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Голові  

Органу Місцевого Самоврядування Міста Турка  

Когуту Геннадію 

 

ПРОГРАМА 

співпраці, на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого Самоврядування як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого Самоврядування  

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого Самоврядування замовлені програми, проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого Самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого Самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 

 

Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого Самоврядування міста Турки, Вам надається 

дана  ПРОГРАМА, співпраці на Контрактній основі між Приватним Підприємством Інноваційно-Техноло-

гічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і: 

  - Органом Місцевого Самоврядування Міста Турка, щодо реалізації як особистих програм, проектів ор-

гану місцевого самоврядування як міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського рай-

онів Львівської області, гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, вклю-

чаючи і: 

 реалізацію, затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування особистий програм 

власника Компанії Кіперман і Партнери,  виходячи з того, що Компанія Кіперман і Партнери, це Ана-

літик, який готовить, для вищевказаних органів місцевого самоврядування замовлені програми проекти, 

які: 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери, як  особисто  вказані органи місцевого 

самоврядування, так і визначені даними органами місцевого самоврядування суб’єкти господарю-

вання з числа резидентів як України, так і США, надалі Бізнес-Проект-КАРПАТИ, підготовлений 

спеціально для: 

 Органу Місцевого Самоврядування міста Турки Приватним Підприємством Інноваційно-Технологі-

чно-Дилерську-Інвестиційна Компанією Кіперман і Партнери, надалі Підприємство виходячи з того, що 

Бізнес-Проект-КАРПАТИ, це: 

 програмний документ підготовлений Підприємством, як компанією яка управляє бізнесом через уп-

равління фінансовими потоками, виходячи з того, що: 

o управління фінансовими потоками здійснюється особисто ЗАМОВНИКОМ Підприємства на основі те-

рмінових фінансових інструментів і вексельних схем розрахунку, вексельних операцій, відповідно даного 

Підприємство як: 

 Аналітик, розробляє для ЗАМОВНИКА, ЗАМОВНИКІВ Підприємства різного виду програми, про-

екти на основі яких ЗАМОВНИК, ЗАМОВНИКИ Підприємства під УПРАВЛІННЯМ Підприємства 

особисто реалізує, реалізують ЗАМОВЛЕНІ програми, проекти.  

 

Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого Самоврядування міста Турки, надана Вам ПРО-

ГРАМА, як Бізнес-Проект-КАРПАТИ, це інтелектуальний програмний  продукт Підприємства, ПОДАРО-

ВАНИЙ особисто Власником Підприємства Юрієм Кіперманом, особисто: 

 - Органу Місцевого Самоврядування міста Турка з ціллю СПІЛЬНОГО, на взаємо ВИГОДІ вирішення як 

Підприємством, так і Органом Місцевого Самоврядування міста Турка, як: 
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ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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 ВЛАСНИКОМ Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, інтелектуального програмного  продукту, разом з Ор-

ганами Місцевого Самоврядування гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської 

Чернівецької областей всього нижче вказаного в даному Бізнес-Проекті-КАРПАТИ 

Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого Самоврядування міста Турки, надана Вам дана 

ПРОГРАМА, як Бізнес-Проект-КАРПАТИ, інтелектуальний програмний продукт Органу Місцевого Са-

моврядування міста Турки, реалізується  на підставі: 

  - Контракту Співпраці Органу Місцевого Самоврядування міста Турки з Суб’єктом Господарювання Ук-

раїни Приватним Підприємством Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман 

і Партнери, укладеного між: 

 Підприємством, як суб’єктом господарювання України і Органом Місцевого Самоврядування міста 

Турки, надалі коротко по тексту даного Бізнес-Проекту-КАРПАТИ Орган Самоврядування виходячи з 

того, що: 

 текст такого Контракту Співпраці Органу Місцевого Самоврядування міста Турки з Суб’єктом 

Господарювання України, Приватним Підприємством Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Ін-

вестиційна Компанія Кіперман і Партнери, надалі коротко по тексту даного Бізнес-Проекту-КАР-

ПАТИ, Базовий Контракт буде  надано Підприємством Органу Самоврядування після того, як: 

 буде проведено Органом Самоврядування всенародне обговорення  даної  ПРОГРАМИ як в місті Турка, 

так і на території Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, включа-

ючи і залучення до такого обговорення і Україномовних громадян США, Канади,  виходячи з того, що: 

 перед винесення Органом Самоврядування даної ПРОГРАМИ на всенародне обговорення, дана 

ПРОГРАМА, як Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, обов’язково  повинна бути прийнята на сесії Органу 

Самоврядування, виходячи з вищевказаного: 

o текст Базового Контракту, Підприємство складе з урахуванням результату отриманого Органом Само-

врядування в процесі обговорення ПРОГРАМИ, як Бізнес-Проекту-КАРПАТИ. 

   

Дана ПРОГРАМА як, Бізнес-Проекту-КАРПАТИ реалізується на підставі Базового Контракту на основі 

таких чотирьох, робочих технологічних контрактів укладених між Підприємством і Органом  Самовряду-

вання: 

 - тексти яких будуть надані Органу Самоврядування Підприємством і відповідно даного ЗАТВЕРДЖЕНІ 

Органом Самоврядування як: 

 

1. ПЕРШИЙ робочий технологічний контракт укладений на підставі Базового Контракту, між Підп-

риємством і Органом Самоврядування, на підставі якого здійснюватиметься на постійній основі: 

 - СПІВПРАЦЯ Підприємства з складовою Органу Самоврядування Тендерним Комітетом Органу Само-

врядування, про що детально буде вказано нижче в даному Бізнес-Проекті-КАРПАТИ. 

 

2. ДРУГИЙ робочий технологічний контракт, укладений на підставі Базового Контракту між Підпри-

ємством і Органом Самоврядування, на підставі якого здійснюватиметься на постійній основі: 

 - СПІВПРАЦЯ Підприємства з структурними підрозділами Органу Самоврядування, які з сторони Органу 

Самоврядування  забезпечать реалізацію: 

 власних ПРОГРАМ Органу Самоврядування, підготовлених Органом Самоврядування, на основі вка-

заного контракту на базовій основі програмних продуктів Підприємства, в результаті реалізації яких буде 

здійснюватися створення нових робочих місць, що виражається і в забезпеченням Підприємством: 

 процесу запуску Органом Самоврядування на основі співпраці з суб’єктами господарювання як з 

міста Турка, так і з гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької 

областей власних ПРОГРАМ Органу Самоврядування, виходячи з того, що на основі: 

 другого робочого технологічного контракту між Підприємством і Органом Самоврядування уклада-

тимуться різного виду робочі правочини в формі різного виду: 

 виконавчих робочих контрактів, на підставі яких Підприємство діючи від імені Органу Самовряду-

вання підготовлятиме як статутно-регламентні документи суб’єктів господарювання України,  



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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засновником яких виступатиме як особисто Орган Самоврядування, так і визначені особисто Ор-

ганом Самоврядування суб’єкти господарювання Турківського району, включаючи і те, що на ос-

нові: 

o виконавчих робочих контрактів, Підприємство підготовлятиме як для Органу Самоврядування як ЗА-

СНОВНИКА, так і для визначених особисто Органом Самоврядування суб’єктів господарювання 

Турківського району, як ЗАСНОВНИКІВ, такі програмні документи як програми діяльності суб’єктів 

господарювання, які засновуватиме як особисто Орган Самоврядування, так і визначені особисто Ор-

ганом Самоврядування суб’єкти господарювання Турківського району. 
 

3. ТРЕТІЙ робочий технологічний контракт укладений на підставі Базового Контракту між Підпри-

ємством і Органом Самоврядування, на підставі якого здійснюватиметься на постійній основі: 

 - СПІВПРАЦЯ Підприємства з структурними підрозділами Органу Самоврядування, які з сторони Органу 

Самоврядування  забезпечать реалізацію: 

 власних ПРОГРАМ Органу Самоврядування, підготовлених спільно Органом Самоврядування з Під-

приємством на основі вказаного контракту, на базовій основі програмних продуктів Підприємства в ре-

зультаті реалізації яких буде здійснюватися: 

 фінансування власних ПРОГРАМ Органу Самоврядування, прийнятих і затверджених на сесіях 

Органу Самоврядування, виходячи з того, що фінансування здійснюватиметься відповідно до прий-

нятого бюджету як міста Турка, так і бюджету Турківського району, бюджетів Старосамбірського, 

Сколівського районів, в тому числі і: 

 бюджетів гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, виходячи з того, 

що для даної цілі Орган Самоврядування створить на комерційних засадах спеціальний постійно дію-

чий Хедж-Фонд Органу Місцевого Самоврядування міста Турка, управлятиме яким: 

 Фінансовий Лід Менеджер, такий, як комерційний банк України, вибраний Органом Самовряду-

вання на основі відкритого публічного конкурсу, виходячи з того, що як ПРОСПЕКТ такого Хедж-

Фонду, так і програму діяльності вказаного Хедж-Фонду підготовить Підприємство, на умовах тре-

