозно-паперова 
промисловість; легка промисловість; харчова промисловість; агропромисло-
вий комплекс, у тому числі створення та діяльність сільськогосподарських ко-
оперативів; транспорт; житлово-комунальний комплекс.

2.3. Пріоритетними є проекти, спрямовані на:
1) впровадження енергозберігаючих технологій, альтернативних видів па-

лива;

2) модернізацію, оновлення та придбання основних фондів;
3) будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення у сферах тепло-

постачання, централізованого водопостачання та водовідведення;
4) освоєння виробництва та розроблення високотехнологічних виробів;
5) впровадження екологічних технологій та технологій із переробки твер-

дих побутових відходів;
6) виробництво імпортозамінних товарів та товарів експортного спряму-

вання;
7) впровадження інноваційних технологій;
2.4. До участі у конкурсному відборі не допускаються  отримувачі, які:
1) є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними фондами, не-

державними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних 
паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжна-
родними договорами України;

3) здійснюють виробництво або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тю-
тюнових виробів, обмін валют;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з осно-
вних видів діяльності;

5) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрут-
ство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення під-
приємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення 
за наданням державної підтримки;

8) мають заборгованість перед бюджетами, Пенсійним фондом України, 
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов щодо її надання або 
цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому 
чинним законодавством порядку;

10) отримують аналогічну за видами фінансову підтримку, строк надан-
ня якої не закінчився.

2.5. Для підготовки та проведення конкурсного відбору розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-ци-
вільної адміністрації створюється конкурсна комісія, затверджується її пер-
сональний склад та положення про неї. 

Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати виникнення конфлік-
ту інтересів.

2.6. Оголошення про проведення конкурсного відбору розміщується на 
офіційному сайті Луганської обласної державної адміністрації не пізніше ніж 
за 30 календарних днів до дати його проведення. 

У тексті оголошення про проведення конкурсного відбору вказується ін-
формація про:

умови, місце та дату проведення конкурсного відбору;
адресу конкурсної комісії;
граничний термін подання документів для участі у конкурсному відборі.
2.7. Отримувачі, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають 

конкурсній комісії такі документи (далі — пакет документів):
1) заявку на участь у конкурсному відборі для отримання часткової ком-

пенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надають-
ся на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва у 
двох примірниках за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) анкету  на  участь  у  конкурсному  відборі  для  отримання часткової  
компенсації  з  обласного  бюджету  відсоткових  ставок за кредитами,  що  
надаються  на  реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього  підприєм-
ництва  за  формою  згідно з додатком 2 до цього Порядку;

3) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 
— підприємців та громадських формувань;

4) бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням щодо реалізації 
проекту, який повинен містити інформацію про:

назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його впро-
вадження;

фінансово-економічні показники роботи суб’єкта підприємницької діяль-
ності протягом попередніх двох років та на останню звітну дату  поточно-
го року; 

фінансово-економічні показники ефективності проекту: фактичне збіль-
шення обсягів виробництва, відрахувань до бюджету; досягнутий (який бу-
де досягнуто) в результаті реалізації проекту рівень рентабельності; термін 
окупності проекту;

рівень заробітної плати працівників, які будуть працевлаштовані на нові 
робочі місця (у разі їх створення), динаміку зміни рівня середньомісячної за-
робітної плати одного штатного працівника;

створення нових робочих місць (за умови збереження наявних);
ефективність впровадження проекту;
5) копії фінансової та податкової звітності за попередній рік та останній 

звітний період поточного року за такими формами:
для фізичних осіб — підприємців: книги обліку доходів або обліку дохо-

дів і витрат відповідно до обраної ними системи оподаткування (сторінок з 
підсумками доходів та/або витрат за попередній рік та останній звітний пері-
од поточного року); 

для юридичних осіб: 
суб’єктів малого підприємництва — форми № 1-м (№ 1-мс) «Баланс»,  

№ 2-м (№ 2-мс) «Звіт про фінансові результати» згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39 «Про затвердження По-
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта 
малого підприємництва», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 
березня 2000 року за № 161/4382 (із змінами); 

суб’єктів середнього підприємництва — форми № 1 «Баланс (Звіт про 
фінансовий стан)», № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід)», № 3 (№ 3-н) «Звіт про рух грошових коштів», № 4 «Звіт про влас-
ний капітал» згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого  
2013 року № 73 «Про затвердження Національного положення (стандар-
ту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітнос-
ті», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року  
за № 336/22868 (із змінами).

