
І. П Р О Е К Т 

1. Анотація проекту 

Назва проекту: «Капітальний ремонт даху Долинянського НВК с. Долиняни  

Городоцького району Львівської області». 

Актуальність проекту: Долинянський НВК – це освітньо-виховний центр села, де 

здійснюється освітній процес, реалізується право учнів – здобуття неповної загальної 

середньої освіти. У школі працюють шкільний гурток, курси за вибором. Щорічно заклад 

має переможців різноманітних конкурсів, спортивних змагань та предметних олімпіад 

районного та обласного рівнів. 

Попри наші здобутки у навчально – виховному процесі, навчальний заклад має ряд 

проблем. Обстеження покрівлі закладу поставило під загрозу безпечне перебування учнів 

у школі, оскільки дах знаходиться в аварійному стані, а відтак виникає і  проблема  

економного використання енергоносіїв.  

Участь в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку у Львівській області 

дасть змогу долучитися до вирішення проблеми енергозбереження, а саме: зменшення 

затрат природного газу, провівши заміну покрівлі; до проблеми екологічної безпеки, 

замінивши шифер на металопрофіль; до проблеми безпеки життєдіяльності, оскільки 

подальша експлуатація приміщення без капітального ремонту даху загрожує обвалом 

перекриття. 

Перелік заходів проекту: 

1. Створення Ініціативної групи з реалізації мікропроекту 

2. Виготовлення проектно-кошторисної документації 

3. Акумуляція коштів з різних джерел на реалізацію проекту 

4. Визначення підрядника на проведення ремонтно-будівельних робіт 

5. Укладання відповідних угод на проведення ремонтно-будівельних робіт та 

здійснення технічного нагляду під час будівництва 

6. Виконання членами громади с. Долиняни та с. Годвишня робіт 

7. Виконання ремонтно-будівельних робіт згідно кошторису 

8. Контроль та прийняття на баланс збільшеної вартості будівлі 

9. Інформаційний супровід, контроль та підведення підсумків реалізації мікропроекту  

Результати проекту: Реалізація даного проекту дасть змогу здійснити заміну 

дахового покриття площею 313 кв. м., завдяки чому покращаться умови навчання для 

64 учнів, роботи 27 працівників школи; відбудеться оптимізація споживання 

енергоресурсів та економія бюджетних витрат на оплату енергоносіїв; убезпечення учнів 

від негативних зовнішніх ризиків; модернізація покрівлі; згуртування громади села; 

об’єднання ресурсів громадськості, органів місцевого самоврядування та інших джерел 

для вирішення соціально важливих проблем громади; поширення позитивного досвіду, 

набутого в процесі реалізації проектів. 

Обсяг коштів та джерела його фінансування: Відповідно до зведеного 

кошторисного розрахунку загальний бюджет проекту становить – 299,953 тис.грн., в тому 

числі: кошти обласного бюджету – 149, 976 тис. грн.; Городоцької районної ради – 83,926 

тис. грн., , кошти громади -  25,250 тис.грн., спонсорські кошти –                            26,000 

тис.грн., нефінансовий внесок – 14,801 тис.грн. 

Організації - партнери, співвиконавці проекту: Львівська обласна рада, 

Городоцька районна рада, громада та ініціативна група села, підрядна організація, БО 

«Фонд братів Дубневичів», спонсор ПА «Наукова». 

2. Докладний опис проекту 



2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект  

Наявні проблеми в селі 

Село Долиняни засноване в 1443 році. У Долинянську сільську раду 

Городоцького району входять  три села, а саме: c. Вовчухи, с. Долиняни, с. Годвишня та 

хутори Майдан і Попелі.  

У селі Долиняни проживає 675 людей. Жителі села в основному працюють в 

соціальній сфері та на підприємствах міста Львова, тому рівень безробіття населення 

порівняно невисокий. В селі розташований Долинянський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», а 

також Народний Дім, ФАП, Бібліотека та два магазини, ТзОВ «ЕКО ДОЛИНА», ПА 

«Наукова»,  АГРО ТРЕЙД, « МЕГА КЛАС» ФОП Хороз, ФОП Музичка. 

Долинянський НВК  введений в експлуатацію у 1962 році як Долинянська ЗОШ 

І-ІІ ст., а у 2017 році завдяки ініціативній громаді села, яка взяла участь в 

ПроООНівському проекті,  колишній садок, який був у занедбаному стані та недіючий,  

було відремонтовано та відкрито дошкільну групу, відповідно школа стала  навчально 

– виховним комплексом. 

На батьківських зборах у присутності сільської голови було проаналізовано 

проблемні питання інфраструктури села. На території села Долиняни є декілька 

важливих проблем:  

- проблема безпечного перебування учнів у Долинянському НВК через 

критичний стан даху, який протікає, та аварійний стан дерев’яних конструкцій; 

-   частково поганий стан доріг; 

           -    відсутність спортивного залу чи спортивної кімнати; 

            -   необхідний капітальний ремонт та утеплення фасаду школи; 

            -   будівництво народного дому; 

- відсутність зовнішнього освітлення на окремих вулицях. 

Громада села визнала, що аварійна покрівля школи – першочергова проблема.  

На сьогоднішній день дах перебуває в аварійному стані - дерев’яні конструкції 

прогнилі, шифер потрісканий. Під час  танення снігу та випадання дощів дах протікає, 

мокріють стіни, перекриття. Як наслідок – пліснява, сирість. Батьківський комітет 

разом із технічними працівниками проводять косметичні ремонти приміщень: білять 

та ремонтують стіни. Найнебезпечніше – електромережа, яка перебуває постійно в 

сирості. Через аварійний стан даху створюються небезпечні умови навчання для 64 

учнів та умови праці для 27 працівників. 

Для того, щоб вирішити проблему безпечного перебування учнів у школі з 

аварійним дахом, екологічну безпеку, проблему економного використання 

енергоносіїв у Долинянському НВК, громада, батьківський комітет, вчителі, 

працівники закладу, депутати сільської ради вирішили взяти участь у обласному 

Конкурсі проектів місцевого розвитку на 2019 рік. 



Якою мірою проект сприятиме місцевому розвитку (села, району) 

Вважаємо, що об’єднавши зусилля громади та органів влади через участь в 

обласному конкурсі проектів місцевого розвитку у 2019 році, забезпечимо комфортне 

середовище для учнів та працівників освітнього процесу, підвищимо якість освітніх 

послуг, створимо безпечне, комфортне освітнє середовище; підвищимо соціальні 

стандарти (оптимізація та розвиток соціальної інфраструктури у сільській місцевості) 

відповідно до Стратегії розвитку області. 

Чи є цей проект частиною плану розвитку громади, іншого (більшого) 

проекту, підготовленого відповідно до програм міжнародної технічної допомоги, 

Державного фонду регіонального розвитку тощо 

Даний проект відповідає Програмі розвитку освіти Городоччини на 2017 – 2020 

роки, зокрема підпрограмі «Енергозбереження в освітніх установах». А також проект є 

частиною плану енергозбереження та відповідає Стратегії розвитку Львівської області 

до 2020 року, а саме Програмі «Якість життя» напряму 2.1, пункту 26  - «Програма 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту загальноосвітніх шкіл та інших 

навчальних закладів на 2017 –2020 роки у Львівській області». 

Зв’язок проекту з попереднім досвідом вирішення проблеми чи іншими 

ініціативами громади щодо вирішення аналогічної проблеми: 

У громади села є значний досвід вирішення ряду подібних проблем задля 

покращення матеріально-технічного стану школи. За останні 10 років, об’єднавши 

зусилля відділу освіти Городоцької РДА, Долинянської сільської ради, депутатів різних 

рівнів, батьків, учнів і жителів села проведено заміну 13 дверей до класних кімнат; 10 

дерев’яних вікон на металопластикові; зрізано на території школи старі дерева, що 

загрожували будівлі школи та  життю і здоров’ю дітей; проведено заміну огорожі, 

ремонт майстерні; облаштовано внутрішні вбиральні; підключено Інтернет; проведено 

косметичні ремонтні роботи усіх класних приміщень. 

 Громада села є надзвичайно активною у вирішенні питання покращення 

інфраструктури села, завдяки її зусиллям сільські храми знаходяться у належному 

стані, упорядковано сільський цвинтар та територію стадіону. Постійно 

впорядковуються пам’ятки культури. У с. Долиняни відремонтовано найпроблемніші 

ділянки доріг. 

Завдяки участі у конкурсі мікропроектів громаді села вдалося відремонтувати 

ФАП, а також частково провести освітлення села. 

Завдяки участі у ПроООНівському проекті громаді села  спільно з Народним 

депутатом України та керівником відділу освіти вдалося відремонтувати старе 

приміщення садочку та відкрити різновікову дошкільну групу, яка успішно 

функціонує. На даний час за кошти соціально-економічного розвитку проведені 

ремонтні роботи другої частини дошкільного підрозділу Долинянського НВК, що дасть 

можливість більшій кількості дітей відвідувати навчально- виховний заклад.   

Долинянська ЗОШ І-ІІ ст.. брала участь у конкурсі мікропроектів у 2017 році та 

перемогла. Завдяки цьому вдалося замінити 11 старих дерев’яних  віконних блоків на 

металопластикові та вхідні двері у школі, котельні та їдальні. 