тього робочого технологічного контракту, виходячи і того, що: 

o Підприємство, спільно з Органом Самоврядування, як одна сторона контракту, укладатиме на підставі 

третього робочого технологічного контракту з Органами Місцевого Самоврядування як Турківсь-

кого, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, так і з Органами Місцевого Само-

врядування гірських районів Івано-франківської, Закарпатської, Чернівецьких областей такі право-

чини прямої дії, як: 

 виконавчі контракти фінансування, на основі яких за рахунок гривневого ресурсу спеціального Хедж-

Фонд Органу Місцевого Самоврядування міста Турка, буде здійснюватиметься фінансування, рефі-
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ського, Сколівського районів, так і: 
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гану Самоврядування в процесі реалізації Підприємством на території як Турківського, Старосам-

бірського, Сколівського районів Львівської, так і гірських районів Івано-Франківської, Закарпат-

ської, Чернівецької областей п’яти окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК, включаючи і те, що: 

 на підставі четвертого робочого технологічного контракту, Підприємство спільно з Органом Самовря-

дування як одна сторона контракту, укладатиме з Органами Самоврядування як Турківського, Ста-

росамбірського, Сколівського районів Львівської, так і гірських районів Івано-Франківської, Закарпат-

ської, Чернівецької областей: 

 контракти участі Органів Самоврядування вищевказаних гірських районів в процесі реалізації Під-

приємством на території як Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської, 

так і гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей п’яти окремих 

Проектів Програми КА-1-ЮМК, в тому числі на основі: 

o четвертого робочого технологічного контракту, для цілі забезпечення процесу реалізації п’яти окре-

мих Проектів Програми КА-1-ЮМК, Підприємство, як Управляюча Компанія, спільно з Органом Са-

моврядування, як одна сторона контракту укладатиме з: 

 як суб’єктами господарювання США, так і окремими фізичними особами США з числа україномов-

них американців, предки яких, це вихідці з гірських районів західної України, такі різного виду пра-

вочини як: 

 контракти участі, як суб’єктів господарювання США, так і окремих фізичних осіб США з числа украї-

номовних американців в процесах реалізації на території гірських районів Львівської, Івано-Франківсь-

кої Закарпатської, Чернівецької областей України п’яти окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК 

КА-1-ЮМК, виходячи з того, що: 

 на основі таких правочинів, реалізація п’яти окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК буде здійс-

нюватися на основі використання Підприємством, як Управляючою Компанією американських 

технологій, в тому числі обладнання, матеріалів виготовлених на території США, людського ресу-

рсу з числа: 

 як громадян  США, так і з числа громадян України, які будуть задіяні Підприємством як Управляючою 

Компанією в процесі реалізації таких п’яти окремих Проектів КА-1-ЮМК для цілі фінансування процесу 

реалізації яких Підприємство створить на території США п’ять окремих Хедж-Фондів з загальним капі-

талом 6 600 000 000,00Доларів США.  
 

Вищевказані як Базовий Контракт, так і чотири робочих технологічних контрактів, в тому числі і 

вище перечисленні усі робочі виконавчі контракти чотирьох робочих технологічних контрактів, як право-

чини Бізнес-Проекту-КАРПАТИ в процесі як їх підготовки, так і в процесі їх реалізації як: 

 - відкриті публічні документи Підприємства, Органу Самоврядування, відповідно відкриті публічні доку-

менти Бізнес-Проекту-КАРПАТИ розміщаються на Веб-Сайті як Підприємства, так і Органу Самовряду-

вання, включаючи і те, що: 

 на Веб-Сайті як Підприємства, так і Органу Самоврядування розміщається як відкрита публічна інфо-

рмація даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КА-

РПАТИ вся поточна інформація, що має відношення до процесу реалізації як Базового Контракту, так і 

всього того, що має відношення до процесу реалізації на підставі  Базового Контракту даної ПРОГРАМИ.  

 

Інформація Стосовно Робіт, які 

 Виконають як Підприємство, так і Орган Самоврядування, як  

Сторони Базового Контракту в Процесі Реалізації Базового Контракту, реалізуючи  

 Дану ПРОГРАМУ, як  Спільний Органу Самоврядування та  Підприємства Бізнес-Проект-КАРПАТИ, 

 Виходячи з Того, що Дана ПРОГРАМА, як Бізнес-Проект-КАРПАТИ, це 

Базовий Програмний Документ на Підставі якого  

Підприємство, Орган Самоврядування як Спільно Підготовлятимуть, так і Спільно  реалізовуватимуть 

 Спільні Органу Самоврядування, Підприємства Проекти, Програми. 
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На підставі Базового Контракту, укладеного між Підприємством і Органом Самоврядування як Під-

приємство, так і Орган Самоврядування, як Сторони Базового Контракту в процесі реалізації Базового Ко-

нтракту, реалізують дану ПРОГРАМУ, як спільний Органу Самоврядування та  Підприємства Бізнес-Про-

ект-КАРПАТИ, виходячи з того, що дана ПРОГРАМА, як Бізнес-Проект-КАРПАТИ, це: 

   - базовий програмний документ на підставі якого Підприємство та Орган Самоврядування, відповідно до 

Базового Контракту як спільно Підготовлятимуть, так і спільно реалізовуватимуть спільні Органу Само-

врядування та Підприємства Проекти, Програми, в нижче вказаному порядку як: 

 спільний Підприємства, Органу Самоврядування Бізнес-Проект-КАРПАТИ, який реалізується в такому 

порядку, згідно якого: 

 

1. Перш початково на підставі Базового Контракту, на умовах вказаних, розписаних в  першому робочому 

технологічному контракті, започатковується співпраця Підприємства з структурним підрозділом, складо-

вою Органу Самоврядування Тендерним Комітетом, виходячи з того, що: 

 - така співпраця Підприємства з Тендерним Комітетом Органу Самоврядування відповідно до даної ПРО-

ГРАМИ здійснюватиметься на постійній основі, виходячи з того, що предметом співпраці Підприємства з 

Тендерним Комітетом Органу Самоврядування є   

 участь Підприємства в процесі підготовки Тендерним Комітетом нижче вказаних документів як відкри-

тих публічних документів Турківської Міської Ради, які регламентуватимуть процеси: 

 ведення відкритих публічних торгів як в процесі  закупівлі, так і в процесі продажу товарної проду-

кції, товаро послуг яке здійснюватиме Тендерний Комітет Органу Самоврядування, виходячи з 

того, що: 

 така співпраця Підприємства з Органом Самоврядування в особі Тендерного Комітету Органу Само-

врядування здійснюватиметься в такому напрямку як:  

 

1.1. Участь Підприємства в підготовці,  розробці Тендерним Комітетом Органу Самоврядування на 

основі співпраці Тендерного Комітету з ПРОЗОРО  такого базового документу, як: 

   - нового Положення про Тендерний Комітет Турківської Міської Ради, відповідно якого Підприємство на 

основі використання Підприємством програмних продуктів Підприємства забезпечить підготовку розробку 

Тендерним Комітетом Органу Самоврядування таких нормативних документів Турківської Міської Ради 

як: 

1.1.1. Регламент Відкритих, Публічних Закупівель Турківської Міської Ради товарної продукції 

для власних потреб Турківської Міської Ради, виходячи з того, що: 

  - така Закупівля буде здійснюватися на основі використання такого інструментарію торгівлі як опціони, 

ф’ючерси, форварди, свопи, векселі, трати ; 

 

1.1.2. Регламент Відкритих, Публічних Закупівель Турківської Міської Ради товарної продукції 

для потреб комунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста Турка виходячи з того, що: 

  - така Закупівля буде здійснюватися також на основі використання такого інструментарію торгівлі як оп-

ціони, ф’ючерси, форварди, свопи, векселі, трати; 

 

1.1.3. Регламент Закритих Закупівель Турківської Міської Ради товарної продукції, на основі за-

критого торгу серед вибраних Турківською Міською Радою на Тендерній основі Продавців для власних 

потреб Турківської Міської Ради виходячи з того, що: 

  - така Закрита Закупівля буде здійснюватися також на основі використання такого інструментарію торгівлі 

як опціони, ф’ючерси, форварди, свопи, векселі, трати; 

 

1.1.4. Регламент Закритих Закупівель Турківської Міської Ради товарної продукції на основі за-

критого торгу, серед вибраних Турківською Міською Радою на тендерній основі Продавців для потреб 

комунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста Турка, виходячи з того, що: 

  - така Закрита Закупівля буде здійснюватися також на основі використання такого інструментарію торгівлі 

як опціони, ф’ючерси, форварди, свопи, векселі, трати; 

 



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
 

6 

 

1.1.5. Регламент щодо Тендеру Турківської Міської Ради по відбору Турківською Міською Радою 

Продавців товарної продукції на основі закритого торгу для власних потреб Турківської Міської Ради ви-

ходячи з того, що: 

  - відбір Турківською Міською Радою таких Продавців товарної продукції на основі закритого торгу для 

власних потреб Турківської Міської Ради здійснюється в формі відкритого публічного конкурсу; 

 

1.1.6. Регламент, щодо Тендеру Турківської Міської Ради по відбору Турківською Міською Радою 