Для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: заповнена форма  
1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на ко-
ристь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», затверджена наказом 
Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4 «Про затверджен-
ня форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та По-
рядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку 
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утри-
маного з них податку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 січ-
ня 2015 року за №111/26556 (із змінами);

6) копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних 
коштів (господарських договорів, актів виконаних робіт, документів про здій-
снення отримувачем розрахунків тощо);

7) письмове зобов’язання отримувача (для юридичних осіб – за підписом 
керівника та головного бухгалтера) повернути у місячний строк до обласного 
бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх не-
законного одержання;

8) копію кредитного договору (у тому числі графік погашення кредиту), 
завірену банком, який видав кредит;

9) виписку банку про одержання отримувачем коштів за кредитом;
10) завірені банком копії платіжних доручень щодо сплати зобов’язань за 

кредитним договором; 
11) довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків,  

зборів, платежів, що контролюються органами Державної фіскальної служ-
би України;

12) довідку про отриману суб’єктом малого чи середнього підприємни-
цтва протягом попередніх трьох років державну допомогу (у разі її надання).

2.8. Конкурсна комісія розпочинає прийом пакета документів на участь у 
конкурсному відборі з дня публікації оголошення.

2.9. Пакет документів подається конкурсній комісії отримувачем або упо-
вноваженим ним представником. 

Департамент забезпечує збереження одержаної від отримувача інформа-
ції. 

2.10. Обробка персональних даних отримувачів здійснюється за їх згодою 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами).

2.11. Якщо пакет документів, вказаний у пункті 2.6 цього розділу, пода-
но не у повному обсязі або виявлено невідповідність отримувача вимогам                       
пунктів 1.3 розділу І та 2.2 цього розділу, документи не реєструються та по-
вертаються отримувачу в день подання. 

У разі усунення виявлених недоліків до закінчення граничного терміну по-
дання пакета документів отримувач має право подати його повторно.

У разі прийняття поданого пакета документів один примірник заявки на 
участь у конкурсному відборі для отримання часткової компенсації з облас-
ного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію 
проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, повертається отри-
мувачу з відміткою про одержання.

2.12. Прийняття  пакета  документів  завершується  не  пізніше  
ніж  за  10  робочих  днів  до  дати  проведення  конкурсного  відбору.

У разі, якщо на участь у конкурсному відборі подано лише один пакет до-
кументів, конкурсний відбір не проводиться та оголошується повторно.

2.13. Конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає поданий пакет до-
кументів та приймає рішення про допущення або недопущення отримувача 
до конкурсного відбору.

Недопущення отримувача до участі у конкурсному відборі можливе у разі 
виявлення розбіжностей між відомостями, зазначеними в поданих докумен-
тах, або недостовірної інформації.

У разі прийняття рішення про недопущення отримувача до участі у кон-
курсному відборі, протягом двох робочих днів йому надсилається про це 
письмове повідомлення.

ІІІ. Визначення переможців
3.1. Визначення переможців здійснюється за результатами співбесіди з 

керівником отримувача, який обґрунтовує фінансово-економічні показники 
ефективності проекту та перспективи його реалізації, а також за результата-
ми оцінки проектів за такими критеріями:           

1) відповідність проекту пріоритетам, визначеним у пункті 2.3 розділу ІІ 
цього Порядку: 

трьом і більше пріоритетам — 10 балів;
одному або двом пріоритетам — 5 балів;
жодному пріоритету — 0 балів;
2) реалізація проекту здійснюється в сільській місцевості:
так — 5 балів;
ні — 0 балів;
3) реалізація проекту спрямована на:
виробництво продукції — 5 балів;
виконання робіт — 3 бали; 
надання послуг — 1 бал;
4) відсоток прибутку за минулий рік до вартості проекту:
вище 20 % — 10 балів;
від 10 до 20 % — 7 балів; 
від 5 до 10 % — 5 балів;
до 5 % — 3 бали;
відсутність прибутку (збиток) — 0 балів;
5) частка власних коштів у вартості проекту:
від 40 до 60 % — 10 балів;
від 25 до 40 % — 5 балів;
до 25 % — 0 балів;
6) кількість створених нових робочих місць за попередній рік та останній 