 



Результати виконання проектів, які реалізувались у попередні роки в 

рамках обласних програм, у тому числі обласного конкурсу мікропроектів 

місцевого розвитку:  

У 2017 році, завдяки участі в обласному конкурсі мікропроектів, у школі 

реалізовано мікропроект «Капітальний ремонт даху та фасаду Долинянської  ЗОШ 

І-ІІ ступенів в с. Долиняни Городоцького району Львівської області ». Результати 

наступні: замінено 11 дерев’яних вікон на металопластикові та 4 вхідних дверей. 

 

Категорії населення, на які спрямовані результати проекту: 

Результати проекту спрямовані на учнів 1-9 класів (64 учнів, педагогічний 

колектив ( 20 осіб), обслуговуючий персонал школи (7 осіб).  

Опосередковано користь від проекту отримають батьківська громада та жителі 

села (понад 400 осіб), оскільки кожен вболіває за здоров’я своїх дітей, їхні успіхи в 

освітньому процесі. 

Всього результатами проекту скористається близько 600 осіб. 

 

Територія, охоплена проектом: 

Територія проекту охоплює село Долиняни, Годвишня та хутори  Майдан та 

Попелі Городоцького району, діти з яких навчаються у Долинянському навчально-

виховному комплексі.  

 

Належність проекту до конкретного пріоритету Конкурсу. 

Згідно програми обласного конкурсу проектів місцевого розвитку на 2019 рік 

даний проект належить до пріоритету «Школи» - будівництво, капітальний ремонт, 

реконструкція, придбання обладнання та інвентарю. 

 

2.2. Мета і завдання проекту  

Мета: покращення комфортних та безпечних умов перебування учнів та 

персоналу Долинянського НВК та забезпечення належної експлуатації будівлі школи 

шляхом капітального ремонту даху. 

 

Завдання проекту: 

1) модернізація покрівлі школи; 

2) забезпечення стабільного температурного режиму; 

3) забезпечення безпеки перебування дітей у навчальному закладі; 

4) зменшення тепловтрат приміщення навчального закладу; 

5) оптимізація споживання енергоресурсів та економія бюджетних витрат на оплату 

енергоносіїв. 



2.3.Опис заходів проекту 

Усі заходи проекту: 

1. Створення Ініціативної групи з реалізації проекту, до складу якої увійшли члени 

виконкому, депутати, ініціативні жителі. 

2. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

На замовлення відділу освіти Городоцькрї РДА виготовлено локальний 

кошторис на виконання будівельних робіт по проекту «Капітальний ремонт даху 

Долинянського НВК с. Долиняни Городоцького району Львівської області» та  

зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва. 

Вартість проекту становить - 299,953 тис.грн. 

3. Акумуляція коштів з різних джерел на реалізацію проекту: 

Члени Ініціативної групи організували збір коштів – внеску громади, 

25, 250 тис.грн, провели переговори із спонсорами, від так вдалося залучити  

26,000 тис.грн., а також узгодили види робіт власними силами (нефінансовий внесок) 

– 14,801 тис.грн. 

4. Визначення підрядника на проведення ремонтно-будівельних робіт (провести відбір 

серед місцевих будівельних організацій та підписати угоду з підрядною організацією 

на ремонтно-будівельні роботи) в системі Рrozorro. 

5. Укладання відповідних угод на проведення ремонтно-будівельних робіт та 

здійснення технічного нагляду під час будівництва буде здійснюватися відділом 

освіти Городоцької РДА та ініціативною групою. 

6. Виконання ремонтно-будівельних робіт згідно кошторису підрядною організацією: 

- розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок; 

- улаштування крокв з дощок; 

- улаштування пароізоляції прокладної в один шар; 

- улаштування лат з прозорами з дощок; 

- улаштування покрiвель двосхилих iз металопрофіля; 

- улаштування жолобiв пiдвiсних; 

- навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв. 

7. Виконання членами громади с. Долиняни та с. Годвишня робіт, що передбачені як 

нефінансовий внесок в проекті:  

- розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбесто-цементних листів; 

- розбирання лат з дощок з прозорами; 

- розбирання димових цегляних труб і лежаків в один канал. 

9. Контроль та прийняття на баланс збільшеної вартості будівлі (здійснюється 

учасниками ініціативної групи та працівниками відділу освіти Городоцької РДА). 

10. Інформаційний супровід, контроль та підведення підсумків реалізації проекту. 

Звітування перед громадськістю – батьківські збори, районна газета « Народна 

Думка», соціальна мережа facebook та висвітлення інформації на сайті школи і 

відділу освіти Городоцької РДА та ради.  



Участь громади та ініціативної групи в заходах проекту 

Участь громади в заходах проекту (через делегування повноважень ініціативній 

групі села Долиняни буде здійснена в різних формах).  

Фінансовий внесок. Фінансової внесок громади підтверджено копією документа 

про відкриття банківського рахунку головою ініціативної групи та наявністю на ньому 

коштів.  

Кошти громади, залучені у вигляді фінансового внеску в сумі 25,250 тис.грн. 

будуть використані для виконання ремонтних робіт підрядною організацією – 

капітальний ремонт котельні, здійснення технагляду. 

Нефінансовий внесок. Виконання робіт власними силами на загальну суму – 14,801 

тис.грн. 

- розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбесто-цементних листів; 

- розбирання лат з дощок з прозорами; 

- розбирання димових цегляних труб і лежаків в один канал. 

  

Участь у вирішенні питань, які відносяться до компетенції партнерів - відділу 

освіти Городоцької РДА та підрядників. 

Інформування населення про хід реалізації мікропроекту шляхом звітування перед 

громадськістю – батьківські збори, районна газета « Народна Думка» та соціальна 

мережа facebook , фотографування окремих заходів проекту. 

Контроль за ходом виконання робіт по капітальному ремонту даху. 

 

Розподіл функцій партнерів для виконання заходів проекту:  

- громада с .Долиняни  (Протокол засідання ініціативної групи щодо залучення 

місцевих коштів до бюджету мікропроекту); 

- спонсор БО «Фонд братів Дубневичів» (Договір);ПА»Наукова»(Договір); 

- Городоцька районна рада (Рішення про співфінансування проекту);  

- Львівська обласна рада (Очікуваний обсяг фінансування проекту з обласного 

бюджету); 

-Члени громади (Акт нефінансового внеску). 

Ініціативна група села Долиняни , відділ освіти Городоцької РДА братиме участь у 

системі Prozorro, щодо визначення підрядника на проведення ремонтних робіт, 

здійснюватиме контроль за якістю виконаних робіт, забезпечуватиме організацію 

членами територіальної громади проведення робіт, що не потребують кваліфікації, 

проводитиме інформаційний супровід реалізації проекту.  

Відділ освіти Городоцької РДА як балансоутримувач приміщення, спільно з 

ініціативною групою буде займатися уточненням та проведенням експертизи 

проектно-кошторисної документації, пошуком виконавця ремонтних робіт, 

підписанням з ним відповідної угоди, здійснюватиме контроль за якістю виконаних 

робіт, розрахунками за виконані роботи та підготовкою звітності за проектом. 

Підрядка організація виконуватиме ремонтно-будівельні роботи. 

Територіальна громада виконуватиме роботи, що не потребують кваліфікації, 

погоджуватиме питання, які відносяться до компетенції партнерів – відділу освіти 

Городоцької РДА та підрядників, здійснюватиме контроль за ходом виконання робіт, 

здійснення співфінансування проекту. 



2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту  

Тривалість проекту складатиме 6 місяців. 

Тривалість 

заходу 

Захід Відповідальні особи 

Місяць І 

Створення Ініціативної групи з реалізації 

мікропроекту 

Дирекція школи, 

громада с. Долиняни 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

Відділ освіти, 

проектна організація 

Місяць ІІ 
Участь у конкурсі та акумуляція коштів з 

різних джерел на реалізацію проекту 
Ініціативна група с.Долиняни 

Місяць ІІІ 
Визначення підрядника на проведення 

ремонтно-будівельних робіт 

Відділ освіти 

Городоцької РДА 

 
Укладання відповідних угод на проведення 

ремонтно-будівельних робіт та здійснення 

технічного нагляду під час будівництва 

Відділ освіти  

Городоцької РДА 

Місяць ІV 
Виконання членами громади с. Долиняни робіт 

згідно акту нефінансового внеску 

Члени громади 

Ініціативна група 

Місяць V 
Виконання ремонтно-будівельних робіт згідно 

кошторису підрядною організацією 
Підрядна організація 

Місяць VІ 

Контроль та прийняття на баланс збільшеної 

вартості будівлі 

Відділ освіти  

Городоцької РДА 

Інформаційний супровід, контроль та 

підведення підсумків реалізації проекту 

Ініціативна група  

с. Долиняни 

 

2.5. Розвитковість та креативність проекту 

 

а) розвитковість 

Об’єднавши зусилля громадськості, місцевих органів самоврядування, вирішимо 

пріоритетні проблеми: енергозбереження, безпека життєдіяльності, екологічна безпека 

у Долинянському НВК через капітальний ремонт даху  школи. Внаслідок створяться 

всі умови  як для розвитку освітнього середовища громади, так і розвитку громади 

загалом через конкурентність в наданні освітніх послуг. 

