
 

Запитання – відповіді 

 

1.  «Приватне Підприємство Інноваційно-Технологічно-Дилерсько-Інвестиційна 

Компанія Кіперман і Партнери, надалі Підприємство» – є компанією, яка управ-

ляє бізнесом через управління фінансовими потоками,а з другого боку – ЗАМОВ-

НИК (тобто Органи Місцевого Самоврядування) – управління фінансовими пото-

ками здійснюють особисто. 

Так хто ж насправді управляє бізнесом через управління фінансовими потоками (разом) і 

окремо – хто насправді управляє бізнесом і хто управляє фінансовими потоками і далі по 

тексту? 

 

Бізнес-Проект-КАРПАТИ, це: спеціально ПІДГОТОВЛЕНИЙ, конкретно  для Органу Мі-

сцевого Самоврядування Міста Турка Підприємством, Компанією Кіперман і Партнери: 

 - Технологічний-Монетарний-Бізнес Проект, який БУДЕ ОФІЦІЙНО ПОДАРЕНИЙ Власни-

ком Підприємства, Компанія Кіперман і Партнери Органу Місцевого Самоврядування Міста 

Турка виходячи з того що: Проект ПІДГОТОВЛЕНИЙ на базовій основі такого ВЛАСНОГО 

Кіпермана Програмного Продукту, як Сто Десять Банківсько-Фінансових Технологічних Про-

грам,  перш початково який був підготовлений під такою робочою назвою як Проект-СТЕ-

ФАНІ впродовж часу починаючи з 21 вересня 2000 року по тридцять перше грудня 2014 року,  

як: 

 Технологічний монетарний проект Управління Бізнесом через Управління Фінансовими 

Потоками, відповідно того що: 

 Управління фінансовими Потоками Здійснюється на Основі Термінових Фінансових 

Інструментів і Вексельних Схем Розрахунку з Системою Вексельних Операцій вихо-

дячи з того що Проект-СТЕФАНІ в свою чергу був підготовлений на: 

o БАЗОВІЙ ОСНОВІ двісті п’ятдесяти матричних ПРОГРАМ-МАТИМАТИЧНОЇ МАТ-

РИЦІ, розробленої на основі фундаментальних досліджень в напрямку управління фінан-

совими ризиками Вільяма ШАРПА протягом часу починаючи з 1992 року по 2000 рік як: 

 МАТЕМАТИЧНА МАТРИЦЯ в процесі підготовки, розробки фінансових програм для 

Американських Інвестиційних Банкірів. 

 

Вищевказане  було підготовлено групою Незалежних Системних Фінансових Аналітиків 

«СКОРПІОН» в складі 220 Незалежних Системних Фінансових Аналітиків створеною в 1992 

році, 220 Незалежних Системних Фінансових Аналітиків, які працювали як ОДНА КО-

МАНДА АНАЛІТИКІВ знаходячись, проживаючись в сімнадцяти країнах Європи, Азії, Аме-

рики, Австралії впродовж часу починаючи з осені 1992 року по перше січня 2015 року, дата, 

коли СКОРПІОН як ОДНА КОМАНДА перестала існувати, яка як ВИКОНАВЕЦЬ писала рі-

зного виду ПРОГРАМИ на ЗАМОВЛЕННЯ, де ЗАМОВНИКАМИ виступали  ПОСЕРЕДНИКИ 

які представляли СКОРПІОНУ різного виду ЗАМОВЛЕННЯ.  

 

Бізнес-Проект-КАРПАТИ як Технологічний-Монетарний-Бізнес Проект підготовлений 

спеціально для Органу Місцевого Самоврядування Міста Турка передбачає і: 

  - ЙОГО, Органу Місцевого Самоврядування Міста Турка участь в особі другого заснованого 

в формі А.Т. підприємства Органу Місцевого Самоврядування Міста Турка з статутним капі-

талом десять мільйонів грн.  компанії  в процесі реалізації п’яти проектів Програми КА-1-

ЮМК. 

 

Щодо такого як - програмний документ підготовлений Підприємством, як компанією яка 

управляє бізнесом через управління фінансовими потоками, виходячи з того, що: 

  - управління фінансовими потоками здійснюється особисто ЗАМОВНИКОМ Підприємства 

на основі термінових фінансових інструментів і вексельних схем розрахунку, вексельних опе-

рацій, так це КОРОТКО ІНФОРМАЦІЯ про Підприємство Компанію Кіпермані Партнери, яка 

як: 
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 Аналітик, розробляє для ЗАМОВНИКА, ЗАМОВНИКІВ Підприємства різного виду про-

грами, проекти  на основі яких ЗАМОВНИК, ЗАМОВНИКИ Підприємства під УПРАВ-

ЛІННЯМ Підприємства особисто реалізує, реалізують ЗАМОВЛЕНІ програми, проекти, а 

відносно Бізнес-Проекту-КАРПАТИ то тут: 

 Підприємство Компанія Кіперман і Партнери діючи від ІМЕНІ Органу Місцевого Са-

моврядування Міста Турка УПРАВЛЯТИМЕ такими процесами як: 

 ВЕДЕННЯ Органом Місцевого Самоврядування ТОРГІВ через ПРОЗОРО, так і первинним 

розміщення як Акцій, так і Облігацій двох Акціонерних Товариств на території США рези-

дентом США, Андерайтером Органу Місцевого Самоврядування, в тому числі і: 

 УПРАВЛЯТИМЕ від ІМЕНІ Органу Місцевого Самоврядування процесами веденням 

на території США, резидентом США, уже як Фінансовим Лід Менеджером двох А.Т., 

фінансових операцій з як Акціями, так і Облігаціями двох А.Т., включаючи і те що: 

o Підприємство Компанія Кіпермані Партнери, діючи від ІМЕНІ Органу Місцевого Само-