звітний період поточного року:
за кожне робоче місце — 2 бали;
не створено жодного — 0 балів;
7) рівень середньомісячної заробітної плати працівників у відповідній ад-

міністративно-територіальній одиниці Луганської області (місті обласного 
значення/районі) з урахуванням термінів статистичних спостережень:

вище середнього рівня на 10 % — 5 балів;
відповідає середньому рівню (дорівнює або знаходиться в діапазоні 10 % 

у більший або менший бік від середнього рівня) — 2 бали;
нижче середнього рівня на 10 % — 0 балів;
8) співвідношення між сплатою до бюджету податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів за минулий рік та розміром компенсації у розрахун-
ку на поточний рік:

вище 40 % — 10 балів;
від 20 до 30 % — 5 балів; 
до 20 % — 3 бали;
не перевищує — 0 балів;
9) якість підготовки отримувачем бізнес-плану, що дозволяє мати повне 

уявлення про результат його реалізації:
наявність усієї необхідної інформації — 5 балів;
часткова наявність — 3 бали.
3.2. Загальна оцінка складається із суми балів за кожним критерієм.
Отримувачі, які за результатами оцінки набрали 35 і більше балів та про-

йшли співбесіду, вважаються такими, що пройшли конкурсний відбір. 
Сумарний бал кожного учасника конкурсу вказується у протоколі конкурс-

ної комісії.
3.3. Переможцями конкурсного відбору визнаються отримувачі, які одер-

жали найбільшу кількість балів серед тих, хто пройшов конкурсний відбір 
(далі — переможці).

Переможців може бути декілька, їх кількість визначається окремо за ре-
зультатами кожного конкурсного відбору в межах коштів, передбачених на 
виплату компенсації.

У разі наявності однакової кількості балів у декількох отримувачів перева-
га надається тим, які одержали більше балів за критерієм, зазначеним у під-
пункті 6 пункту 3.1 цього розділу.

Рішення конкурсної комісії про визначення переможців оформлюється 
протоколом.

3.4. Конкурсна комісія протягом 5 робочих днів після прийняття рішен-
ня про переможців оприлюднює його результати на офіційному сайті Луган-
ської обласної державної адміністрації та видає переможцям витяги з про-
токолу.

Протокол конкурсної комісії про переможців є підставою для укладення 
угоди між Департаментом, переможцем та банком, у якій визначається роз-
мір та порядок перерахування компенсації.

У разі відмови в наданні компенсації конкурсна комісія надсилає суб’єкту 
підприємництва протягом 10 робочих днів з початку проведення конкурсно-
го відбору обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причин відмови.

3.5. Отримувачі мають право оскаржити рішення конкурсної комісії у вста-
новленому чинним законодавством порядку.

3.6. Кошти на компенсацію надаються отримувачам у межах одного бю-
джетного періоду. У разі, коли термін реалізації проекту перевищує один бю-
джетний період, питання подальшої компенсації може бути розглянуто за 
умови участі отримувача у наступному конкурсному відборі.

IV. Порядок надання компенсації
4.1. Банк, у якому переможці отримали кредит, подає Департаменту ви-

писку із зазначенням  інформації щодо загальної та погашеної суми кредиту, 
загальної та сплаченої суми відсотків за поточний бюджетний період, розра-
хованої суми, яка підлягає компенсації.

4.2. Департамент складає реєстр компенсаційних виплат у розрізі банків і 
подає Головному управлінню Державної казначейської служби України у Лу-
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ганській області разом із платіжними дорученнями для здійснення видатків на 
компенсацію.

Видатки здійснюються в установленому порядку наприкінці поточного ро-
ку шляхом перерахування грошових коштів на рахунки банків, які, у свою чер-
гу, протягом 10 робочих днів перераховують суму компенсації на рахунки пе-
реможців та інформують про це Департамент.

4.3. Переможці щопівроку протягом наступного року надають у письмовій 
формі Департаменту інформацію про результати реалізації проекту для її по-
дальшого узагальнення.

Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму  
Луганської обласної державної адміністрації  

С. Медведчук

Додаток 1 
до Порядку використання коштів обласного  

бюджету, передбачених на часткову компенсацію 
відсоткових ставок за кредитами, що надаються 

на реалізацію проектів суб’єктів малого  
і середнього підприємництва 

(підпункт 1 пункту 2.6 розділу ІІ)

                         Примірник № ____

ЗАЯВКА 
на участь у конкурсному відборі для отримання часткової компенсації  
з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються  
на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

Прошу допустити ________________________________________________
_________________________________________________________________

(повна назва суб’єкта малого або середнього підприємництва)
до участі у конкурсному відборі суб’єктів малого і середнього підприємництва 
Луганської області, яким надається часткова компенсація з обласного бюдже-
ту відсоткових ставок за банківськими кредитами, отриманими на реалізацію 
проектів.

Відомості про суб’єкта малого або середнього підприємництва: _________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (повна назва)
_________________________________________________________________

(скорочена назва)
керівник __________________________________________________________
_________________________________________________________________

(ПІБ, назва посади)
місцезнаходження _________________________________________________
_________________________________________________________________
телефон ________________________________факс ______________________
е-mail  ____________________________________________________________
форма власності  ___________________________________________________
вид діяльності (основний)  ___________________________________________
_________________________________________________________________
ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ_____________________________________
дата і номер державної реєстрації _____________________________________
повна назва органу державної реєстрації _______________________________
назва банку, який надав кредит_______________________________________
_________________________________________________________________
банківські реквізити ________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
дата і номер кредитної угоди між позичальником і банком  _________________
_________________________________________________________________
термін дії кредитної угоди між позичальником і банком___________________
_________________________________________________________________
сума кредиту, грн __________________________________________________
_________________________________________________________________
відсоткова ставка банку за користування кредитом, % ___________________
цільове призначення кредиту _________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

З вимогами Порядку використання коштів обласного бюджету, передба-
чених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що нада-
ються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, 
ознайомлений(а) та зобов’язуюся їх виконувати. 

Надаю згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних» (із змінами).

Керівник                        ______________       _______________________________
                                           (підпис)           (ініціали та прізвище)

Бухгалтер                   ______________       ______________________________
                                           (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

Додаток 2 
до Порядку використання коштів обласного  

бюджету, передбачених на часткову компенсацію 
відсоткових ставок за кредитами,  

що надаються на реалізацію проектів суб’єктів 
малого і середнього підприємництва 

(підпункт 2 пункту 2.6 розділу ІІ)

АНКЕТА 
на участь у конкурсному відборі для отримання часткової компенсації  
з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються  
на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фі-
зичної особи – підприємця ___________________________________________
_________________________________________________________________

Відомості про органи управління (для юридичних осіб), ПІБ голови та його за-
ступників__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Назва проекту  __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Чи отримує заявник фінансову допомогу за рахунок коштів проектів між-
народних фінансових організацій? (так, ні) ____________________________

Якщо так, то яких?  _______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Чи отримує заявник інший вид фінансової підтримки за іншими бюджетни-
ми програмами? (так, ні) ____________________________________________

Якщо так, то за якими? ____________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Пріоритетні напрями проекту (відповідно до п. 2.2 розділу ІІ)_____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Територія, на якій реалізується проект (район, місто, селище, село)  ______
_________________________________________________________________

Реалізація проекту направлена на виробництво продукції/виконання робіт/
надання послуг (зазначити, яких саме) _________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Кількість створених нових робочих місць (одиниць) ___________________
Кількість найманих працівників (осіб) _______________________________
Середньомісячна заробітна плата працівників за останній звітний період по-

точного року (грн)__________________________________________________
_________________________________________________________________

Заборгованість із заробітної плати на момент подання заявки на участь у 
конкурсному відборі ________________________________________________
_________________________________________________________________

Загальна вартість реалізації проекту (грн) ____________________________
_________________________________________________________________

у тому числі: 
позикові кошти (грн) _____________________________________________
власні кошти (грн) _______________________________________________
Частка власних коштів у вартості проекту (%)_________________________
Прибуток за минулий рік (грн)______________________________________

_________________________________________________________________
Відсоток прибутку до вартості проекту (%) ___________________________
Обсяг виробництва, доходів і витрат за останні 12 місяців _______________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) (тис. грн) _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Перспективи реалізації проекту_____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Керівник                        ______________       _______________________________
                                           (підпис)           (ініціали та прізвище)

Бухгалтер                   ______________       ______________________________
                                           (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

Оголошується конкурс по відбору суб’єктів оціночної  
діяльності з метою визначення ринкової вартості майна,  

що належить до комунальної власності  
Фастівської міської ради для продажу.