Крім того, через згуртованості громади та хорошого досвіду виконання проекту , 

створиться основа для подальшої співпраці у покращені інфраструктури населених 

пунктів сільської ради. 

 

б) креативність полягає у застосуванні сучасних матеріалів при заміні старого 

дахового покриття. Зокрема, для захисту внутрішнього простору приміщення школи 

від впливу вологи будемо використовувати гідроізоляційну мембрану. Таким чином, з 

її допомогою вдасться захистити будівельні конструкції від зовнішніх подразників і 

продовжити термін їх служби. Також в процесі заміни даху застосовуватимемо 

пароізоляційну плівку (паробар’єр, який захищатиме конструкцію покрівлі від 

потрапляння вологи, запобігатиме конденсації водяної пари в утеплювачі). 

Креативність проекту полягає в тому, що батьки учнів організували ярмарок з продажу 

солодощів, а також згуртовано зібрали кошти з усього села для реалізації проекту. 



2.6. Очікувані результати проекту  

 

Короткотривалі результати: 

1.Завдяки реалізації проекту буде проведено капітальний ремонт даху. 

2. Покращиться рівень теплового комфорту в приміщенні та знизиться рівень 

вологості. 

3. 64 учнів, 27 працівники школи та громада села отримають покращені безпечні 

умови перебування в школі 

4. Зменшення витрат енергоносіїв. 

 

 

Перспективні наслідки реалізації проекту: 

 

Реалізація даного проекту повинна забезпечити ефективну і безперебійну роботу 

закладу, в чому зацікавлені учні, батьки, вчителі, відділ освіти Городоцької 

райдержадміністрації. Завдяки реалізації проекту покращиться температурний режим 

школи, знизиться рівень захворюваності застудними хворобами учасників освітнього 

процесу, створяться безпечні та комфортні умови праці та навчання, зменшаться 

бюджетні витрати на оплату енергоносіїв. Економія коштів на оплату енергоносіїв 

після проведення ремонтно-будівельних робіт даху в Долинянському НВК у рік 

становитиме 10%. 

 

Показники успішності 

Показники успішності 

проекту 

Значення показників станом  
Джерела інформації про 

показники на початок 

проекту 

на завершення 

проекту 

Заміна дахового 

покриття, конструкцій 

даху, водостічних труб 

та жолобів. 

313 м.кв. 

Азбесто-

цементних 

листів 

313 м.кв. 

метало-

профіль 

Кошторис, Громадський аудит 

Температурний 

показник 
19*С 20*С Термометр 

Споживання 

енергоносіїв (за 

опалювальний сезон) 

 7 668 м.куб 

за 2018 рік 

6902 м.куб. 

(економія 10%)  
Лічильник 

 

 

2.7. Показники ефективності (співвідношення між очікуваними витратами і 

очікуваними результатами). 

 

Вартість проекту – 299 953 грн. Плануються ремонт даху навчального 

приміщення, у якому навчається 64 учні, навчання проводить 20 педагогічних 

працівників, технічний нагляд за приміщенням здійснює 7 працівників.  

Показник ефективності - 299 953/(64+27) = 3296 грн./ос. 
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AOfOBTP
IIpo cninupaqro (n qacrrni HaAaHHr crloHcopcbxoi', 6.narogifi noi gonomoru)

Ha cnieQiHaHcyBaHHfl rrpoelffy nricqesoro po3BlrrKy,
y eiAnoniAuocri Ao AoAarKy 2 piurenun JIOP siA 25.10.2018 J\b 750

at. Jlueie <22> ci,tHr 2019 p.

BlaroAifina oprauisaqir <<@onA 6parin .(y6nenuvin>> s oco6i BHKoHaBqoro AupeKropa
fopoxoecr,xoi Karepnuu flerpinHn, srca.qie Ha niAcraai Craryry ra rruHHoro 3aKoHoAaBcma Yxpaiuu, (qa;li

- <<CropoHa 1>), : oaniei cropoHu, ra
Braain oceiru lopo4oquxoi pafionnoi gepxanuoi aaMinici'paqii Jlseiscsrcoi o6,lacri Aani
<OgepxyBav>>, s oco6i rcepinHnxa siaairy -flcrcesnqa Iropx AHroHoBHr{a, qo aie Ha niAcrasi <floloxeHHs
npo niaain ocsiru fopo4oqrrcol pafioHHoi gepxaeHoi a4r'aiuicrpaqii Jlrsigcrxoi o6,racri>, 3arBepAxeHoro
po3nopqAxeHHrM rorroBu pafi4epxagvinicrparrii sia 01.11.2013p. No 538, qa.ni <Cropolaa2>> i pa:ou -
<<Croponn>>, 3 Merox) pea,risauii neupu6yrxoBoro rrpoexTy ruicqesoro po3Blrrry

<<I(anirarsHlrfi DeMoHr Aaxv norrHqHcbKoro IIBK B c. .I[orrHsHr lopoAoubKoro paftoHv JIbBiBcbKoi
o6.nacrb>

y sianoailHocri Ao AoAarKy 2 piureHHr JIOP sia 25.10.2018 Jtlb 750 <<flpo aarnepAxeHHc flporpauu
rrpoBeAeHH, o6racsoro KoHKypcy npoexris Naicqeeoro po3BHTKy y Jlsaincsxifi o6nacri sa2017-2020 porcu

(r Hoaifi peaaxuii)>, yKJtrJrrr gorosip npo HacryrrHe:

1. TTPEAMET AOTOBOPy
1.1. CropoHa 1 Ha4ae, a CropoHa 2 orpnuye y nlacuicrr Ha 6esnosoporrrift ra 6esonrarHifi

ocHoei cnoHcopcbKy AonoMory (6raroaifi ny noxepruy).
1.2. CropoHu nilrnep4xylorb, rqo rpeAMeroM rlboro.{oroeopy He e npflMe qH orlocepeAKoBaHe

orpHMaHH, npu6yrrcy xoAHoro is CropiH.
1.3. Cuoucopcrxa AonoMora (6raro4ifina noxeprua), HaAaHa CropoHoto1 Ctoponi2,

BrrKopucroByerbcf, Cropouolo 2 sr4Krro'qHo AJrfl peanisaqii qirxo sxa3auoro CropoHaMH [poeKTy, Ta He

Br..rKopr4croByerbcf, B rocnoAapcsxifi AiqmHocri CropoHu 2 (y posyuiHni reprrainy (rocnoAapcbKa

AiqrbHicrb)), BHKrraAeHoMy y nyHKri 14.1.36 cr. l4 floAarrcosoro KoAeKcy Yxpainu). Y pa:i BHKopHcraHH,

crroHcopcbKoi Aonouorr.l (6narogifiuoi noxeprnu) ne 3a npr,r3Haqeuru, CropoHa 2 uece siAnoeiAamnicrr,
nepeg6a.rerry qHHHr,rM 3aKoHoAaBcreou YxpaiHu.

1.4. Croponu so6on'xsyrorrcr He AorrycKaru Br.rKopucraHHc cnoucopcrxoi AonoMorn
(6naro4ifinoi noxeprnu) naganoi :a ,{oronopoM, 3 iHrrroro Meroro, oxpivr pea-niraqii npoeKTy raicqesoro
po3BHTKy <<I(anira.nrHufi penronr gaxy .(oflnnsucbxoro HBK s c. ,(oruxnnu fopogoqrrcoro paftouy
Jlrnincurcoi o6racrb>

2. IIPABA TA OEOB',.fl3KtI CTIOHCOPA, BJIATOATfuiUTA
2.1. Cropoua I so6os'cgyerbc, uaqarn Croponi 2 cnoucopcbKy Aorlorr,rory (6narogifiHy

noxceprny) e o6ccsi ra y crpoK repnainy ra yMoB, sxi scraHosJleHo B pos4ini 4 qroro ,{ororopy.
2.2. Cropona I uae npauo AocrpoKoBo Br,rKoHarH csoi go6os'r3aHH, 3a qHM .{oroaopou.
2.3. Cropona I uae npaao BlrKopHcroByBaru ra nouuprcnana iHtfopuaqirc npo cBorc 1^lacrb y

cupuruui Cropoui 2 a pearisaqii xonxpernoro npoeKTy.
2,4. Cropoua l---uae rpaBo HporflroM repl,riny .aii lororopy nepesiprar*r--siAnoBiAHicrr

Br,rKopucraHur CropoHoro 2 cnoHcopcsxoi AorroMorr,r (6naro4ifiHoi noxepreu) nunorau Ilboro .{oronopy.
2.5. Cropona I uae npaBo Ha1aBarv Croponi 2 uerognuny ra KoHcyJlbraqifiuy AorloMory,

uon'lsaHy s rrirsosul{ BHKoplrcraHHrM cnoHcopcsxoi gonortoru (6raroAifinoi noxeprar.r).