врядування, УПРАВЛЯТИМЕ від ІМЕНІ Органу Місцевого Самоврядування процесами 

як: 

 формування Андерайтером Органу Місцевого Самоврядування Капіталу Хедж-Фонду 

Органу Місцевого Самоврядування, так і управлятиме фінансовими операціями, які від 

імені Хедж-Фонду Органу Місцевого Самоврядування на ЙОГО КОРИСТЬ вестиме: 

 Фінансовий Лід Менеджер Органу Місцевого Самоврядування, той самий банк який спо-

чатку був Андерайтером Органу Місцевого Самоврядування   

 

 

 

 

2. Яке відношення має прийнятий бюджет міста Турка до фінансування власних 

ПРОГРАМ Органу Самоврядування, підготовлених спільно Органом Самовряду-

вання з Підприємством на основі вказаного контракту? 

 

 РОЗМІР видаткової частини бюджету це - сума множена на три становитиме суму 

Капіталу Хедж-Фонду Органу Місцевого Самоврядування міста Турка, а кошти ЗАРО-

БЛЕНІ Хедж-Фондом як додатково зароблені Органом Місцевого Самоврядування мі-

ста Турка грошові ресурси НАПРАВЛЯЮТЬСЯ в бюджет  міста Турка, а з бюджету 

міста Турка, уже як бюджетні кошти Міста Турка, Орган Місцевого Самоврядування 

як РОЗПОРЯДНИК бюджетних коштів направляє такі кошти на фінансування: інфра-

структурних проектів  Органу Місцевого Самоврядування затверджених на Сесії. 

 

3.  Скільки загалом буде створено хедж-фондів? оскільки тут мова іде про один 

спільний постійно діючий. А уже в ЧЕТВЕРТОМУ робочому технологічному кон-

тракту  мова уже іде про ще п’ять створених Підприємство на території США 

окремих Хедж-Фондів з загальним капіталом 6 600 000 000,00 Доларів США. 
 

 Органом Місцевого Самоврядування міста Турка буде створено всього навсього один 

Хедж-Фонд Органу Місцевого Самоврядування міста Турка, а щодо: 

   - п’яти створених Підприємство на території США окремих Хедж-Фондів з загальним капі-

талом 6 600 000 000,00 Доларів США, дані п’ять створених Підприємство на території США 

окремих Хедж-Фондів з загальним капіталом 6 600 000 000,00 Доларів США це: ОСОБИСТІ 

п’ять Хедж-Фондів Підприємства, Компанія Кіперман і Партнери, засновані  Підприємством 

на території  США для цілі фінансування п’яти проектів Програми КА-1-ЮМК, п’ять Хедж-

Фондів Підприємства, Компанія Кіперман і Партнери до яких Орган Місцевого Самовряду-

вання міста Турка НЕ МАЄ НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ, але Орган Місцевого Самоврядування 

міста Турка відповідно до умов Бізнес-Проекту-КАРПАТИ як, Технологічного-Монетарного-

Бізнес Проекту ПРИЙМАЄ УЧАСТЬ в особі другого заснованого в формі А.Т. підприємства 
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Органу Місцевого Самоврядування міста Турка з статутним капіталом десять мільйонів грн.  

в процесі реалізації п’яти проектів Програми КА-1-ЮМК. 

 

 

4. Якщо це відсоткові векселі, то хто оплачуватиме відсотки по векселях? 

 ЗВИЧАЙНО Банк як Фін-Лід-Менеджер Хедж-Фонду, входячи з того що даний Банк 

як: 

 - Андерайтер, з ціллю формування Капіталу Хедж-Фонду емітував і розмістив ВЛАСНІ БА-

НКУ як фінансовий інструмент Банківські векселі.  

 

5. За які терміни нараховуватимуться відсотки?  

За кожні тридцять календарних днів,  і виплачуватимуться на кожний тридцять пер-

ший календарний день, виходячи з плаваючої відсоткової ставки яка дорівнюватиме ставці 

НБУ плюс три відсотки. 

 

6. На який термін випущені векселі? 

 Одна тисяча вісімсот календарних днів, відповідно кожний такий вексель, погашається 

на одна тисяча восьмисотий календарний день виходячи з того що: 

 - держатель такого векселя, має право пред’явити вексель до погашення на вибір держателя, 

або в одна тисяча восьмисотий календарний день, або в: 

 любий вигідний для держателя день, впродовж трьохсот календарних днів, починаючи з 

одна тисяча восьмисотого дня, пред’явивши кожний такий вексель до погашення в лю-

бому місці на території України, любому банку який працює на території України. 

 

7. Хто погашатиме ці векселі в кінці терміну (або в разі висування вимоги на пога-

шення векселя)?  

Виключно тільки Банк, який як Емітент, відповідну як:: 

 - Андерайтер, з ціллю формування Капіталу Хедж-Фонду емітував і розмістив свої ВЛАСНІ 

як фінансовий інструмент Банківські векселі, виходячи з того що: 

 таке погашення векселів даний банк як Фін-Лід-Менеджер Хедж-Фонду буде здійснюва-

тиме за рахунок грошового ресурсу спеціального операційного фонду Хедж-Фонду. 

 

від ІМЕНІ  

Незалежних Системних Фінансових Аналітиків хто ПІДГОТОВИВ  

Бізнес-Проект-КАРПАТИ як,  

Технологічного-Монетарний-Бізнес Проект  

Незалежний Системний Фінансовий Аналітик 

Мастєр Романко М. 