1) Дата проведення конкурсу —19.06.2019 р.;
2) Час проведення конкурсу — 14 год. 00 хв.;
3) Місце проведення конкурсу — пл. Соборна, 1, каб.109;
4) Кінцевий термін подання документів — 18.06.2019 р. включно;
5) Інформація про об’єкти оцінки: 

№
п/п

Назва об’єкта 
комунальної 

власності
Адреса Балансоутри-

мувач Примітка

1. Будівля Фас-
тівської шко-
ли народної 
майстерності

вул. Соборна, 
19, м. Фастів

управління 
освіти вико-
навчого комі-
тету  Фастів-
ської міської 
ради

продаж об’єкта 
шляхом аукціо-
ну з умовами: по-
купець вступає у 
право власнос-
ті на дану будів-
лю після добудови 
та введення в екс-
плуатацію об’єкта 
незавершеного 
будівництва по  
пл. Перемоги, 1 

6) перелік підтверджуючих документів, які подаються на розгляд:
— заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності; 
— копія установчого документа претендента;
— копія свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Дер-

жавного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

— копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у 
штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підпи-
сання звіту про оцінку майна;

— копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України;

— письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре-
тендентом до проведення робіт з оцінки майна  та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у разі необ-
хідності);

— інформація про учасника  (документ, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого до-
свіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до-
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по-
дібного майна тощо); 

— копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної оцінки  
майна. 

7) вимоги до учасників для участі в конкурсі:
— наявність переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання 

робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна та  їх  особистого  
досвіду  у  виконанні  робіт  з  оцінки подібного майна;

— відповідна кваліфікація оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що 
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (ква-
ліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні»;

— досвід суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, 
зокрема подібного майна;

— письмова згода оцінювачів, яких додатково буде залучено 
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна (у 
разі необхідності).

8) Платником робіт виступає балансоутримувач: Управління освіти 
ВК ФМР.

9) Орієнтовна вартість робіт: близько 3000 грн. за об’єкт.
10) Адреса та контактний телефон: м.Фастів, пл.Соборна, 1, тел.

(04565) 6-31-02.

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

Заявник _________________________________________________  
                  (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові

        фізичної особи-підприємця) 
Керівник ________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові; посада)  

Ідентифікаційний код  заявника  за  ЄДРПОУ,  реєстраційний  но-
мер облікової картки платника податків або серію  та  номер  паспорта   
(для   фізичних   осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання відмовля-
ються  від  прийняття  реєстраційного  номера   облікової   картки  плат-
ника  податків та повідомили про це відповідний орган   державної по-
даткової служби і мають відмітку у паспорті) _____________________
 __________________________________________________________

 Місцезнаходження (місце проживання) ______________________
 __________________________________________________________

 -------------------------  -------------------------  ----------------------
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|__|__|
 -------------------------          -------------------------       ----------------------

         Телефон                                         Телефакс                 
 

Просимо дозволити  взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів  
оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки

 
__________________________________________________________

(повна назва об’єкта)  

«___» ____________ 20___ року        __________         _____________
           (дата заповнення заяви)                              (підпис)                           (П.І.Б.) 

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL8N04438

Короткий опис активів в 
лотах

Права вимоги за кредитними  
договорами 134/05-14 та 
118/05-12, укладеними з ЮО.

Електронна адреса для до-
ступу до відкритих торгів 
(аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)

20.06.2019 року

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-kambio/ 
42751-asset-sell-id-200062

Втрачені свідоцтво про право власності 
для прогулянкового судна  

(СR № 001946 від 09.10.2007 р.),  
видане на судно «uа0129НА», тип  

та призначення — моторне,  
прогулянкове, модель: Sеа-Rеу F-16, 

1995 року, ідентифікаційний номер кор-
пуса SERR353ОА595, а також свідоцтво 

про право плавання під Державним 
прапором України (судновий патент), 
видані на ім’я Наконечного Вячеслава 

Георгійовича. У зв’язку із втратою  
вважати зазначені документи  

недійсними.