3. TIPABA TA OEOB'.fl3KI4 OAEPXyBATTA
3.1. Cropona 2 zo6oe'szyerbcq BHKopHcroByBarH croHcopcbKy AonoMory (6aaro.qifiny

uoxreprry) BnKJtor{Ho sa qimosull [plr3HaqeHHsM.
3.2. Cropona 2 so6os'ssyerbc, HaAaBarH Croponi l, sair rpo BHKoplrcraHH, AonoMoru

(noxeprnr.r), a raKox HaAaBarH uracrnaoni norcHeHHr rrroAo BuKopucraHHfl naAanoi cnoHcopcbKoi Aououorn
(6naroaifiHoi noxeprau) ua sanur Croponu l.



4. CTPOKU TA rrOP,trIOK
(BJIAr oAIrTrH oi, floxnprBlr)

HAAAHH,'I crroHCoPcrxoi AorroMorr{

4.1. CropoHa I naAae Cropoui 2 cnoHcopcbKy .qonoMory (6,'raro4ifiHy
10 000,0 ( gecrrr rncr.r) rpH. 6es IIIB.

CnoHcopcurca AonoMora (6naroaifiHa uorrceprra) y rpouronifi Qopr,ai
porpaxyrxowd,r pa)(yHoK o nepnryraua 3a raKuMr Galnxiscsl(urrrll pexsituraun:
O:epa1'na'I - Bi.{ai,r ocnirz fopo4oqrxoi palioHHoi tepxaeuoi' a:rrisicr:.:::' .1. '-', - , ,

p/p j1557j76205785 n |YIKCY y Jlrninctxifr o6tacri
I{o,q eZPnOY 02144594

/uao82fo14

noxeprny) a po:nlipi

flepepaxoBveTbcq Ha

I

l"'; "tffif,;ff"#:Lly3s-. i33l"l. nepepaxoBysrbcr cmpoHi 2, o cyrvri

ffi:frl""#ffi 4'."m,.#:H-qv.,.m:*io^Ii"iiffi ffi;;L-#HLJ;0"""ffi :nepe*o)".iBff 
:::::::tr;r*m:xt::::.r"*':;;#:#ilHTT":"fi l;Yr;tTffi:

1J;'#:xx#:fl1ilH1{:tffi ':*#;;;##;ffi ;:ff t::,::,';:'"11"**0"*T1Ay,---l1TI-oTr,, 
"u 

po'prryr*or"r pffio* 6rlp""" z.#;;;;iff,"'""0*,
nn ? f-- ^^": 

.l 
^^ -:--^-: Ha po3paxyHxosufi paxyHoKCropoHoro 2 CropoHi I sa ailnosio";-;;;;;;;il;'#l

6.1. .{orori
:l :-^y:_:i:! t Mo M e Hry fr.o r o ni rnuc aH H,n ynoBHo B ilKeHHM H ilpe Acr aBHHKaMr4

,1;1,."Jr:,-'Y:,.,I';T:-,r..:.:161:111 ;;" 
'riH;;;; ':i:*,;;;#"Y 

yxpal,i
,i 1i,".,r' .; o;;r#;# .r"oi,i,'XJjodonulmerricq rr^nqrr^Dnh,F^n^r^ r^ .., ^-^ r^--o.o 4o.oroiy.

fj.; ,^*::::::1fl:::r.1f:1.lrTl".rrrr'Lcri.: Moiyi-eHry HarrexHoro oqopnaneirrra cropoHauzri4nori4uoi 4o4a.rrcoroi yroAu ao ,rio.o flbroeopy, ,*,uo i
IIboMy.{oronopi 

"6" ;;;;ff; ;ffi#HH'"H:H?. 
rHrle He BcraHoBrIeHo v cauifi AoAarxoeifi vro4i,

!. BWroBrAAJrbHrcTb cToPtrr5.1. Y runa4xy HeHaAaHH.rr a6o HesqacHoro Ha.rIaHH.r seida, nepeg6aueurx q,uM {oroaoporu,BHKopHcraHH' cnoHcopcrroi Aonouo*r (6laro4ifinoi noxepn"u; a ui.nouy a6o 6y4r-*oi i-i qacruuH He 3anpH3HaqeHHrn'r' cropoua I Mae [paBo BHMararH posipaaHH-r rrboro {ororopy B oAHocropoHHboMy

Xl##Y, 
"f,ffi,i#;ff"#o."uo||,:::ff#fue 

ctopouu i' - "o'"pHeHH,I 
HaAaHI{x rpouroBr{x xorurin y

5'2' cropoHa 2 cauocrifiso ai4nonigae ga 3o6os'r3aHHrM, uloAo crrnarn cyM nogarcin, isrurxo6os's:xos,x [[arexis, rxi crocyror"a, ,rn*orruHH, Ta ,,pHnuHeHH, rlboro AoroBopy.5.3. Cropona I ue uece siafiosiaamsocri nepeA Cropouoro. Z 
"i,i"npnrai a6o nuna4rori:6urru' ulo BKJIIoqaIorb, aJIe He o6uexcyrorrcr 6yAs-rrulrrn ,up*o" aHilMH nporIeHTaMH, urpaQunuNcaururi'slvtt't a6o xypcorun'rz pisuuqrMl'I Ha cyMy cloHcopcrxoiAonoMoru (6aaroaifiHoi noxeprnu).

6. CTPOKAOTOBOPY

7. IIOP.flAOI{BIlrprIIrEHIrrICfIOPIB
7.1. Bci cynepeqHocri ra po:6ixuocri, gxi auunx,rn ni.q qac gii quoro loroaopy, napiruyrorsca ua

^.-, -- '''' 
Y pasi HeMo)Io'IHBocri ix rpery"uroBaHH, turr*o* ys.ogN"nrr, cynep"rrolri ri-pos6ixuocri,,Kr BHHTzKJTH [porfroM crpoKy 4ii qsoro loroeopy a60 noe,qsari : urr, 

"ifi*yorrcfl y cyAoBoMynoprlAKy s iAnosiAHo Ao 3aKoHoAaBcrBa yxpaiura.

8. <DOPC-MAXOP (BUIIAAOK AEO HEITEPEEOPHA CI,IJIA)
- 8'\ ' Y pa:i euHranueHrr o6crasl'tH, 3a flKr x ra .tr iuura cropoua *ra *o*" B\^Ko1.ar\\ *ostr\q*s
{ssqttrxsst tss\ dsst x\\\\"d.N\r\\srrsslslr'\e\e\B\\rN\\a(s xerrelesa$.J s\\) \\sar-vra'xspr*nx

\S,:fSSaSl.\\\S,\\SN\'.\SS\xs*s\\\\\sss\\'\\'s\\\\\s'\\\-\ \\-\\\ \-1x:5'' i"sss'-sx-'-'.
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"ttre't\s' 
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::r:r:;:- . ,1\j.'1..:xrLtt. crpafixtt. \\BaleHH', 3axouis uu npuiiurrrs iHrunx HopMaTltBHo-npaBoBvlx axr\s'

...-- r-r; -:._ ':;::--r: 3i{KtrHSHHto \'\toB uboto floronopl'' rc nnorqroM fi,flTr4 ,

i -- - ":''-:j' 't"" '*o;'-''"n"*"' O":y..T"p'i "6:]i.']'ll]:.,)ut 
rporqroM n'stu AHtg etA

::,., -.. --.. -J,-: - . . ;r\ t,5ctagtru i srtx.luauHg csoix goSoe q3aHb :a -]oronopolt'



9. IHIIII YMOBI4
9.1 . Yci npaaosiAHocnHu, ulo BHHHKaTTs 3 qbor-o floronopy a6o noe'qgaui is Hr,tt',1, y ron,ly uucli

nos'q3aui 13 4ificHicrro, yKJraAeHHrM, BHKoHaHHflM, sN,riFroro ra npu[HHeHHTM r-lboro .{oroaopy,
TnyMaqeHHrM ftoro yMoB, BH3HaqeHHrrr\{ HacriAxia ueqificHocri a6o nopyueHH-fl [oronopy,
perJraMeHTylorbc, quu ,{oroaopoM Ta siAnoniAHuNaH HopMaMH q}rHHoro n YxpaiHi 3aKoHoAaBcrB\ a raKox
3acrocoBHuMr.r Ao raKnx npanori4Hocuu 3BHr{arMH 4ilonoro o6opory Ha niAcrasi npuHqunin
go6poconicuocri, posyvnocri ra cnpaBeAnHsocri.

9.2. Y pa:i cnirruoi 3roAH, CropoHll Moxyrb srvrinloearn oxpevi noJroxeHH, uboro r{ororopy
uepe: ni4nucaHHq oKpeMoro AoAarKy, srufi crae nesiA'er\,rHolo r{acruHo}o uboro floronopy.