Продавців товарної продукції на основі закритого торгу для потреб комунальних суб’єктів господарювань, 

бюджетних установ міста Турка виходячи з того, що: 

   - відбір Турківською Міською Радою таких Продавців товарної продукції на основі закритого торгу для 

власних потреб комунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста Турка здійснюється в фо-

рмі відкритого публічного конкурсу; 

 

1.1.7. Регламент, щодо Тендеру Турківської Міської Ради на підготовку програм, бізнес планів і 

тому подібних документів стосовно розвитку міста Турка виходячи з того, що: 

  - підготовку програм, бізнес планів і тому подібних документів стосовно розвитку міста Турка здійсню-

ється на конкурсні основі, в формі відкритого публічного конкурсу програм, бізнес планів і тому подібних 

документів стосовно розвитку міста Турка; 

 

1.1.8. Регламент, щодо Тендеру Турківської Міської Ради на підготовку програм, бізнес планів і 

тому подібних документів стосовно розвитку комунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ 

міста Турка, виходячи з того, що; 

  - підготовку програм, бізнес планів і тому подібних документів стосовно розвитку комунальних суб’єктів 

господарювань, бюджетних установ міста Турка здійснюється на конкурсній основі, в формі відкритого 

публічного конкурсу програм, бізнес планів і тому подібних документів, стосовно розвитку комунальних 

суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста Турка; 

 

1.1.9. Регламент, щодо Тендеру Турківської Міської Ради на підготовку програм, бізнес планів і 

тому подібних документів стосовно діяльності і розвитку суб’єктів господарювань міста Турка, виходячи з 

того, що; 

  - підготовку програм, бізнес планів і тому подібних документів, стосовно діяльності і розвитку суб’єктів 

господарювань, міста Турка здійснюється на конкурсній основі, в формі відкритого публічного конкурсу, про-

грам, бізнес планів і тому подібних документів стосовно діяльності і розвитку суб’єктів господарювань, мі-

ста Турка; 

 

1.1.10. Регламент Відкритих Аукціонних Торгів Турківської Міської Ради, щодо аукціонного про-

дажу власної  товарної продукції Турківської Міської Ради, виходячи з того, що: 

 - такі Відкриті Аукціонні Торги Турківської Міської Ради, щодо аукціонного продажу власної товарної 

продукції Турківської Міської Ради, буде здійснюватися також на основі використання такого інструмента-

рію торгівлі як опціони, ф’ючерси, форварди, свопи, векселі, трати; 

 

1.1.11. Регламент Відкритих Аукціонних Торгів Турківської Міської Ради, щодо аукціонного про-

дажу товарної продукції, яка є власністю комунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста 

Турка, виходячи з того, що: 

 - такі Відкриті Аукціонні Торги Турківської Міської Ради, щодо аукціонного продажу товарної продукції, 

яка є власністю комунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста Турка буде здійснюва-

тися також на основі використання такого інструментарію торгівлі як опціони, ф’ючерси, форварди, свопи, 

векселі, трати; 

 

1.1.12. Регламент Відкритого Публічного Конкурсу на заміщення Вакантних Посад в системі 

Турківської Міської Ради, виходячи з того, що: 



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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  - кожний такий Конкурс на заміщення Вакантних Посад в системі Турківської Міської Ради буде прохо-

дити в формі відкритого публічного конкурсу; 

 

1.1.13. Регламент Відкритого Публічного Конкурсу на заміщення Вакантних Посад в структурі ко-

мунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста Турка, виходячи з того, що: 

  - кожний такий Конкурсу на заміщення Вакантних Посад в структурі комунальних суб’єктів господарю-

вань, бюджетних установ міста Турка, буде проходити в формі відкритого публічного конкурсу; 

 

 

1.2. Участь Підприємства в підготовці, розробці Тендерним Комітетом Органу Самоврядування 

вищевказаних чотирнадцять документів здійснюватиметься на основі: 

  - співпраці Підприємства з Тендерним Комітетом, спільної Підприємства Тендерного Комітету, Органу 

Самоврядування з ПРОЗОРО, що виражене в співпраці з ПРОЗОРО як самого Голови Тендерного Комітету, 

так і членів Тендерного Комітету, Представників Підприємства виходячи з того, що: 

 ОСОБИСТО Голова Тендерного Комітету отримає від Підприємства проекти вищевказаних чотирнад-

цяти документів, так і супроводжуючі дані документи інструктивну-методичні документи стосовно 

сказаного, відповідно даного: 

 виходячи з інтелектуального рівня члені Тендерного Комітету, Підприємством буде ЗАБЕЗПЕ-

ЧЕНО підготовку самими  членами Тендерного Комітету Органу Самоврядування вищевказаних 

чотирнадцяти документів, виходячи з того, що: 

 в першу чергу Тендерний Комітет Органу Самоврядування підготовить такий базовий документ, як По-

ложення про Тендерний Комітет Турківської Міської Ради, проект якого Тендерному Комітету наддасть 

Підприємство. 

 

1.3. Відповідно до умов даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу Самоврядування 

Бізнес-Проект-КАРПАТИ, Тендерний Комітет Турківської Міської Ради діючи спільно з як Підприємст-

вом, так і з ПРОЗОРО започаткує впровадження вищевказаного і в діяльності, спочатку Тендерного Комі-

тету Органу Самоврядування Турківського району з: 

  - подальшим запровадженням такої діяльності Тендерних Комітетів і на Старосамбірський, Сколівський 

райони Львівської області, в тому числі і на гірські райони Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької 

областей, виходячи з того, що 

 участь Підприємства в  процесі підготовки вищевказаних документів проходитиме і з забезпеченням Під-

приємством процесу внесення Органом Самоврядування зміни і на Веб-Сайті Турківської Міської 

Ради, де вказані документи розміщуються, як: 

 ЗАТВЕРДЖЕНІ відкриті публічні документи Турківської Міської Ради, в тому числі Підприємство 

організує і забезпечить і:  

 розміщення Тендерним Комітетом Органу Самоврядування на Веб-Сайті ПРОЗОРО вищевказаних до-

кументів, як спільного Підприємства та Органу Самоврядування інтелектуального програмного про-

дукту. 

 

2. Відповідно до умов Базового Контракту, одночасно з запуском на умовах вказаних та розписаних в  

першому робочому технологічному контракті співпраці Підприємства з Тендерним Комітетом Органу Са-

моврядування, укладається між Підприємством і Органом Самоврядування:   

  - другий  робочий технологічний контракт Базового Контракту, на підставі якого започатковується  на пос-

тійній основі: 

 СПІВПРАЦЯ Підприємства з структурними підрозділами Органу Самоврядування, які з сторони Ор-

гану Самоврядування забезпечать реалізацію власних ПРОГРАМ Органу Самоврядування, підготов-

лених Органом Самоврядування на основі вказаного контракту на: 

 базовій основі програмних продуктів Підприємства, в результаті реалізації яких буде здійснюватися 

створення нових робочих місць, що виражається і в забезпеченням Підприємством: 



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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 процесу запуску Органом Самоврядування на основі співпраці з суб’єктами господарювання як з міста 

Турка, так і з гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей 

власних ПРОГРАМ Органу Самоврядування, виходячи з того, що на основі: 

 другого робочого технологічного контракт між Підприємством і Органом Самоврядування укла-

датимуться різного виду робочі правочини, в формі різного виду: 

o виконавчих робочих контрактів, на підставі яких Підприємство, діючи від імені Органу Самоврядування 

підготовлятиме як статутно-регламентні документи суб’єктів господарювання України, засновником 

яких виступатиме як особисто Орган Самоврядування, так і визначені особисто Органом Самовряду-

вання суб’єкти господарювання Турківського району, включаючи і те, що на основі: 

 виконавчих робочих контрактів Підприємство підготовлятиме як для Органу Самоврядування як 

ЗАСНОВНИКА, так і для визначених особисто Органом Самоврядування суб’єктів господарю-

вання Турківського району, як ЗАСНОВНИКІВ, такі програмні документи, як програми діяльності 

суб’єктів господарювання, які засновуватиме як особисто Орган Самоврядування, так і визначені 

особисто Органом Самоврядування суб’єкти господарювання Турківського району, відповідно да-

ного на умовах: 

 другого робочого технологічного контракту Базового Контракту, Підприємство Підготовить як стату-

тно-регламентні документи таких нижче вказаних двох перш початкових суб’єктів господарювання Ук-

раїни, так і ПРОГРАМИ діяльності даних, нижче вказаних двох перш початкових суб’єктів господарю-

вання України засновником яких перш початково виступить особисто Орган Самоврядування як: 

 

2.1. Публічне Акціонерне Товариство, Комунальне Підприємство міста Турки, надалі коротко по тексту 

даного документу ПАТ-К.П. з початковим статутним капіталом 100 000 000,00грн. розділеним на десять ти-

сяч простих Акцій ПАТ-К.П., номінальною вартістю кожної Акції ПАТ-К.П. по 10 000,00грн., виходячи з 

того, що: 

  - одна Акція даного ПАТ-К.П. купляється Органом Самоврядування, дев’ять Акцій даного ПАТ-К.П. ви-