Засновником газети  

«НОВІ ОБЛИЧЧЯ»  ТОВ ІА «АЙТІВІ» 

встановлено такі розцінки одиниці 

вартості друкованої площі 

для розміщення матеріалів  

передвиборчої агітації 

на позачергових виборах народних 

депутатів України 

21 липня 2019 р: 3  грн за 1 кв. см 

друкованої площі.

Приватний нотаріус Білоцерківсько-

го міського нотаріального округу Київ-

ської області Іванчишина Л. Г., бульвар 

Олександрійський, 145, м. Біла Церк-

ва, Київська область, 09117, тел./факс 

(04563) 6-10-39, повідомляє про від-

криття спадщини на майно після по-

мерлої 02.12.2018 року ЮРЧЕНКО ГА-

ЛИНИ АНТОНІВНИ, 01.05.1947 р.н. 

Спадкоємці померлої викликаються до 

приватного нотаріуса для з’ясування 

повного кола спадкоємців.

Судновий білет 

СБ № 016134, 

виданий 17.06.2014 року на судно 

№ МКЛ - 0108-К, 

у зв’язку з втратою 

вважати недійсним.

ТДВ «СК «Ю. Ес. Ай.» повідомляє 
про втрату бланків суворої 

звітності полісу ОСЦПВ 
в кількості 3 (три) шт: АМ8424739, 

АМ 8424740, АМ4997190. 
Втрачені бланки 

вважати недійсними.
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30 травня 2019 року ПрАТ «АІГ Україна» (ЄДРПОУ 
30858295) на позачергових загальних зборах акціонерів бу-
ли прийняті наступні рішення:

1. Припинити Товариством надання фінансових послуг.
2. Звернутись до Національної комісії, що здійснює держав-

не регулювання у сфері ринків фінансових послуг із заявою про 
анулювання власних ліцензій, а саме:

- добровільного страхування медичних витрат – серія та но-
мер АЕ № 198729 від 11.06.2013 р.;

- добровільного страхування цивільної відповідальності влас-
ників наземного транспорту (включаючи відповідальність пере-
візника) – серія та номер АЕ №198730 від 11.06.2013 р.;

- добровільного страхування майна [крім залізничного, назем-
ного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього 
та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (ванта-
жобагажу)] — серія та номер АЕ № 198731 від 11.06.2013 р.;

- добровільного страхування вантажів та багажу (вантажоба-
гажу) - серія та номер АЕ № 198736 від 11.06.2013 р.;

- добровільного страхування від нещасних випадків — серія 
та номер АЕ № 198733 від 11.06.2013 р.;

- добровільного страхування фінансових ризиків — серія та 
номер АЕ № 198734 від 11.06.2013 р.;  

- добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ — серія та номер АЕ № 198735 від 11.06.2013 р.;

- добровільного страхування відповідальності перед третіми 
особами [крім цивільної відповідальності власників наземного 
транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, 
відповідальності власників водного транспорту (включаючи від-
повідальність перевізника)] — серія та номер АЕ № 198732 від 
11.06.2013 р.

3. Доручити Генеральному Директору Товариства провести 
необхідні дії для анулювання власних ліцензій та здійснити пові-
домлення Національній комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері ринків фінансових послуг про прийняте рішення в 
порядку i строки відповідно до законодавства України.

4. Звернутись до Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг із заявою про ви-
ключення інформації про фінансову установу з Реєстру фінан-
сових установ (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи 
видано Нацкомфінпослуг 21.08.2004 року, Серія СТ № 271).

5.  Доручити Генеральному Директору Товариства провести 
необхідні дії для виключення інформації про фінансову устано-
ву з Реєстру фінансових установ та здійснити повідомлення На-
ціональній комісії, що здійснює державне регулювання у сфе-
рі ринків фінансових послуг про прийняте рішення в порядку i 
строки відповідно до законодавства України.

Рішення акціонерів стосовно припинення страхової ді-
яльності та анулювання ліцензій є частиною глобальної 
стратегії AIG та стосується не тільки території України. До-
свід діяльності AIG в Україні був винятково позитивним.