9.3. y BHrraAKax, He nepe46aueuux qrrM .{oroaoporvr, Cropouu Kepyrorbc, qHHHHM

3aKoHoAaBcrnou Yrcpaiuu.
9.4. flpe4cranuurcu cropiH - SisuuHi oco6u (xepinHux npoeKry, xepiauur ycraHonn), u1o

BnacHopyq nignucyrors qefi Aoroeip, HaAarcTb CropoHau 6escrporcony 3roAy na o6po6rcy (arutrcvarovu

z6upavar^, HaKo[HqeHHr, :6epirauHs, BHKopHcraHH, a6o nepe4auy rperiu oco6au, r{H 3a KopAou) cnoik
rrepcoHzurbHnx AaHHx, ulo crzrJrn siAol,ri CropoHau niA qac yKJIaAeHH, Ta BHKoHaHH, AaHoro ,{oronopy, ra
ni4raep,qxyrorr, uo nucbMoBo uosiAo[,rreHHi rtpo BKrIor{eHHc lx nepcoHaJlbHl,rx AaHLIx Ao 6as

nepcoHirJrbHux AaHnx Cropiu 3 Meroro ga6esneqenur peaniaaqii qlrsimHo-npaBoBnx ra rocrloAapcbKo-
npaBoBux ri4nocuH, a4rrainicrparuBHo-npaBoBux, [oAarKoeux, ri4HocHH y cQepi 6yxranrepcbKoro o6lixy
ra iuuHx eigHocnH, rrlo BuMararcrr o6po6rcr,r nepcoH:rJrbHux AaHHx siAnosiAHo Ao Aircqoro 3aKoHoAaBcrBa

YrpaiHra.
9.5. I{eft ,{oroaip crcnageno yrpaiHcrKoro MoBoro y ABox opuriHarsHux npnuipnuxax, lxi

Marorb oAHaKoBy ropHAHr{Hy cvtlty, - ro oAHoMy Arc rcoxuoi is Cropin.

10. MPECI{, BAHKIBCbKI PEKBI3I{TII I fIIruIICN CTOPIH

Cropoua 1:

EnAf oArfuil oprAlrl3Arlrs
(OOHA EPATIB AYEHEBI,I[IIB) '

IOpngn.ura aApeca: 79026, na. Jlrrin,
nyn. Arc. Jlaaapenxa, I
Koa CAPIIOY 37527933
plp 26002001202143
s AKE (IHAYCTPIAJIEAHK)
MOO 313849

Cropona 2:
niaai.lr ocniru lopo4oqrxoi pafioHnoi
AepxaBHoi aArvrinicrpaqii Jfrniscrrcoi o6.rracri

8 I 500, Byn. AxepenbHa,l6
u. fopo4or, Jlrrincsxoi o6n.
plp 31557376205785
n |YIKCY y Jlrnincxifi o6nacri
Koa C,{PIIIOY 02144594

3-22-t I

I. A..flcxenuq

MOO

w.%bwqJ#fi,}i
.{upercrop



AOTOBIP
llpo cninnpaqrc (r vacruni naganHa cnoHcopcbrcoii 6,'Iarolift soi aouorvroru)

xa cninQinaHcyBaHHq rlpoercTy uicuenoro po3BltrKy,
y nianonianocri Ao AoAarKy 2 piruennq JIOP ria25.10.2018 J\b 750

n.fopo4orc n ,r27r, ciunx 2019p.

IIA <dlayrcosD), Aafli -<<Cuoncop, draroAifiHrrK>) B oco6i anpexTopa lpe6enna EorAaua

CrenaHos[qa, qKa Aie na niAcrani cTaTyTy, (Aani - <Cropoua l>), s oAHiei cToponlrr Ta

Binail ocsirg lopogoqrxoi pafionnoi gepNaruoi a.qruliuicrpaqii Jltsiscrxoi o6nacri AaJIi - <<O4epxynav>,

s oco6i xepinnuxa niaai,,ly.flcxennqa Iropr Anrononrqa, ulo Aie ua niAcrani <<[o.noxenHfl npo nilai.n
ocniru lopo.qoqrxoi pailouxoi 4epxannoi aAnrinicrpauii Jlrniscrrcoi o6lacri>>, 3arBepAxeHoro
po3rropflAxeHnflM rorroBrr nia 01.11.2013p. .I\lb 538, aa-ni <<Cropoua 2> i pasorr,r - <C'ropouu>>,

3 Meroro pealisaqii uenpra6yrxoBoro npoeKTy rvricqesoro po3BI,IrKy <<Kanira.nurnfi pervroHT Aaxy

.(o.rnnnncEKoro HBK c..(o.unnnnu lopoAorlsrcoro paftoHy JlrsiscrKoi o6.nacrb> y
siAnosiAHocri.qo.qo.qarxy 2 pirueHru JIOP sia 25.10.2018 Ns 750 <flpo sarnepAxeHH, flporpauu
npoBeAeHH, o6lacuoro KoHKypcy upoexr:in uicqenoro po3BlrrKy y llrnircrxifi o6nacri laa2017-2020 poxll
(n nonift pe4axqii)>, yKrIaJIL 4ororip npo HacrynHe:

I.IIPEAMET AOTOBOPy
1.1 Cropona 1 HaAae, a Cropoua 2 orpnuye y uacHicm ua 6esnonoporsifi ra 6eeonrarHifi ocHosi

cnoHcopcbKy AorloMory (6naroaifi nY noNepray).
1.2 Cropouu niarsepAxyrorb, rqo npeAMeroM uboro ,{oronopy He e np.flMe qu onocepeAKoBaHe

orpuMaHH.u upu6yrxy xoAHoto ia Cr:opiH.

1.3 Cuoucopcrxa AonoMora {6raro.qifiua noxepma), Ha1a:aa Cropouoro 1 Cropoui 2,

BuKopucroByerbc, CropoHoro 2 suKrroqHo AJrf, pealisaqii qirxo nxaganoro CropoHaMI,I npoeKTy, ra He

BxKoptrcroByerbcs B rocrroAapcrr<ifi Aisnrsocri Croponra 2 (y posynaiHui repuiny (rocnoAapcbKa

Aisrruicrt>, BlrKJraAeHoMy y rryHKri 14.1.36 cr. l4 lloAarxosoro KoAeKcy Yxpainu). Y pasi BHKopLIcraHH.a

crroHcopcbroi Aonouorra (6:rarogiftHoi noxeprnu) He 3a npl,BHaqennr, Cropona 2 sece siAnosiAarlHictr,
nepeg6aveny qIaHHI{M 3aKoHoAaBcmou Yxpaiuu.

1.4 CropoHrE so6on'rsyrorbc, He AonycKarr,r Br{KopI,IcraHHs clroHcopcrroi AonoMorI,I (6.rrarolifiuoi
uoxeprou) naAaHoi sa ,{orotopovr, s inruoro Merolo, oxpirra peani:aqii rrpoeKTy uicqeroro po3BHrKy

<<Kauiratrnuft pervroHT Aaxy .[o;runnncbKoro HBK c.fio.nunruru lopogollbKoro paftouy
Jlrniscrrcoi o6.nacril>.

2.TIPABA TA OE OB'fl 3KU C IIOHC OPA, BJIATOAItrTH}IKA
2.1 Cropona I so6on'rsyerbc, HaAarra Croponi 2 cnoucopcbKy AonoMory (6naro4iftuy noxeprny)

e o6cqsi ra y crpoK reprr,riny ra yMoB, .flxi scraHoeJleHo B po:aini 4 qroro .{oronopy.
2.2 Cropolla I lrae npaBo AocrpoKoBo BHKoHarlr csoi go6os'q3aHH.a 3a III4M .{oronopou.
2.3 CropoHa 1 uae npaBo BrrKopr4croByBarx ra nouruprcnatr,r iH<fopuaqiro rpo cBolo yqacrb y

cnpuauui Croponi 2 n pea-niaaqii xonxpe'ruoro rpoeKTy.
2.4 Cropona 1 Mae npaBo rporrroM repnainy Aii .{oronopy ueperipnru siAnoniAHicru

Br{Kop}rcraHux Cropouoro 2 cuoHcopcrxoi AonoMoru (6raroaifinoi noxeprnu) uauorau qLoro ,{oronopy.
2.5 CropoHa I Mae npaBo HaAaBarr4 Cropoui 2 MeroAn.{rry ra KoHcyJlbrallifiuy 4onolaory,

non'l3auy e qilronnu Br4Kopr,rcraHH.rrM cnoHcopcrxoi AonoMorl4 (6:raro.qifiuoi noxeprru).

3.[IPABA TA OEOB',fl 3KI,I OAEPXyBATIA
3.1 Cropoua 2 zo6oz'xsyerbc, Br,rKopr{croByBarr4 cnoHcopcbKy AorroMory (6naroaifiny noxepmy)

BHKJrroqHo sa Irirlosl,IN{ npI,BHar{eHHgM.