купляються містом Турка, десять Акцій даного ПАТ-К.П. викупляються Турківським районом, відповідно 

що: 

 дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят Акцій ПАТ-К.П., номінальною вартістю 99 800 000,00грн. розмі-

щаються Андерайтером Органу Самоврядування, комерційним банком США, вибраним Особисто Ор-

ганом Самоврядування виключно тільки на території США, серед банків США, виходячи з того, що: 

 дані 100 000 000,00грн. статутного капіталу даного ПАТ-К.П., розміщаються Андерайтером на 

спеціальному  технологічному рахунку ПАТ-К.П., відкритому Андерайтером для  ПАТ-К.П., як: 

 стратегічний резервний капітал ПАТ-К.П., і того, що дані 100 000 000,00грн. статутного капіталу 

ПАТ-К.П., це Актив Забезпечення процесу емісії і розміщення Андерайтером Органу Самоврядування 

тепер уже, як Андерайтером ПАТ-К.П.: 

 п’яти тисяч Інвестиційних Облігацій ПАТ-К.П., номінальною вартістю кожної такої Інвестицій-

ної Облігації ПАТ-К.П. по 100 000,00грн., загальною номінальною вартістю п’яти тисяч Інвести-

ційних Облігацій ПАТ-К.П., 500 000 000,00грн., які Андерайтер ПАТ-К.П. розмістить виключно 

тільки на території США, серед банків США, виходячи з того, що: 

o розміщення Андерайтером як дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят Акцій ПАТ-К.П., так і п’яти тисяч 

Інвестиційних Облігацій ПАТ-К.П., Андерайтер здійснює в Доларах США, доларовому еквіваленті 

щодо гривневої вартості Акцій, Облігацій, відповідно даного як Статутний Капітал ПАТ-К.П., так і Ін-

вестиційний Капітал ПАТ-К.П. Андерайтер формує на Кліринговій Основі, технологічному програм-

ному продукті Підприємства, включаючи і те, що: 

 Базовий Актив, такий як основні технологічно, матеріально, нематеріальні засоби ПАТ-К.П. які 

формуються ПАТ-К.П. на основі високотехнологічних машин, механізмів, матеріалів виготовлених 

на митній території США, суб’єктами господарювання США, власниками яких є етнічні українці, 

громадяни США, предки яких є вихідці з західних регіонів України. 
 

2.1.1. Відповідно до умов Базового Контракту, виходячи з умов даної ПРОГРАМИ, як спільного Підпри-

ємства, Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ: 



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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 - ПАТ-К.П. це перший суб’єкт господарювання, заснований особисто  Органом Самоврядування на підс-

таві другого робочого технологічного контракту, Базового Контракту виходячи з того, що: 

 ПАТ-К.П. це компанія яка на основі використання американських технологій, організовує і веде перш 

початково комунальне господарство міста Турка, а в подальшому організовує і веде комунальне госпо-

дарство населених пунктів Турківського району, виходячи з того, що в подальшому: 

 ПАТ-К.П. створивши старосамбірське, сколівське відділення ПАТ-К.П. на основі використання 

американських технологій, організовує і веде комунальне господарство населених пунктів Старо-

самбірського, Сколівського районів Львівської області, в тому числі ПАТ-К.П.: 

 створивши, започаткувавши як Івано-Франківське, так і Закарпатське, Чернівецьке регіональні відді-

лення ПАТ-К.П., структурними підрозділами якого стануть гірські відділення ПАТ-К.П. розміщені в гір-

ських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей в: 

 населених пунктах яких гірські відділення ПАТ-К.П. на основі, використання американських тех-

нологій, організують і будуть вести комунальне господарство населених пунктів даних гірських рай-

онів 

 

2.2. Публічне Акціонерне Товариство, Спеціалізоване Технологічне Комунальне Підприємство міста 

Турки, надалі коротко по тексту даного документу ПАТ-С.Т.К.П., з початковим статутним капіталом 10 000 

000,00грн. розділеним на одну тисячу простих Акцій ПАТ-С.Т.К.П., номінальною вартістю кожної Акції 

ПАТ-К.П. по 10 000,00грн., виходячи з того, що: 

  - одна Акція даного ПАТ-С.Т.К.П., купляється Органом Самоврядування, дев’ять Акцій даного ПАТ-

С.Т.К.П. викупляються містом Турка, десять Акцій даного ПАТ-С.Т.К.П. викупляються Турківським ра-

йоном, відповідно що: 

 дев’ятсот вісімдесят Акцій ПАТ-С.Т.К.П. номінальною вартістю 9 800 000,00грн., розміщаються Ан-

дерайтером Органу Самоврядування комерційним банком США, вибраним Особисто Органом Само-

врядування виключно тільки на території США, серед банків США, виходячи з того, що: 

 дані 10 000 000,00грн. статутного капіталу даного ПАТ-С.Т.К.П., розміщаються Андерайтером на 

спеціальному  технологічному рахунку ПАТ-С.Т.К.П. відкритому Андерайтером для  ПАТ-С.Т.К.П. 

як: 

 стратегічний резервний капітал ПАТ-С.Т.К.П., і того, що дані 10 000 000,00грн. статутного капіталу 

ПАТ-С.Т.К.П., це Актив Забезпечення процесу емісії і розміщення Андерайтером Органу Самовряду-

вання тепер уже як Андерайтером ПАТ-С.Т.К.П.: 

 п’ятисот Інвестиційних Облігацій ПАТ-С.Т.К.П., номінальною вартістю кожної такої Інвестицій-

ної Облігації ПАТ-С.Т.К.П. по 100 000,00грн., загальною номінальною вартістю п’ятисот Інвести-

ційних Облігацій ПАТ-С.Т.К.П. 50 000 000,00грн., які Андерайтер ПАТ-С.Т.К.П. розмістить виклю-

чно тільки на території США, серед банків США, виходячи з того, що: 

o розміщення Андерайтером як дев’ятсот вісімдесят Акцій ПАТ-С.Т.К.П., так і п’ятисот Інвестицій-

них Облігацій ПАТ-С.Т.К.П., Андерайтер здійснює в Доларах США, доларовому еквіваленті щодо гри-

вневої вартості Акцій, Облігацій, відповідно даного як Статутний Капітал ПАТ-С.Т.К.П., так і Інвести-

ційний Капітал ПАТ-С.Т.К.П., Андерайтер формує на Кліринговій Основі, технологічному програм-

ному продукті Підприємства, включаючи і те, що: 

 Базовий Актив, такий, як основі технологічно, матеріально, нематеріальні засоби ПАТ-С.Т.К.П., 

які формуються ПАТ-С.Т.К.П. на основі високотехнологічних спеціалізованих засобів виготовлених 

на митній території США, суб’єктами господарювання США, власниками яких є етнічні українці, 

громадяни США, предки яких є вихідці з західних регіонів України. 

 

2.2.1. Згідно умов Базового Контракту, виходячи з умов даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства 

та Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ: 

  - ПАТ-С.Т.К.П. це другий суб’єкт господарювання, заснований особисто Органом Самоврядування на пі-

дставі другого робочого технологічного контракту Базового Контракту, виходячи з того, що: 

 ПАТ-С.Т.К.П., це компанія, на основі якої Орган Самоврядування приймає участь в процесі реалізації 

на території гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей 

власної Підприємства такої Програми, як: 



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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 нижче вказана в даному документі Програма КАРПАТИ-1-ЮМК, надалі коротко по тексту даного 

документу Програма КА-1-ЮМК, реалізація якої здійснюватиметься на основі використання ПАТ-

С.Т.К.П. американських технологій, виходячи з того, що: 

 ПАТ-С.Т.К.П. організовує і веде процес реалізації на території гірських районів Львівської, Івано-Фран-

ківської, Закарпатської, Чернівецької областей нижче вказаних, розписаних в даному документі  п’яти 

окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК, відповідно того, що: 

 реалізацію  п’яти окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК, складової спільного Підприємства та 

Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, організовує і забезпечує ПАТ-С.Т.К.П., як 

спеціалізована компанія, яка виступає від імені Органу Самоврядування. 

 

2.3. Відповідно до умов даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу  Самоврядування Біз-

нес-Проекту-КАРПАТИ, на основі Базового Контракту, одночасно з запуском на умовах вказаних, розписа-

них в  другому робочому технологічному контракті Базового Контракту процесу: 

  - започаткування Органом  Самоврядування як створення, так і діяльності як ПАТ-К.П., так і ПАТ-К.П. 