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13 +18 +25 +30 Черкаська +13 +18 +24 +29
Житомирська +13 +18 +23 +28 Кіровоградська +13 +18 +24 +29
Чернігівська +13 +18 +26 +31 Полтавська +13 +18 +26 +31
Сумська +12 +17 +26 +31 Дніпропетровська +14 +19 +26 +31
Закарпатська +11 +16 +22 +27 Одеська +15 +20 +24 +29
Рівненська +12 +17 +23 +28 Миколаївська +15 +20 +24 +29
Львівська +12 +17 +23 +28 Херсонська +15 +20 +24 +29
Івано-Франківська +12 +17 +23 +28 Запорізька +13 +18 +25 +30
Волинська +12 +17 +23 +28 Харківська +13 +18 +26 +31
Хмельницька +12 +17 +23 +28 Донецька +15 +20 +25 +30
Чернівецька +12 +17 +23 +28 Луганська +12 +17 +25 +30
Тернопільська +12 +17 +23 +28 Крим +15 +20 +24 +29
Вінницька +13 +18 +23 +28 Київ +16 +18  +27 +29

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

25..30
13..18

25..30
13..18

25..30
13..18

25..30
15..20

23..28
12..17

гроза

Чарівний світ Disney у Тульчині
Олег ЧЕБАН,  

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Днями на 
території палацу Потоць-
ких у місті Тульчин, що на ві-
нниччині, відкрився ІІІ Між-
народний оперний фести-
валь OPERAFEST TULCHYN, 
у якому візьмуть участь по-
над 700 артистів. Його про-
водять за сприяння вінниць-
кої облдерж адміністрації та 
обласної ради, Тульчинської 
ОТГ і райдержадміністрації.

У межах дитячих днів фес-
тивалю просто неба в пар-
ку палацу Потоцьких відбув-

ся показ унікального Disney 
шоу-концерту Colours of the 
wind. «Це яскраве дійство со-
лістів зі США, які вже бага-
то років озвучують роботи 
Disney Entertainment, а також 
найкращих українських музи-
кантів: академічного симфо-
нічного оркестру Львівської 
національної філармонії, ака-
демічного камерного хору 
«Глорія» та диригента заслу-
женого артиста України Юрія 
Бервецького. Це надзвичайно 
красивий концерт, який пода-
рував особливі враження ді-
тям та їхнім батькам, адже на 
мультфільмах компанії Disney 

виросло не одне покоління», 
— зазначила арт-продюсер 
фестивалю Ірина Френкель.  

Глядачі почули пісні з улю-
блених мультфільмів «Король 
Лев», «Красуня і чудовисько», 
«Попелюшка», «Покахонтас», 
«Книга джунглів», «Бембі» 
тощо у виконанні знаменитих 
співаків Дрю Таблака, Конно-
ра Сміта та Лаури Елсі Дікін-
сон.

Також у дитячій програ-
мі фестивалю протягом двох 
днів можна подивитися захо-
пливі постановки опери «Ко-
роль Дроздобород» за каз-
кою Братів Грімм, феєрич-

не вогняне шоу, яскравий 
мюзикл «Пригоди Гекльбер-
рі Фінна» з чудовою джазо-
вою музикою, запальними 
танцями і цирковими номе-
рами. Для дітей будуть весе-
лі розваги та цікаві майстер-
класи: з живопису, виготов-
лення масок, старовинних 
слов’янських ювелірних при-
крас та кольчугоплетіння. Ді-
ятиме «Школа чарівництва», 
Містечко Аліси в країні чу-
дес, нові яскраві селфі-зони 
та дитячий кемпінг.

Під час фестивалю з вінни-
ці до Тульчина можна дістати-
ся чартерними автобусами. 
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диХарків’яни серед перших у марафоні
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! У німецько-
му місті Фюрт, супутнику міста-
побратима Харкова Нюрнбер-
га, пройшов міжнародний «Ме-
трополь-Марафон». На ньому 
коман да спортсменів із Хар-
кова продемонструвала одні з 

найвищих результатів. У забігу 
взяли участь понад 5 тисяч ма-
рафонців, 450 з них бігли 42 кі-
лометри, понад 1300 — 21, ре-
шта учасників — десятикіломе-
трову дистанцію. Харків’янин 
володимир Говор, попри де-
бют у марафоні, посів перше 
місце у своїй віковій групі на 
дистанції 42 кілометри. Ан-

дрій Павелко на дистанції 21 
кілометр посів третє місце в 
абсолютному заліку і друге у 
своїй віковій групі. На цій дис-
танції харків’янин Євген Го-
дун посів третє місце у сво-
їй віковій групі. За підсумками 
змагань харківську команду за-
просили взяти участь у «Метро-
поль-Марафоні» в 2020 році.