3.2 Cropoua 2 so6on'asyerrca :aa4aBa"ra Croponi 1, ssir rtpo BI4KopI,IcraHH.r AonoMorlt
(noxeprru), a raKox HaAaBarH n[crMosi roscHeHH, rrloAo B]IKopHcraHH.r naAauoi crloHcopcbxoi 4onouoru
(6naro4ifiHoi noxep'rnu) na sanIEr Croponu 1



4.CTPOKII TA IIOP,flAOK HMAHIIfl CIIOHCOPCbKOI AOIIOMOTII
(EJlAroAtfiuoi, [oxEPTBI'r)

4.1 C.ropona 1 naAae broponi 2 cnoncopcbKy AorloMory (6laroaifiny noxeprny) a posuipi

16000,00 rpn.( lllicrHaAurrb rvtcnq rpu', 00 xon') 6er IIIB'
Cnbucopcrxa AorroMora (6naroaifina noxeprna) y rpouronifi Soprtri nepepaxoBye-rbcfl Ha

po3paxyHKorufi paxynox Ogepxyrarla 3a raKIIMu 6aHriscrKuuu pexeisurauu:

plp 3t55737620s78s
n |YAKCY y Jlrnircrxift o6;racri
Koa CAPIIOY 02144s94
MOO 825014 q

flpusnaueHH-a nJrarexy - crroHcopcbKa AonoMora (6naroaifiua noxeprsa) griauo AoroBopy npo

cuinnpaqro nia <21) ciqns 2019 poxy,6es [I,{B.
4.2 Cnoncopcrxu ,qonoroia (6naroaifiua noxeptra) nepepaxoByerbct CropoHi 2, a cyui

gaguaqenoi u.ryrr*ri4.l qroro.{oronopy, [porrroM 15 qHis niclx oupulroAHeHHfl nepelixy npoeKrin-

nepeuoxqin o6raqroro KoHKypcy npoe*ii, nicqeroro po3BHrKy y Jlrnincrxifi o6lacri sa20l7-2020 poru.

4.3 CnoHcopcrxa lonoro.u (6narogiftua noxeprna) BBoKaerbcs HaAaHoIo CropoHi 2 s tvtotrleHry

3apaxyBaHHf, rporuoBr{x xoruris Ha po3paxyHxosufi paxyHoK cropoHla 2.

4.4 He orarcopucrasi xoruru B roBHoMy o6cssi Moxyrb 6yru nonepuyri ua po3paxyHKonuft paxyuox

Croponorc 2 Cropoui 1 sa ni.qnosiAHl{M nI'IcbMoBI'IM 3BepHeHH,M'

S.BIATIOBIAAJIbHICTb CTOPIH
5.1 y nunagxy HeHaAaHHfl a6o HesqacHoro HaAaHna snirin, nepe46aueulrx IIIdM ,{orooopou,

Br,rKopgcraHgr crroHcopcrxoi Aonouoru (6raro.qifiuoi noxeprnn) n qiaorvry a6o 6y.ur-xxoi if qact[H[4 He 3a

,prrrur.rrrru, C'ropona I Mae flpaBo BI4MaraTI'I posipnaum llbolo ,{orooopy B olH_oc]ory1Tl_My

nopf,AKy, rrrJrflxoM rrr{cbMoBoro nosiAorvrreHux Cropouu 2, ta nonepHeHHfl HaAaHI{x rpouoB}rx KoturlB y

uacrl,ttti, Bl{KopucraHifi He ea [pI'I3HaqeHHsM.

5.2 Ciopoua 2 cauoctifino si.qnosiAae ga go6os'sgaHHrMll uloAo cIrJIarH cyM [oAarKio, inrunx

o6os's3xosgx 1xrlatexin, rxi crocyromc.fl BI'IKoHaHHTI Ta IIpu[EHeHH, IIborO AoroBopy'

5.3 C.ropoHa I He nece sianosiaamuocri nepe4 Croponorc 2 sa nenprui a6o srua.qxoni s6rarru,

ulo BKlroqarcTb, zure ue o6uexyrotcr 6yAs-aKI,IMI{ HapaxoBaHIrMI{ npoIIeHTaMH, rurpaSnrun canxlliruu

a6o xypcorNuu pisuuqrMu Ha cyMy cnoHcopcrxoi AortoMorr (6naroaifiuoi noxepruE).

6.CTPOK AOIOBOPy
6.1 ,{oronip Bcryrrae B cr{Jry 3 MoMeHTy fioro niAnucaHH.[ yTIoBHoBoKeHHMH rIpeAcraBHHKaMI'I

Cropiu.ra siAnosi.q*ro.o iio.o cxpimenur neqarKaMl,I (ni.qnucarr,rra) ra aie 4o 31 rpyaur 2019 poxy.

6.2 -f,xrqo iurue npxuo ue nepeg6a.reHo rlr.rM ,{oronopolt a6o qununu n YrpaiHi 3aKoHoAaBcrBoM,

gr,riHu y qefi ,{oronip ,b*y." 6ym rHecesi rimru 3a AoMoBnenicrrc Ctopin, xra o0opuJlloerbc.fi

AoAarKoBoIo yroAolo Ao Ilboro,{oronopy.
6.3 iuinu y qeft .{oronip na6raparorr qusnocri 3 MoMeHTy HaJlexHoro o0opulennr Cropouaun

si.qnosi.qHoi AoAarronoi ytoArd ao uroro .{oroBopy, rxIrlo inrue He BcraHoBneHo y cauifi AoAarxosifi yroqi,

rlboMy floroaopi a6o y unHHolay r Yxpaini gaxoHoAascrsi.

7.IIOPflAOK B]IPruEHHfl CTIOPIB
7.1. Bci cynepeqHoc.ri m poa6ixuocri, sxi suuIaKrLI ni4 vac gii qroro ,{oronopy, oupituylorscr ua

nigcmsi ssaeN{Hoi 3roAI4 IIIJI.xxoM neperosopin.
7.2. y pasi nerraoxlr.rsocri ii nperynroBaHHs IuJI{xoM y3roAxeHrul, cyrepeqHocti ra pos6ixnocti,

sxi suHuKltlE nporr.o* crpoKy .qii qroro ,{oronopy a6o nos's3ani 3 ruau, rupiuyromcs y cyAoBoMy

nopf,AKy siAnosiAHo Ao 3aKoHoAaBcrBa Yxpaiuu.

S.ooPC.MAxoP(BIIIIMOKAEoHEIIEPEEOPHACIIJIA)
8.1 Y pari Br,rHr{KHeHH, o6cranun, 3a rKr,rx ra qIE iurua CtopoHa He Moxe BI'IKoHarI{ nosHictrc a6o

rracrKoBo csoi o6os'r3Kr,r 3a quu ,{oronopoM qepe3 BI{rIaAoK a6o uenepe6op*ry cralry (Qopc-MzDKopHI4x

o6cmnnu), repuin Br.rKoHaHHf, so$os'sgaHr nepeHocl,Irbc, Ha LIac, rpor.,IroM ,Kolo 6yayrr Aigtn raxi

o6cranuuu, aJre He 6inrrue, Hixr ua oAus iraicsqb. Ao Sopc-rraaa<opurx o6c:raBHH HaJlexarr: noxexi,

crrxifini nrxa, 6loxaAt, crpairtru, yxBaneHHs saxoHis uu npIEfin-arrx iuruux HopMarI'IBHo-[paBoBI{x arctin,

qo flepeluKoAxalorb BI{KoHaHHIo yMoB llboro,{ororopy.



8.2 Cropona, Ayfl.flxoi suHr4Krn $opc-rr,raxopni o6cranuHl{, Mae flporflroM 3 ruris si,q MoIt{eHTy

BrrHlrKHeHHfl raKrx o6crasuH nr{cbMoBo noni.qouurn npo u" iuruifi Cropoui, BKa3aBIuI{ Moxrusi rcpr'riHu

flprurr4HeHHfl Aii ql,rx o6crasuu i suxoHaHHs cBoix so6os'r3aHb sa,[oronopOtvt'

9.IHIIII YMOBII
g.l vci nparooiAsoclEutr, ulo BprHr,rKarorb 3Ilboro,{oronopy a6o nos'gaani ie uuu, y rouy vNcli

nOs'cgaHi is lificniCrro, yKJIaAeHTUIM, BI'IKOHaHHTIM, SIVIiHOIO TA npruII'IHeHH'M qbOIO ,[OrOnOpy'

TnyMatreHHrM fioro yMoB, BH3Har{eHHflM nac.fli,qxis Hegificuocri a6o nqpyueHH' ,{ororopy'
peuraMeHTyrorbcf, qnu ,(ororopoM ra niAnosiAuI,IN,I[I HopMaMI4 tII'IHHoro a Yxpaiui 3aKoHoAaBcrBa, a raKox

3acTocoBHI,rMr,I Ao TaKI,Ix [paBoBlAHocuH 3BI4.{aJIM}I Ailororo. o6opory Ha niAcrasi npuuquuia

4o6pocoriurocri, posytvtsocri ra cnpane4luaocri.
g.Z V pasi cni.rrgroi a.o.qr, CropoHu Moxyrb gtr{iHrosaru oxpervri [oJIoxeHH, Ilboro ,{oronopy

vepea nignu"urn, OKpeMorO AOAaTKy, qKufi crae Hesi.q'eMHorc qacTI'IHOIo IIborO,{OrOnOpy'

9.3 y Br4naAKax, He nepe46aveuux IIHM ,{ororopolt, cropouu Kepylorbc, r{I'IHHI4M

3aKoHoAaBcr:nou YxPaihn.
9.4 IIpe.qctaBHLIKLt cropin - $isr'ruui oco6u (rcepinxnx upoeKTy, xepinunx ycrauonu), qo