Підприємство та Орган  Самоврядування, спільно на основі співпраці Підприємства, Органу  Самовряду-

вання як з Органом  Самоврядування Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської 

області, так і: 

 спільної Підприємства, Органу  Самоврядування співпраці з Органами  Самоврядування гірських рай-

онів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей Орган  Самоврядування виходячи з по-

ложень другого робочого технологічного контракту Базового Контракту, зобов’язаний буде запустити 

процес  формування, запуску в роботу в формі Публічних Акціонерних Товариств різного виду суб’єктів 

господарювання, де: 

 засновком, Акціонером на основі кооперації буде Орган  Самоврядування, спільно як Акціонерами 

Органами  Самоврядування гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чер-

нівецької областей, так і спільно як Акціонерами з: 

 визначеними особисто як Органом  Самоврядування, так і особисто визначеними  Органами  Самовря-

дування гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей суб’єктами госпо-

дарювання виходячи з того, що відповідно до умов: 

 технологічного програмного продукту Підприємства такого, як Клірингова Основа формування на 

території США в Доларах США як статутних капіталів, так і інвестиційних капіталів таких 

суб’єктів господарювання України, як Публічні Акціонерні  Товариства виходячи з того, що: 

o розміри і суми вказаних капіталів, визначені в гривнях України, і того, що Андерайтерами процесу ство-

рення таких Публічних Акціонерних Товариств повинні бути виключно тільки: 

 Американські Комерційні Банки, визначені на основі відбору тільки особисто Органом Управ-

ління як стороною даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу  Самоврядування Біз-

нес-Проекту-КАРПАТИ і того, що РОЗРАХУНКОВИЙ: 

   загальний, сукупно допустимий як акційний, так і інвестиційний капітал таких ПАТ відповідно до 

умов даної ПРОГРАМИ  не повинен перевершити в загальному суму рівну п’яти мільярдам грн. 

 

3. Відповідно до умов Базового Контракту, одночасно з запуском на умовах вказаних розписаних в пер-

шому робочому технологічному контракті співпраці Підприємства з Тендерним Комітетом Органу  Само-

врядування укладається між Підприємством і Органом  Самоврядування і:   

  - третій  робочий технологічний контракт Базового Контракту, на підставі якого започатковується  на по-

стійній основі як реалізація спільного Підприємства, Органу  Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ: 

 СПІВПРАЦЯ Підприємства з структурними підрозділами Органу  Самоврядування які з сторони Ор-

гану  Самоврядування  забезпечать реалізацію: 

 власних ПРОГРАМ Органу  Самоврядування, підготовлених спільно Органом  Самоврядування 

з Підприємством на основі вказаного контракту, на базовій основі програмних продуктів Підприєм-

ства, в результаті реалізації яких буде здійснюватися: 



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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 фінансування власних ПРОГРАМ Органу  Самоврядування, прийнятих і затверджених на сесіях Ор-

гану  Самоврядування, виходячи з того, що таке фінансування здійснюватиметься відповідно до прийня-

того бюджету як міста Турка, так і бюджету як Турківського району, бюджетів Старосамбірського, Ско-

лівського районів, в тому числі і: 

 бюджетів гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, виходячи з 

того, що для даної цілі Орган  Самоврядування створить на комерційних засадах спеціальний пос-

тійно діючий Хедж-Фонд Органу Місцевого  Самоврядування міста Турка, управлятиме яким: 

o Фінансовий Лід Менеджер Органу  Самоврядування, такий, як комерційний банк України, вибраний 

Органом  Самоврядування на основі відкритого публічного конкурсу, виходячи з того, що як ПРОСПЕКТ 

такого Хедж-Фонду, так і програму діяльності вказаного Хедж-Фонду підготовить Підприємство, на умо-

вах третього робочого технологічного контракту виходячи і з того, що: 

 Підприємство, спільно з Органом  Самоврядування, як одна сторона контракту, укладатиме на 

підставі третього робочого технологічного контракту з Органами Місцевого  Самоврядування як 

Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, так і з Органами Міс-

цевого  Самоврядування гірських районів Івано-франківської, Закарпатської, Чернівецьких облас-

тей такі правочини прямої дії як: 

 виконавчі контракти фінансування, на основі яких за рахунок гривневого ресурсу спеціального Хедж-

Фонд Органу Місцевого  Самоврядування міста Турка, буде здійснюватиметься фінансування, рефінан-

сування, особистих програм, проектів Органів  Самоврядування як Турківського Старосамбірського, 

Сколівського районів, так і: 

 особистих програм, проектів Органів  Самоврядування гірських районів Івано-Франківської, Зака-

рпатської, Чернівецької областей у відповідності до затверджених бюджетів як Турківського Ста-

росамбірського, Сколівського районів, так і гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, 

Чернівецької областей, відповідно даного: 

 

3.1. Виходячи з умов Базового Контракту, Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, одночасно з запуском в реалізацію 

першого робочого технологічного контракту між Підприємством і Органом Самоврядування укладається:   

  - третій робочий технологічний контракт Базового Контракту, на підставі якого започатковується  процес 

формування  Органом Самоврядування: 

 Хедж-Фонду Органу Місцевого Самоврядування міста Турка, надалі по тексту даного документу Хедж-

Фонд-О.С., формування і запуск в роботу якого буде здійснено на умовах, вказаних, розписаних в таких 

двох документах, складовій даної ПРОГРАМИ як:  

 складова даної ПРОГРАМИ ПРОСПЕКТ Хедж-Фонд-О.С., надалі по тексту даного документу Про-

спект-Хедж-Фонд-О.С.,  складова даної ПРОГРАМИ Програма Діяльності Хедж-Фонд-О.С., надалі 

по тексту даного документу Програма- Хедж-Фонд-О.С., даних двох документів: 

 наданих  Підприємством Органу Самоврядування на п’ятнадцятий календарний день за датою затвер-

дження даної ПРОГРАМИ на сесії Органу Самоврядування, виходячи з того, що Орган Самовряду-

вання  впродовж: 

 п’ятнадцяти календарних днів за датою отримання Органом Самоврядування від Підприємства 

як Проспекту- Хедж-Фонд-О.С., так і Програми-Хедж-Фонд-О.С., затвердить на сесії Органу Само-

врядування як складову даної ПРОГРАМИ як Проспект-Хедж-Фонд-О.С., так і Програму-Хедж-

Фонд-О.С., відповідно даного: 

o починаючи з тридцятого календарного дня за датою затвердження даної ПРОГРАМИ на сесії Органу 

Самоврядування, Орган Самоврядування започатковує на умовах третього робочого технологічного 

контракту, Базового Контракту, відповідно до умов: 

 Проспекту-Хедж-Фонду-О.С., формування Хедж-Фонду-О.С., виходячи з того, що перш початково 

Орган Самоврядування на конкурсній основі ВИБЕРЕ Фінансового Лід Менеджера Органу Само-

врядування, комерційного банку, який: 

 перш початково, як Андерайтер Органу Самоврядування, починаючи з п’ятдесятого календарного дня 

за датою затвердження на сесії Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, розпочне формування поча-

ткового капіталу, Хедж-Фонд-О.С., в перш початковій сумі, яка рівна.  



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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 сумі, яка реально в три рази більша ніж загальна видаткова сума затвердженого на 2017 рік бюджету 

міста Турка, виходячи з того початковий капітал Хедж-Фонду-О.С. Андерайтер Органу Самовря-

дування сформує на умовах вказаних в: 

 Проспекті-Хедж-Фонду-О.С., протягом перших дев’яноста календарних днів діяльності Хедж-Фонду-

О.С., починаючи з п’ятдесятого календарного дня за датою затвердження на сесії Органу Самовряду-

вання даної ПРОГРАМИ шляхом: 

 

3.1.1. Розміщення Андерайтером серед банків України, двадцяти банківських відсоткових Вексе-

лів, емітованих Андерайтером Органу Самоврядування, відповідно до Проспекту-Хедж-Фонду-О.С., 

для цілі формування: 

  - початкового капіталу Хедж-Фонду-О.С., номінальною вартістю кожного такого  банківського від-

соткового Векселя сумі, яка дорівнює п’яти відсоткам від загальної суми початкового капіталу Хедж-

Фонду-О.С., виходячи зданого: 

 протягом перших тридцяти календарних днів діяльності Хедж-Фонду-О.С., починаючи з п’ятдесятого 

календарного дня за датою затвердження на сесії Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, Андерай-

тер Органу Самоврядування, розмісить перші шість банківських відсоткових Векселів Андерайтера, 

таким чином Андерайтер протягом: 

 перших тридцяти календарних днів діяльності Хедж-Фонду-О.С., починаючи з п’ятдесятого кале-

ндарного дня за датою затвердження на сесії Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, сформує 

першу частину початкового капіталу Хедж-Фонду-О.С. в сумі, яка рівна тридцяти відсоткам від 

загальної суми початкового капіталу Хедж-Фонд-О.С., відповідно протягом: 

 других тридцяти календарних днів діяльності Хедж-Фонду-О.С., починаючи з тридцятого календар-

ного дня діяльності Хедж-Фонду-О.С., яким буде вісімдесятий календарний день, за датою затвердження 

на сесії Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, Андерайтер Органу Самоврядування  відповідно 

до умов: 

 Проспекту-Хедж-Фонду-О.С., розмістить серед банків України другі шість банківських відсотко-

вих Векселів Андерайтера, таким чином Андерайтер, впродовж других тридцяти календарних днів 

діяльності Хедж-Фонду-О.С., починаючи з тридцятого календарного дня діяльності Хедж-Фонду-

О.С., яким є: 

o вісімдесятий календарний день, за датою затвердження на сесії Органу Самоврядування даної ПРО-