У Полтаві з’явилися таксі для дітей
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ЕКСКЛЮЗИВНА ПРОПО-
ЗИЦІЯ. Наслідуючи досвід Хар-
кова, де три роки тому створи-
ли компанію, яка надає послу-
ги з перевезення дітей на таксі, 
полтавці теж упровадили цю ці-
каву і потрібну бізнесідею.  Ав-

томобіль дитячого таксі не про-
сто охайний, зручний, у ньому є 
органайзер з іграшками і план-
шет із мультиками. водій про-
понує батькам з дітьми за окре-
му плату зняти відео поїздки. 
Після незначного монтажу ві-
део через інтернет відправлять 
пасажирам. Звісно, ця послуга 
виключно за бажанням клієнта.

— Робота з дитячою аудито-
рією часто передбачає нестан-
дартні ситуації. Іноді з дітьми 
доводиться погратися, щоб 
пристебнути їх у дитячому кріс-
лі, — розповів таксист на ім’я 
Сергій. 

Якщо під час поїздки в так-
сі дитина недодивилася муль-
тика, їй за певну плату нада-

дуть таку можливість. Деякі ді-
ти мультиків дивитися не хо-
чуть, зате із задоволенням чи-
тають ілюстровані книжки або 
граються. Іноді настільки за-
гравалися, що питали дозво-
лу забрати іграшку із собою. 
Цікаві моменти зі своєї роботи 
Сергій розміщує в телеграм-
каналі.

Юні лісівники прощалися зі школою,  
але не з лісом

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

З ЛЮБОВ’Ю ДО ПРИРОДИ. 
Багатьом учням закарпатських 
освітніх закладів — членам 
шкільних лісництв свято остан-
нього дзвоника запам’ятається 
ще й тим, що їм цього дня вру-
чали нагороди за участь у лісо-
вому конкурсі. На урочистій це-
ремонії в Кам’яницькій ЗОШ І—ІІІ 
ступенів в Ужгородському ра-
йоні директор держпідприєм-
ства «Ужгородське лісове гос-
подарство» василь Кий вручив 
грамоти переможцям конкурсу 
«Я люблю ліс». Це творче зма-
гання на найкращий малюнок 
відбувалося в межах всеукра-
їнської акції «Майбутнє лісу у 
твоїх руках 2019». На загально-
шкільному зібранні йшлося і про 
зроблене за роки шкільного на-
вчання в Кам’яницькому лісни-
цтві. Це формування юних лісів-
ників одне з найбільших  на За-
карпатті і щороку представляє 
його на всеукраїнських зльотах, 
де завжди завойовувало при-
зові місця, його нагороджували 
дипломами, грамотами, подяка-
ми. воно багато разів перемага-
ло в обласному конкурсі. 

Директор держпідприєм-
ства василь Кий на урочистос-
тях вручив подяки та грошо-
ві нагороди учням за перемо-
гу в конкурсі «Я люблю ліс». 
Їх отримали третьокласниця 
Авігея чмерека, учениці 5 та 7 
класів Анастасія Костинська та 

Анна Герич. Особливу подяку 
висловили нинішній випускни-
ці Кароліні Кичці, яка разом із 
коман дою неодноразово пред-
ставляла підприємство на об-
ласних змаганнях та зльотах 
учнівських лісництв і перема-
гала. 

василь Кий запросив ви-
пускників місцевої школи 
вступати на лісівничі спеці-
альності у виші країни, щоб 
після закінчення повернути-
ся і  збагачувати лісові ре-
сурси краю на професійно-
му рівні.

Перемога в руках 
Володимира Говора 

Найактивніші юні 
лісівники Кам’яниці 
на святі останнього 
дзвоника
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