BnacHopyq niiuracyorr uefi floiooip, ua,4arom Cropouarrr 6e:crpoxony 3roAy Ha o6po6ry (oxlrovatovu

s6upaunx, HaKo[HqeHHrI, s6epirauux, BI'IKopLIcTaHnq a6o nepeAaqy rperiu oco6au, qu 3a KopAou) caoix

nepcoHaJrbHlrx AaHr,rx, ulo crturlr siaoMi CropoHarnr niA '{ac yKJIaAeHH, Ta BI'IKoHaH}UI AaHoro ,{oronopy, ra

ni^rnep4xyrorr, qo nr4cbMoBo nosiAoMreHHi npo BKJIIoqeHHs ix nepcoHaJIbHLIx AaHux Ao 6as

nepcoHaJrbHgx AaHr4x Cropin 3 Meroro ga6esneqeHu.a peanisaqii qIasimHo-npaBoBllx ra locnoAapcbKo-

.rpuuour* niguocnn, aarrainicrparr,rBHo-npaBoBltx, IroAarxosrx, siAHocrrH y cQepi 6yxranrepcbKoro o6lixy

ru irr*r* niAnocug, ,rlo uuraiuno6 o6po6xu [epcoHaJIbHI,Ix AaHI'Ix riAnosi.qHo Ao Airoqoro 3aKoHoAaBcrBa

YxpaiuIE.
g.5 l{efi ,{orooip cKrra.qeHo yxpaiHcsxoro MOBo}O y ABox opurinalrurx [p[IMlpHI',IKax, ,Kl Malorb

oAHaKoBy IopLIAHqHy cvtily, - no oAHoMy Ar.f, xoxHoi is Cropin'

MPECII, EAHKIBCbKI PEKBI3IITLI I TIIATIUCLI CTOPIH

Cropona l: '

rIA <Hayrcona>
8 lS00,Jlsnincuca o6nacrs,

u.fopogotc
ny.n.IIIenueHKBa' 6yuunon 3

xoa €APfIOY 30793783

3231) 3-04-62, 3-22-l I

Kepinn
t I. A..flcrcenu.r

,iii+ir1i
;:J;dly}

Cropona 2:

Biaail ocsiru fopolouucoi pafionnoi
AepxaBHoi aluinicrpaqii Jlsnincsxoi oblacri
8 1 500, ny,n. flNepelrna, 16

rra. fopogor<, Jlreiecmoi o6n.

plp 315s737620s78s
e |YIKCY y Ilsnincxift o6nacri
Koa e.{PilOY 02144594
MOO 825014
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MII{TC]'IIPC]ft}O OC IINYI(I4 YKPAiIil.i

rlrfIIUI OCBITpI

I'0 f OA11 LI6I{ O i I, A i,i rl HH Oi Atlpxc nr nt IOi AAM fH I CT' P r\Il I i JI L B I B Cblt 0 i
OEJTACTI

HAITA3

iW
BI't'[ I

22.A1.2019 p, l-olro.uott

llpo yuac't'r' u o6nitcHoMy
roH rcy pci ntircponpoelc'rin
nicr{enoro po3I}I,I-I'ICy y 2019 porti

Bi:ruoniano /lo pirueuul XVII cecii Jluninclroi o6racrloi paAr VII
cKrr{r(agH, eig 25.10.2018 Ns750

-
HAKA3YIO:

l. Kepiaugr(aM LllolouuslzqrxoT 3OIII l-ll c'r. (Irtruaurun PiT.), Yrpircrxoi'o
I"IBI( (l-arravu;ro H.l.), 

.l-leperaorruescuxoi 3OlX I-III cr. (Koctox JI.ll'),
Hoeocirscrxoi 3OtU I-II cr. (Jliurrarrcbra 0.C.), l-opo4ol1t,rcoi 3OIU l'{b3

I-III cr. irureni f'epox Vrpainra Inaua Dntoxa (T'erreruro P.B.),3anepeuttlllbKoro

I-{BK (Pw6ax M.L), !,o6prHcr,roro FIBK (Ceuonenrco IO.M.), fpaaincuxoi
3OIII I-III c.r. (cDaff$ap Jl.C.), OnopHoro 3aKIIal(y l-opoaourxo|o I'llll( Ng5

(Iuryx o.R.), r'opoAourxoru l.tlll{ J\e2 (3OLU I ot.-rivrua':il>
(IlpoTuanyc I-t.il.), l-opo,r1ot1t,xoro 33CO I-Ill cr. I{b4 ir,a' T,Ky.nc6u ra

A.O4yxr.r (lllyrano II.B.), E1nraliacr,xoi :lOI Lt l-ll c't'. (Xr',rinr O.O.),

Tiap-rariecll(oro iII3K (l'm6pnr O.f.), .Eepe':eqt roi 3OIII I-III cr.
(I1pur*,rarc O.C.), Mtr:rr,'tutg,rcoi 3olil I-III ct. (Bacir JLM.), Miualtcxoro HBI{
iu. Cr.elaHa Tucrrrra (lJIeruHcEKa I-l.C.), Ilil:nipnneqrr<oi 3OIIJ J-I,II, cr.

(fisnrmff M.I..), Bptursxscrroi 3OLU I-ll cr'. (l]aunnlx II.B.), Bor'tyxiucr,roi
3OIX I-Ii o'f. (litarrlarc K.C.), I-annqauiscbKoro FIBK (lftur',rrco B.P.),

Jlicuosuur,xoi 3OlI I-Il cr. (l'yr M.M.), ,{onanxHcbKoro IIBK (Kiumo II.C.),
Kepltuqrxoro IIBK ('['enror< H,C.), AH3 Nu2 <<Ka.nxnonlra> M. I-opo.Ur<a

(CalaH i-1.1.), ru{3 }lb3 <<Bapuitloto> r',r. I-olroatca (T'prarruc I.C.), $13 Nl4 tvt.

fopopra (fepyu II.B.), /${3 Nql r',r. l(ornapHo (l(pyx H.O.), l{tl3 rcra-cal(or(
<Kni'ryua BprIIIer{bI(B> c. ilepelaoxHe (I(rriooni;rra C.L), :

L I . B:slu yqacrb y 2019 poui c o6lactto*-ry rottxypci r,tix1'rorrpoercriu

Micuesoro po3BI4T'Ky y Jlraincr,xifi o6.nac'ri.

Ns4{



2.

1.2, l-[o 31.01 .2019 por(y uoAarr.{:iarBKh }ra yrracrb y rrpoex.ri : ei.{rrouiAl.lL{N{l'I

AoAaTI(al\(I{.
1.3. 3aly.ipir* Ao 6l<l1>r<e'ry rvrixponpoex'ry, oKpiM KoIIrrltl MlclleBoro

6r6;1Ne"r.y, Koturx :r innrux Axepelr He 3a6oponeni sarotloAaBcrBott Yrcpair-rn'

BifUfiay ocei't'l,t lo1:oAoUrxoi pai.i4eplcagr,riuict'pailii 3Bepuyrucn ao cecij'

paiioHut'li paAli npo rirlilcr-rua xoultin t l,ticueut>l'o 5rr:,(xtery ll,.rttl

cf iHaHcy uan ux i',ti xpttrtpoerri n.

Kclnrpo.rrt, 3a BuI(oHaItHrlt\,1 Haxa3y 3anI'ltll&lo :a'co6ot<l'

Itepisunr I.fIcrcesn.l

I

,r-.Gc r.; il t:)i\

,61#;.*,j;$
i&L.N$\ )?H

q"-Y^'#
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MI}IIC]I'B PC'I'I} O OC B I1'H I I{AY lfl4 YKP ATH 14

BrAArn OCBIT.I,I

t'opoAo u b noi pArIoHHoi AEP)r(ABHoi AAM IHrCTPAIIII
JII,BIBCI,KOI OFNACTI

81500, M,fopo4oK, Byr.Ilx(eperrbHa, 16,'r'er.0(3231) 3-04-62, E-rnail: gorodokrvo(@gr!_ail.cour

ww'w. osvi tzr-horodok. lvi r,. uu

sh y'/ .ol.2o1e p. No 5D l0t-14

Aouiurca

Bi;g1il oceirir fopcl4oqrrcoi parigep>xa4niuicrpauii rroniAorvlrrxc, ruo 6y,rr,in:rr

flonuu.aucbr(oro I-l.RI( 3Haxot(H'n,efl Ha 6iurauci siti/tilry ocui'r'r,r.
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ilPO1'OKOJI

r6opin irrirtia'rusuoi rpyrru f[o.rtllltallct Kol'o I-l l]K
rro BIr poBa/IlKeI*r K) uirporl poeKry :

Ka1i1a,'lsuHii pcnloll'r llaxy f{olutlntlcbrcol'o HBK c. /(otlnllflIlu l'opoltortbKol-o

pa iiouy Isei scsxoi o6tac'ri
30,rnc'rorruta 201 8 porcy

Bcsoro npucyrnix - 15 '{o,'Ionix

I-oroea :6opie: KiLuxo,rlecs Crenauinna

Cercperap :6opir:: 3a,renuLto O.nt,t'a Mtlxai'i;risrla

I Ipucylrri: 6alr,rcn yurrin'ra cBrtttellHocJIyxH'rerti.

flopnlor Aettttuii:

1. flpo crnoperrH, irriuiarranHoi rpyrrra no BnpoBaAxet-IHIo n,lircportpoem'y

Kanirantnrafi peMoHr Aaxy flolaurucbKoro HBK c. f{o,rraurua fopoltousrcolo
paraouy Jlseiecsrcoi o6,racri.
C,ryxa,ru: Kiurxo ,rleuo ClenauinHy, AupeKropa /{o,ruurHCbKolo I-lBK., flKa