ГРАМИ, сформує другу частину початкового капіталу Хедж-Фонду-О.С., в сумі, яка рівна тридцяти 

відсоткам від загальної суми початкового капіталу Хедж-Фонду-О.С., сформувавши таким чином поча-

тковий капітал Хедж-Фонду-О.С. в сумі рівній шістдесяти відсоткам від загальної суми початкового 

капіталу Хедж-Фонд-О.С., виходячи з того, що: 

 відповідно до умов Проспекту-Хедж-Фонду-О.С., Андерайтер Органу Самоврядування протягом 

третіх тридцяти календарних днів діяльності Хедж-Фонду-О.С., починаючи з шістдесятого кале-

ндарного дня діяльності Хедж-Фонду-О.С., яким є сто десятий календарний день за датою затвер-

дження на сесії Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, розмістить серед банків України: 

 останні вісім банківських відсоткових Векселів Андерайтера, таким чином Андерайтер впродовж третіх 

тридцяти календарних днів діяльності Хедж-Фонду-О.С., починаючи з шістдесятого календарного дня 

діяльності Хедж-Фонду-О.С., яким є: 

 сто десятий календарний день за датою затвердження на сесії Органу Самоврядування даної ПРО-

ГРАМИ, сформує третю, останню частину початкового капіталу Хедж-Фонду-О.С., в сумі, яка 

рівна сорока відсоткам від загальної суми початкового капіталу Хедж-Фонду-О.С., сформувавши 

таким чином початковий капітал Хедж-Фонду-О.С. в сумі, рівній сто відсоткам від загальної суми 

початкового капіталу Хедж-Фонду-О.С. 
 

3.1.2. Розміщення Андерайтером серед банків України двадцяти банківських відсоткових Векселів, 

емітованих Андерайтером Органу Самоврядування, відповідно до Проспекту-Хедж-Фонду-О.С., для цілі 

формування Андерайтером Органу Самоврядування початкового капіталу Хедж-Фонд-О.С., здійснюється 

на умовах того, що: 



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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  -  кожний такий банківський відсотковий Вексель, емітований і розміщений Андерайтером Органу Само-

врядування для цілі формування початкового капіталу Хедж-Фонду-О.С., буде погашений, оплачений Ан-

дерайтером Органу Самоврядування, уже, як Фінансовим Лід Менеджером Органу Самоврядування, на: 

 три тисячі шестисотий календарний день, який наступить за датою розміщення кожного такого бан-

ківського відсоткового Векселя, виходячи з того, що: 

 Фінансовий Лід Менеджер Органу Самоврядування, як банк який управляє від імені Органу Само-

врядування діяльністю Хедж-Фонд-О.С., протягом терміну дії кожного такого банківського відсот-

кового Векселя, виплатить держателям такого банківського відсоткового Векселя сорока випла-

тами сорок відсоткових сум, виплачуючи: 

 держателю кожного такого банківського відсоткового Векселя, кожних дев’яносто календарних днів дії 

кожного такого банківського відсоткового Векселя вказану в кожному такому банківському відсотко-

вому Векселі: 

 відсоткову суму, яка  щодо кожного з двадцяти банківських відсоткових Векселів буде вказана, за-

фіксована в Проспекті-Хедж-Фонду-О.С.   

 

3.1.2. Відповідно до умов вказаних, розписаних в Програмі-Хедж-Фонду-О.С., Фінансовий Лід Мене-

джеро Органу Самоврядування, який діючи від імені Органу Самоврядування, управляє діяльністю Хедж-

Фонду-О.С., починаючи з: 

  - сто п’ятдесятого календарного дня діяльності Хедж-Фонду-О.С., яким стане двохсотий календарний 

день за датою затвердження на сесії Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, розпочне в вексельній фо-

рмі  поточне фінансування Органу Самоврядування, відповідно до бюджетного розпису Органу Самовря-

дування, виходячи з поточного затвердженого бюджету міста Турка, виходячи з того, що: 

 таке поточне фінансування Органу Самоврядування, Фінансовий Лід Менеджер Органу Самовряду-

вання буде здійснювати на умовах вказаних, розписаних в Програмі-Хедж-Фонду-О.С., відповідно до 

умов поточного затвердженого бюджету міста Турка, відповідно того, що: 

 кошти, кожної суми, потраченої Фінансовим Лід Менеджером Органу Самоврядування в рахунок  

поточного фінансування Органу Самоврядування, відповідно до бюджетного розпису Органу Са-

моврядування, виходячи з поточного затвердженого бюджету міста Турка, як: 

 постійне відновлення капіталу Хедж-Фонду-О.С., повертаються в капітал Хедж-Фонду-О.С. протягом  

одна тисяча вісімдесяти календарних днів за датою: 

 здійснення Фінансовим Лід Менеджером Органу Самоврядування за рахунок коштів Хедж-Фонду-

О.С. оплати в рахунок поточного фінансування Органу Самоврядування, відповідно до бюджет-

ного розпису Органу Самоврядування, виходячи з поточного затвердженого бюджету міста Турка, 

шляхом: 

o оплати  Органом Самоврядування тридцяти шести Тратт, виданих Фінансовим Лід Менеджером Ор-

гану Самоврядування, як трасантом проти Органу Самоврядування, як трасату, виходячи з того, що 

ремітентом по даних тридцяти шести Траттах буде Хедж-Фонд-О.С. і того, що: 

 дані тридцять шість Тратт оплатить Орган Самоврядування протягом одна тисяча вісімдесяти 

календарних днів, починаючи з тридцятого календарного дня за датою:  

 здійснення Фінансовим Лід Менеджером Органу Самоврядування за рахунок коштів Хедж-Фонду-О.С. 

оплати в рахунок поточного фінансування Органу Самоврядування, відповідно до бюджетного розпису 

Органу Самоврядування, виходячи з поточного затвердженого бюджету міста Турка. 

 

3.2. Відповідно до умов Базового Контракту, виходячи з умов даної ПРГРАМИ, як спільного Підприємс-

тва та Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, на вищевказаних умовах, розписаних, вказаних 

як в Проспекті-Хедж-Фонду-О.С., так і в Програмі-Хедж-Фонду-О.С., на підставі: 

  - внесених Підприємством ДОДАТКІВ як в Проспект-Хедж-Фонду-О.С., так і в Програму-Хедж-Фонду-

О.С., на основі даного і збільшення  Фінансовим Лід Менеджером Органу Самоврядування капіталу Хедж-

Фонд-О.С., шляхом: 

 додаткової емісії і розміщення Фінансовим Лід Менеджером Органу Самоврядування, як Андерайте-

ром Органу Самоврядування додаткових банківських відсоткових Векселів Андерайтера, Фінансовий 



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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Лід Менеджер Органу Самоврядування, буде здійснювати за кошти Хедж-Фонду-О.С., в вексельній фо-

рмі: 

 поточне фінансування Органів Самоврядування гірських районів Львівської, Івано-Франківської, 

Закарпатської, Чернівецької областей відповідно до: 

 бюджетного розпису Органів Самоврядування гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Зака-

рпатської, Чернівецької областей виходячи з поточних, затверджених бюджетів гірських районів 

Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей. 
 

4. Відповідно до умов Базового Контракту, виходячи з умов даної ПРГРАМИ, як спільного Підприємства, 

Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, на дев’яностий календарний день реалізації даної 

ПРОГРАМИ, починаючи з дати  затвердження на сесії Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, на умо-

вах: 

  - четвертого робочого технологічний контракту Базового Контракту, укладено на підставі Базового Ко-

нтракту між Підприємством і Органом  Самоврядування, на тридцятий календарний день реалізації даної 

ПРОГРАМИ, починаючи з дати  затвердження на сесії Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, розпо-

чинається процес реалізації: 

 такої Програми Підприємства, як Програма КА-1-ЮМК, підставі якого здійснюватиметься на постійній 

основі співпраця Підприємства з структурними підрозділами Органу Самоврядування, які з сторони 

Органу Самоврядування забезпечать участь Органу Самоврядування в процесі реалізації Підприємс-

твом п’яти окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК, відповідно даного на підставі: 

 четвертого робочого технологічного контракту між Підприємство і Органом Самоврядування 

буде укладено п’ять, таких нижческазаних правочинів, як п’ять виконавчих контрактів участі Ор-

гану Самоврядування в процесі реалізації Підприємством на території як Турківського, Старосам-

бірського, Сколівського районів Львівської, так і гірських районів Івано-Франківської, Закарпат-

ської, Чернівецької областей п’яти окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК, включаючи і те, що: 

 на підставі четвертого робочого технологічного контракту, Підприємство спільно з Органом Самовря-

дування, як одна сторона контракту укладатиме з Органами Самоврядування як Турківського, Ста-

росамбірського, Сколівського районів Львівської, так і гірських районів Івано-Франківської, Закарпат-

ської, Чернівецької областей: 

 контракти участі Органів Самоврядування вищевказаних гірських районів в процесі реалізації Під-

приємством на території як Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської, 

так і гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей п’яти окремих 

Проектів Програми КА-1-ЮМК, в тому числі на основі: 

o четвертого робочого технологічного контракту, для цілі забезпечення процесу реалізації п’яти окре-

мих Проектів Програми КА-1-ЮМК, Підприємство, як Управляюча Компанія, спільно з Органом Са-

моврядування, як одна сторона контракту, укладатиме з: 

 як суб’єктами господарювання США, так і окремими фізичними особами США з числа україномов-

них американців, предки яких це вихідці з гірських районів західної України, такі різного виду пра-

вочини як: 

 контракти участі, як суб’єктів господарювання США, так і окремих фізичних осіб США, з числа украї-

номовних американців в процесах реалізації на території гірських районів Львівської, Івано-Франківсь-

кої Закарпатської, Чернівецької областей України п’яти окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК 

КА-1-ЮМК, виходячи з того, що: 

 на основі таких правочинів реалізація п’яти окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК, буде здійс-

нюватися на основі використання Підприємством, як Управляючою Компанією американських 

технологій, в тому числі обладнання, матеріалів виготовлених на території США, людського ресу-

рсу з числа: 

 як громадян  США, так і з числа громадян України, які будуть задіяні Підприємством як Управляючою 

Компанією в процесі реалізації таких п’яти окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК, для цілі фінансу-

вання процесу реалізації яких Підприємство створить на території США п’ять окремих Хедж-Фондів з 

загальним капіталом 6 600 000 000,00Доларів США.  
 



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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4.1. Відповідно до умов Базового Контракту, виходячи з умов даної ПРГРАМИ, як спільного Підприємс-

тва та Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, на умовах вказаних як в четвертому робочому 

технологічному контракту Базового Контракту, так і умовах вказаних в самі Програмі КА-1-ЮМК прочи-

наючи з: 

 - тридцятого календарного дня реалізації даної ПРОГРАМИ, що наступив за датою затвердження на сесії 

Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, розпочинається участь в процесі реалізації Програми КА-1-

ЮМК Органу Самоврядування на основі: 

 співпраці Підприємства з структурними підрозділами Органу Самоврядування, які з сторони Органу 

Самоврядування забезпечать участь Органу Самоврядування в особі ПАТ-С.Т.К.П. в процесі реаліза-

ції Підприємством: 
 п’яти окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК, на території гірських районів Львівської, Івано-

Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, на основі співпраці Підприємства з органами 

місцевого самоврядування вказаних районів і того, що Програма КА-1-ЮМК реалізується Підпри-

ємством за участю: 

 американських партнерів Підприємства як суб’єктів господарювання США, так і окремих фізичних осіб 

США з числа україномовних американців, предки яких це вихідці з гірських районів західної України, 

відповідно Програма КА-1-ЮМК реалізується на основі використання Підприємством, як: 

 Управляючою Компанією американських технологій, обладнання, матеріалів виготовлених на те-

риторії США, людського ресурсу як з числа громадян  США, так і з числа громадян України, які 

будуть задіяні Підприємством, як Управляючою Компанією в  реалізацію таких п’яти  окремих Про-

ектів КА-1-ЮМК,  як: 

 

1. Проект №1 КА-1-ЮМК, процес реалізації якого розпочнеться починаючи з дев’яностого календарного 

дня за  датою  затвердження на сесії Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, виходячи з того, що Проект 

№1 КА-1-ЮМК, надалі Проект-в.Л.п.Л-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000., це: 

 - спеціалізований технологічний проект, на підставі якого ПАТ-С.Т.К.П., як суб’єкт господарювання Укра-

їни який діє від імені як Підприємства, як Управляючої Компанії, так і Органу Самоврядування, реалізує 

відновлення Лісів, Природнього Ландшафту на території гірських районів Львівської, Івано-Франківської, 

Закарпатської, Чернівецької областей, на основі фінансування процесу реалізації Проекту-в.Л.п.Л-г.р.-

Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000., за рахунок доларового ресурсу: 

 створеного Підприємством, як Управляючою Компанією, на території США першого Хедж Фонду Під-

приємства, такого як Хедж-Фонд-Проект-в.Л.п.Л-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000., з капіталом 3 000 000 

000,00 Доларів США, виходячи з того, що за рахунок доларового ресурсу Хедж-Фонду-Проекту-в.Л.п.Л-

г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000. Підприємство, як: 

 Управляюча Компанія Хедж-Фонду-Проекту-в.Л.п.Л-г.р.Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000., на умовах 

Проекту-в.Л.п.Л-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. фінансуватиме діяльність ПАТ-С.Т.К.П., як: 

 суб’єкта господарювання України, який діючи від імені як Підприємства, як Управляючої Компанії, так 

і Органу Самоврядування, займатиметься відновленням лісів, природнього ландшафту на території 

гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, виходячи з 

того, що:  

 в процесі реалізації Проекту-в.Л.п.Л-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000. буде задіяно, як операційний 

системний банк Підприємства, визначений Підприємством комерційний банк, який від імені Підп-

риємства, як Управляючої Компанії, буде забезпечувати роботу Підприємства з банками США. 

 

2. Проект №2 КА-1-ЮМК, надалі Проект-б.е.Д.-г.р.-Л.І. З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000., процес реалізації якого 

розпочнеться починаючи з сто двадцятого  календарного дня за датою затвердження на сесії Органу Само-

врядування даної ПРОГРАМИ, виходячи з того, що Проект-б.е.Д.-г.р.-Л.І. З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000., це: 

  - спеціалізований технологічний проект, на підставі якого ПАТ-С.Т.К.П., як суб’єкт господарювання Укра-

їни, який діє від імені як Підприємства, як Управляючої Компанії, так і Органу Самоврядування,  на основі 

реалізації Проекту-б.е.Д.-г.р.-Л.І. З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000., здійснить, здійснюватиме: 
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особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 
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 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
 

16 

 

 як будівництво, так і експлуатацію на території гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Зака-

рпатської, Чернівецької областей шосейних доріг, на основі фінансування процесу реалізації Проект-

б.е.Д.-г.р.-Л.І. З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000., за рахунок доларового ресурсу: 

 створеного Підприємством, як Управляючою Компанією на території США, другого Хедж Фонду 

Підприємства, такого як Хедж-Фонд-Проект-б.е.Д.-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000., з капіталом 

2 000 000 000, 00 Доларів США, виходячи з того, що  

 в процесі реалізації Проекту-б.е.Д.-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000. буде задіяно як операційний систем-

ний банк Підприємства визначений Підприємством комерційний банк, який від імені Підприємства, як 

Управляючої Компанії, буде забезпечувати роботу Підприємства з банками США. 

 

3. Проект №3 КА-1-ЮМК, надалі Проект-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., процес реалізації 

якого розпочнеться починаючи з сто п’ятдесятого  календарного дня за датою затвердження на сесії Органу 

Самоврядування даної ПРОГРАМИ, виходячи з того що Проект-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. 

це: 

 - спеціалізований технологічний проект, на підставі якого ПАТ-С.Т.К.П., як суб’єкт господарювання Укра-

їни, який діє від імені як Підприємства, як Управляючої Компанії, так і Органу Самоврядування на основі 

реалізації Проекту-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., здійснить, здійснюватиме: 

 митно ліцензійну торгівлю на території прикордонних гірських районів Львівської, Івано-Франківсь-

кої, Закарпатської, Чернівецької областей на основі фінансування процесу реалізації Проекту-о.М.Л.т.-

п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., за рахунок доларового ресурсу: 

 створеного Підприємством як Управляючою Компанією на території США третього  Хедж Фонду 

Підприємства такого як Хедж-Фонд-Проекту-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., з капіталом 

1 000 000 000,00 Доларів США, виходячи з того, що за рахунок доларового ресурсу Хедж-Фонду-Про-

екту-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. Підприємство, як: 

 Управляюча Компанія Хедж-Фонду- Проекту-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., на умовах 

Проекту-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., фінансуватиме діяльність ПАТ-С.Т.К.П., направ-

лену на ведення  ПАТ-С.Т.К.П. митно ліцензійної торгівлі на території прикордонних гірських районів 

Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей і того, що:  

 в процесі реалізації Проекту-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. буде задіяно як операційний 

системний банк Підприємства, визначений Підприємством комерційний банк, який від імені Підп-

риємства, як Управляючої Компанії, буде забезпечувати роботу Підприємства з банками США. 

 

4. Проект №4 КА-1-ЮМК, надалі Проект-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500., процес реалізації 

якого розпочнеться починаючи з сто вісімдесятого  календарного дня за датою затвердження на сесії Органу 

Самоврядування даної ПРОГРАМИ, виходячи з того, що Проект-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-

500., це: 

 - спеціалізований технологічний проект, на підставі якого ПАТ-С.Т.К.П., як суб’єкт господарювання Укра-

їни, який діє від імені як Підприємства, як Управляючої Компанії, так і Органу Самоврядування на основі 

реалізації Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500., здійснить, здійснюватиме: 

 організацію, експлуатація мисливсько лісового господарства на території прикордонних гірських райо-

нів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей на основі фінансування про-

цесу реалізації Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500., за рахунок доларового ресурсу: 

 створеного Підприємством, як Управляючою Компанією, на території США четвертого  Хедж Фо-

нду Підприємства, такого як Хедж-Фонд- Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500., з ка-

піталом 500 000 000,00 Доларів США, виходячи з того, що за рахунок доларового ресурсу Хедж-Фонду- 

Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500. Підприємство, як: 

 Управляюча Компанія Хедж-Фонду-Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500., на умовах 

Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500., фінансуватиме діяльність ПАТ-С.Т.К.П. направ-

лену на ведення  ПАТ-С.Т.К.П. мисливсько лісового господарства на території прикордонних гірських 

районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей і того, що:  



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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 в процесі реалізації Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500. буде задіяно як операцій-

ний системний банк Підприємства, визначений Підприємством комерційний банк, який від імені 

Підприємства, як Управляючої Компанії, буде забезпечувати роботу Підприємства з банками США. 