3a3HaqlrJr&, uro oAnierc 3 Balr(JrHBHx npo6neu HtlK e nHraHH, peMou'ry raxy.
B paurcax BrrpoBaA)r(crrrrfl MI'l nlrauyclbcrr Pca:ri:artis /tanot'o IIpoct('ry ilact't,

3Mory :liiicunlu :aviuy AaxoBor-o noKpht't'fl, 3aB1rtKH LIoMy IloKpattlat't,c, yMollH

naBLralrrrs utn 64 yurrin, po6olu 27 rrpauiettnriB TIIKoJIn; si,,t5y,,tct't,cfl ott'rt'tnri:artis

crroxHnaHHfl errepropecypciB 'ra cxorrouig 6toAxrelnux BH'r"pa'f Ita ottJlat'y

eHepr-orrociin; y6e:treqeHrrfl yvrrin siA ueralHr]n[.rx iosttitttttix pn:nriB; N,roiteprti:artiq

norcpinni; 3rypryBaHnfl r'poMaAH ceJla; o5'e1ttaHHfl pecypcin rpova;tct,Koct'i, oplaltin
Haicuesoro caMoBpflllyBaHHfl 'ra iHurtx llx(epeJl Altr nupiruettllrt cotliaLtl,tto Ilalt(JIHBHX

npoSnerra rpoMaAH; rroruHpeHHfl rro3rzrlrBuoro ,1ocui4y, Ira6y'rolo n ttportcci

peani:aqii npoexrin.

l.Bucryunrr.r: Cracin ,rho6a MarH yrrH, 8 x.uacy, rxa ni4rpvwaJta ueo6xiAlticlt, i

axryarsnicru nupiruerruq /IaHoi npo6rer,ra urKoJr14. Il cBoro LIepry cKa3aJIa, uto

:po6urs Bce MoxJrune ulo6 oprarri:ynaln 6alr,xiB lurs nr.iKouarrrrfl 6yitiaeLu,rrnr

po6ir.
2. /{vurpin AHNera Barcpiinrra BLrH'rcJrr, yrcpairrcr,Koi MoBH, 3arrporrorrynaB /'to

cr(Jra/ly irrirtiarnsrroi lpyrrra BKJrlor.r14r'H rrpncy'rrrix rra rtL,oMy:aciltarrrri 'ra o6pa'rn

roroBorc inirtia'rusrroi rpyrru I-pucso Inarrrry.



BUPIU]VIJTW:

l'creopraru iniuiarr4erry rpyny ,,o BrpoBa/]xerrrJro naircporpoexry Kani.ra,irrl,rpeMoHT Eaxy fo,ru urncbKoro I_{BK c. do,rarituu I_opo/tol(bKor.o pariorry JIr,r;incr,rcoj.o6racri y rcilsxoc,i I0 qo"rtonix t'a 3a,Beprh'a, ,epcorraJrr,rrHr.i cK,,ra,rt (crrucorc/lOIag'Pbqr;.

2' o6pat-u.onoBoro iuiuiarrznrroi rpyna l-pacl;ro Inarruy

3. flopyuuru:

3' l'9'reny i ro'roei iHiqiarr'rer-roi rpynu fpacr,o IeaHui niArorysala neperircseo6xirurrx Marepia.nie no riAroronqi naircporpoer(ry.

3.2. t{,reHana iuiuiaraenoi rpyra lvu rpin A.B., 3aqennro O.M.,cB,UreHHOCJryxHrenrM ilpoBecr, iu$opvarlir,irro_po:,rcurona-rrry po60.ry ccpeilyvr-rir; ra rrpauisurzxir rrKorH, rpoMa/l, ciLr /{o,,ra ,r;;;;; ffi;,,;*,r, rro/ro .:auir,rrrorcpin'ri raxy tlBK, o:ltatloti'tn,n i: o6lracrrolo Ilpor.par,roro rvircporrpocrcr.i, r.a6e:rocepeaHir,i yvac.ri n rconrcypci.

4' KolI.rpoJlb 3a BHKOllallll,tM Ill)o|o piurcrillr rroKJracl.t4 rra rcepiBrrHKa iHirtiar.nsrrol.rpynv fpuct o Isarlrv

Kepierru rc irriuiarneuoi rpynn #r r.fprrcuo



ByITflr13IIPoToKoIyNb2eia.07.l2.20l8
36opin 6arsrci, i neAarorin f,o,,ruHrucbKoro HtlK c./[oJ,r11]rrH11 ['opo;t.rtr-,xnii paitott

JlssiscuKa o6racll'

[oPf/loK [ErlHHI{:
1. Ilpo yqacrs e o6,racHoN,ly Kol{Kypci r'lircponpoerrin n'ticttcsoro po3BI{]'Ky'

I C"TIYXAJII{:

1. Kiurxo Jle*o cr.e,auinny" sKa upoiuQopN,{ynana IIpo KoIIK}',pc \'llKpollpocK't lll

,[ssiscsKoi o6rracrrcli pa;rn r,ricrteror.r'r po3Br4r'K'rra 20r6-2020 poKr. /[upcxrop ll]]l{

o:sai.royula vcix ttpticl,r ttix li 'lyirta\lll Y rtorrrtl l-rci' l)()'lll()lli-ltl ttpo 'toctli't itttttltr

uiiBrra,ru,HHxrar:titilinl'tlptl;1t'ltlbKol'opaiiotrr'lrii6pa:ttl)tlilc'lt'\lt'lKtlxxtlttxrpcaxi

I-oroea iuirtialusl tili t'PvnH

CcrpclaP lSoPiu

I-oltoea:6oPie
flpucyrui ua:6oPax: 26 oci6'

forosa iniuiarusHol
Cer<perap a6oPin

fo,roea:6oPin

YXBAJILIJILI:
1. flpocrarra AupeKropa !,o,'tuHrucbKoro HBK

fopolousroi PIA 3 3aqBKoto rpo yqacrb

uticueeoro P03BI4TKY'

l-pr'ru,tl I'

3a'tcttt't"ttl O.M.
'' Kiruxo JI.C.

lsartttta :latlpolloll)'Bajlil a;tlrirric rpartii i

)'Lracl's )' KollKvpci rrixporrpoc't iu Ilbol o poKv

Kiurxo II.C. :nepriyrucL, y uilai;r ocsi'rn

n o6,'IacHoMy t(otlKypci rvlixpottptlcrria

rcoutlis tta uixPtltrPoeK'l (

[o,ruHrHu I'optl,\t-ttlsrcot-o

I. fpucso
O. 3a.{enu,'to

II. Kiruxo

2.

5y:ttt t tePeNl0)l(l lrl \'l ['{.

l't'r;toBa itrittialutlltoi I'pvlt14 I'pncst-r

neAaroli'ttloN{y KoneKTHBy tlll(oJII{ Il:}'11'H

ra :i6paru ueo6xilrri Kolllrl4'

II BI,{CTYIII4JIT{:
l. Krauil.ii rcepinHr,r g(ro) Knacy 3aqenr,ro orsra ra fli,rs,a Ila;tir Marr'{ yrrH,r 7(ro)' rttt

ni4rpuua,rnnponosuuitoB3flTl4yllacTbyo6lacHouyxonxypciuit<ponpclexr.ini
noo6iusllt niilrpuH'rry y 3anyrlelli 6arsxill ilo y'lac'ri'

2. fonoei iniuiarraeHoi rpynu nilrpnrr't paxyHoK a"rx :6opy

Kaniransuuft peMoHr 4axy !,o"rl4HflHcbKoro HBK s c'

paiiouY JIt,si scsKoI o6;racri>'

3. Axyuy:rroBaTl.I KoIIITLT rpoN\aAH ua6aHrincl,xtrui paxylloK IIC NIeHlue 50 000 Ipu'

fpyrI4



C rnal y qaclt r Ki e iu irtiartl elloi I'py r rt /I,or n ttn tlcbKoro I{ BK

[upexrop HBK ' II. Kiuxo

JY9 I IIB flara
HapoAx(eHHfl

Micue rpoxuBaHH,

1 Kiruxo Jlecs CrenaHintra 29.08.1982 Byn. M.flasruxa 4137

u. fopoAox
2 fivarpiu Auxera Banepiinna 27.t2.1984 c. Bosqyxu
3 3a.renHro Onsra Mraxafi,risHa 03.07.1968 c. Io,.tt4nqHu

4 fpucro Ieauua Mr.rxail,rieHa 11 r 1.1 983 c. foAsr,IUrHq

5 Crac i s JlroSos Bo,rolavr,rpi nHa 09.1 r .1972 c. /{ortzunnu
6 Moso,ra MarAalraua PouaHisHa 20.09. r985 c. /[oLrurtrrtra

7 Csucr IpraHa Ro,ro/tnnaupi nna 06.1 1.1 983 c. f[o,ruurtru
8 Bpy6lrescr,rca Halis Clettarti eHa 22.07.1991 c. /{orutrrtrr.r
I 3a.{enHro Boro4unaup r 8.03 .191I c. f{o,rnrrrrru

ifiHOI F