 

5. Проект №5 КА-1-ЮМК, надалі Проект-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-100., про-

цес реалізації якого розпочнеться починаючи з двісті десятого календарного дня за датою затвердження на 

сесії Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, виходячи з того, що Проект-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-

Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-100., це: 

 - спеціалізований технологічний проект, на підставі якого ПАТ-С.Т.К.П., як суб’єкт господарювання Укра-

їни, який діє від імені як Підприємства, як Управляючої Компанії, так і Органу Самоврядування на основі 

реалізації Проекту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., здійснить, здійснюватиме: 

 на основі Тайм-Шер  ведення зеленого туризму на території прикордонних гірських районів Львівської, 

Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей на основі фінансування процесу реалізації 

Проекту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., за рахунок доларового ресурсу: 

 створеного Підприємством, як Управляючою Компанією, на території США п’ятого Хедж Фонду 

Підприємства, такого як Хедж-Фонд- Проекту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-

1000., з капіталом 100 000 000,00 Доларів США, виходячи з того, що за рахунок доларового ресурсу 

Хедж-Фонду-Проекту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. Підприємство, як: 

 Управляюча Компанія Хедж-Фонду- Проекту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-

1000., на умовах Проекту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., фінансуватиме дія-

льність ПАТ-С.Т.К.П. направлену на ведення ПАТ-С.Т.К.П. на основі Тайм-Шер  зеленого туризму на 

території прикордонних гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівець-

кої областей і того, що:  

 в процесі реалізації Проекту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. буде задіяно 

як операційний системний банк Підприємства визначений Підприємством комерційний банк, який 

від імені Підприємства, як Управляючої Компанії, буде забезпечувати роботу Підприємства з бан-

ками США. 

 

Започаткування процесу реалізація вищеперерахованих чотирьох робочих технологічних контрак-

тів Базового Контракту, і їхньої складової повинно бути здійснено на умовах складової даної ПРОГРАМИ: 

  - Технологічного Попереднього Плану Реалізації ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу Са-

моврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, підготовленого Підприємством в процесі всенародного публіч-

ного обговорення даної ПРОГРАМИ як населенням, так і різного виду організаціями, суб’єктами господарю-

вання, партіями, і тому подібне як міста Турка, так і в цілому, як: 

 населенням, так і різного виду організаціями, суб’єктами господарювання, партіями гірських районів 

Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької  областей, включаючи і залучення до та-

кого всенародного публічного обговорення і українську діаспору США, Канади, виходячи з того, що: 
 за десять календарних днів до закінчення всенародного публічного обговорення даної ПРОГРАМИ, 

Підприємство наддасть Органу Самоврядування Технологічний Попередній План Реалізації ПРО-

ГРАМИ, спільно з таким документом, як Базовий Контракт, які відповідно до умов даної ПРО-

ГРАМИ,  як складова даної ПРОГРАМИ затверджуються на сесії Органу Самоврядування, відпо-

відно того, що: 
 впродовж перших двохсот сімдесяти календарних днів реалізації Базового Контракту, Підприємство, 

спільно з Органом Самоврядування підготовлять і представлять сесії Органу Самоврядування на за-

твердження такі три документи, складові даної ПРОГРАМИ, як: 

 документ перший Технологічно Стратегічний План Реалізації ПРОГРАМИ, як спільного Підпри-

ємства та Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, документ другий, складову Техно-

логічно Стратегічного Плану Реалізації ПРОГРАМИ, такий як: 

o перший календарний одна тисяча восьмисот денний План Реалізації ПРОГРАМИ, як спільного Підп-

риємства та Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, документ третій, складова першого 

календарного одна тисяча восьмисот денного Плану Реалізації ПРОГРАМИ, такий як: 



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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 перший календарний трьохсот шістдесяти денний План Реалізації ПРОГРАМИ, як спільного Під-

приємства та Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, відповідно того, що: 

 починаючи з трьохсотого дня реалізації даної ПРОГРАМИ, започатковується реалізації даної ПРО-

ГРАМИ як спільного Підприємства та Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, на основі 

першого календарного трьохсот шістдесяти денного Плану Реалізації ПРОГРАМИ, як складової: 

 першого календарного одна тисяча восьмисот денного Плану Реалізації ПРОГРАМИ, складової 

Технологічно Стратегічного Плану Реалізації ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу 

Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, виходячи з того, що реалізація: 

 ПРОГРАМИ як спільного Підприємства, Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, буде 

здійснюватися на основі складової ПРОГРАМИ, Технологічно Стратегічного Плану Реалізації ПРО-

ГРАМИ. 

 

 

 

 

 
Технологія, Механізм Реалізації даної ПРОГРАМИ, як 

Спільного Підприємства, Органу  Самоврядування 

Бізнес-Проекту-КАРПАТИ. 

 

  Реалізація даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства, Органу  Самоврядування Бізнес-Прое-

кту-КАРПАТИ, здійснюватиметься в формі  приватно державного партнерства, виходячи з такої технології, 

механізму реалізації даної ПРОГРАМИ, як спільного Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, відповідно якого: 

 

1. Перш початково дана ПРОГРАМА приймається на сесії Органу Самоврядування, приймається в 

формі затвердження на сесії даного тексту ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства, Органу  Самовряду-

вання Бізнес-Проекту-КАРПАТИ. 

 

2. Винесення рішенням сесії даної ПРОГРАМИ на всенародне публічне обговорення, як населенням, 

так і різного виду організаціями, суб’єктами господарювання, партіями, і тому подібне як міста Турка, так і в 

цілому як: 

  - населенням, так і різного виду організаціями, суб’єктами господарювання, партіями гірських районі Львів-

ської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької  областей, включаючи і залучення до такого всена-

родного публічного обговорення і українську діаспору США, Канади, всенародне публічне обговорення, що 

виражене в: 

 формі винесення на всенародне публічне обговорення ЗАТВЕРДЖЕНОГО сесією даного тексту ПРО-

ГРАМИ, як базового аналітично  технологічного документу Органу Самоврядування, на підставі якого, 

на основі: 

 окремих РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ прямої дії, підготовлених спільно Підприємством, Органом  

Самоврядування, прийнятих і затверджених рішеннями сесій Органу здійснюватиметься реалі-

зація даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства, Органу  Самоврядування Бізнес-Проекту-КА-

РПАТИ. 

 

Виходячи з вищевказаного механізму реалізації даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу  

Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, Підприємство за десять календарних днів до дати закінчення 

всенародного публічного обговорення наддасть Органу  Самоврядування такі два перші РОБОЧІ ДОКУМЕ-

НТИ прямої дії як: 

  - Технологічний Попередній План Реалізації ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу  Само-

врядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, так і Базовий Контракт, які як складова ПРОГРАМИ повинні бути 

затверджені на сесії Органу  Самоврядування, проведеної після закінчення терміну всенародного публічного 

обговорення, виходячи з того, що: 



ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоуправління як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування 

особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програмні проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 
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 як Технологічний Попередній План Реалізації ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу  Са-

моврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, так і Базовий Контракт будуть підготовлені Підприємством 

на основі даної ПРОГРАМИ, з урахуванням: 
 результату отриманого в процесі всенародного публічного обговорення ПРОГРАМИ, як спільного 

Підприємства, Органу  Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, виходячи з того, що: 
 реалізація ПРОГРАМИ розпочнеться на умовах вказаних, розписаних в Технологічному Попередньому 

Плані Реалізації ПРОГРАМИ і здійснюватиметься на умовах вказаних в Базовому Контракті, як: 

 реалізація Підприємством, Органом Самоврядування інтелектуального програмного продукту 

Підприємства, ПОДАРОВАНОГО особисто Власником Підприємства Юрієм Кіперманом, особи-

сто: 

o Органу Місцевого  Самоврядування міста Турка, з ціллю СПІЛЬНОГО, на взаємо ВИГОДІ вирішення 

як Підприємством, так і Органом Місцевого  Самоврядування  міста Турка, як: 

 ВЛАСНИКОМ спільного Підприємства, Органу  Самоврядування міста Турка,  Бізнес-Проекту-

КАРПАТИ, інтелектуального програмного продукту разом з Органами Місцевого Самоврядування 

гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської Чернівецької областей всього ви-

щевказаного в дані ПРОГРАМІ, як спільному Бізнес-Проекті-КАРПАТИ. 

 
 

 

 

Директор ПП-ІТІ-КіП 

Авраменко Сергій 

 

 

 

 


