f
Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
(заповнює посадова особа Мінветеранів)

ЗАЯВА
для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
Найменування громадського об’єднання

Назва програми (проекту, заходу)

Громадська організація «ЗОЛОТІ ЛЕВИ
ЧОРНОЇ СОТНІ»
Військово-патріотичний вишкіл «Майбутнє
України-2021 (липень)»

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого
Військово-патріотичне виховання
молоді,соціальна адаптація
спрямовано програму (проект, захід)
(зазначити словами тільки одне спрямування)
Забезпечення загальнодержавного рівня
виконання (реалізації) програми (проекту,
заходу)

Відокремлені підрозділи представлені у 15
областях України

Загальна сума кошторису витрат
з урахуванням співфінансування
(загальна сума програми (проекту, заходу)
разом з адміністративними витратами)

727 097

Загальна сума витрат на реалізацію
(виконання) програми (проекту, заходу) з
урахуванням співфінансування (без
адміністративних витрат)

691 970

Очікуване фінансування з державного
бюджету на реалізацію (виконання) програми
(проекту, заходу)

553 970

Очікуване фінансування з державного
бюджету на адміністративні витрати (не
більш як 20 відсотків обсягу бюджетних
коштів фінансової підтримки)

35 127

Участь громадського об’єднання у
співфінансуванні програми (проекту, заходу)
(в розмірі не менш
як 15 відсотків необхідного обсягу
фінансування)

138 000

Строк реалізації програми (проекту, заходу)

01.07.2021 -30.07.2021

Прізвище та ім’я керівника громадського
об’єднання, місцезнаходження об’єднання,
телефон, факс, e-mail

МАЦЮК Тарас Ярославович
01601, м.Київ, вул.Прорізна,2 Тел.(факс)
+38(063) 888-87-68
сайт: chomasotnya.org

e-mail- chomi.org@gmail.com
Прізвище, ім’я та посада керівника програми
проекту, заходу), телефон, факс, e-mail

МАЦЮК Тарас Ярославович
01601, м.Київ, вул.Прорізна,2 Тел. (факс)
+38(063) 888-87-68
сайт: chomasotnya.org
e-mail- chomi.org@gmail.com

(заповнює учасник конкурсу)

Цією заявою підтверджую відсутність факту порушення громадським об’єднанням
(відсутність/наявність)

вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів.

(у разі наявності факту порушення вимог бю джетного законодавства учасник конкурсу зазначає, яке саме
порушення вчинено)

За вищезазначеним фактом порушення вимог бюджетного законодавства до громадського
об’єднання не було застосовано захід впливу.
(було / не було)

вання заходів впливу за фактом порушення вимог бюджетного законодавства учасник
юнкурсу зазначає, ким та який саме захід впливу було застосовано)

іоду
керівника
об’єднання
або уповноваженої особи)
“ 16” листопада 2020 р.

МАЦЮК Тарас
Ярославович
(ПІБ)

ъ

ОПИС
програми (проекту, заходу) та кошторису витрат,
необхідних для її (його) реалізації
Військово-патріотичний вишкіл «Майбутнє України - 2021 (липень)»
(найменування програми (проекту, заходу) із речення, що відображає суть проекту, до 10 слів)

Громадська організація «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ»
(найменування громадського о б ’єднання відповідно до статуту)

1. Короткий опис програми (проекту, заходу) (анотація) :
(не більше однієї сторінки друкованого тексту)

В анотації до програми (проекту, заходу) потрібно чітко і лаконічно
розкрити її (його) зміст за такою схемою: хто реалізуватиме програму (проект,
захід), в чому полягає її (його) актуальність, які заходи будуть здійсненні в
рамках програми (проекту, заходу), очікуваний результат, тривалість та бюджет.
Військово-патріотичний вишкіл «Майбутнє України - 2021 (липень)»
проводиться активними та не байдужими громадськими діячами, учасниками
Революції гідності, учасниками бойових дій на сході України та волонтерами,
які є членами громадської організації «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ». Метою
проведення вишколу є військово-патріотичне виховання молоді віком від 10 до
18 років, підготовка до служби в лавах Збройних Силах України та інших
військових формуваннях, виховання молоді у дусі національного козацького
лицарства, відданості рідному народу та Українській державі.
Актуальність військово-патріотичного виховання молоді обумовлена
необхідністю належної військової, фізичної та психологічної підготовки
свідомих громадян, сповнених патріотичними почуттями та готових до
захисту цілісності України.
В рамках проекту передбачено:
- вивчення статутів Збройних Сил України - 3 години;
- стройова підготовка - 2 години;
- військово-медична підготовка - 4 годин;
- основи цивільного захисту - 3 години;
- військова топографія - 4 годин;
- рукопашний бій - 8 годин;
- вогнева підготовка та правила поводження зі зброєю —5 годин;
- інженерна підготовка —1 година;
- парашутно-десантна підготовка - 2 години;
- тактична підготовка - 3 годин;
- тактична смуга перешкод —6 годин;
- туристична (гірсько-штурмова підготовка) - 9 годин;
- підсумкові показові виступи - 6 години.
- патріотичне виховання: вивчення українських пісень —6 годин; перегляд
художніх фільмів «Кіборг», «Позивний Бандерас», «Тіні забутих предків»
—6 годин; відвідання криївки воїнів УПА, відвідання церкви; уроки історії
українського війська - 3 години;

- уроки англійської мови —3 години.
Очікуваний результат:
- підсилена фізична, спеціальна та психологічна підготовка юнаків та
дівчат до військової служби;
- формування почуття патріотизму, відповідальності та взаємодопомоги;
- популяризація здорового способу життя та сприяння професійному
самовизначенню;
- підготовка до рішучих та злагоджених дій в екстремальних ситуаціях;
Тривалість вишколу становить ЗО днів з 01 липня по ЗО липня 2020 року,
складається з 3 заїздів по 10 днів, розрахованих на 75 учасників (60 дітей та 15
залучених осіб у якості персоналу).
Бюджет проекту складає 727 097,00 грн., місце проведення - село Лісна
Слобідка Коломийського району Івано-Франківської області.
2. Опис програми (проекту, заходу):
(не більше однієї сторінки друкованого тексту)

2.1.
Соціальна проблема та пріоритетне завдання, для вирішення яких
спрямована програма (проект, захід). Які шляхи та методи вирішення соціальної
проблеми та досягнення пріоритетного завдання передбачаються програмою
(проектом, заходом), її (його) мета?
Сучасний етап розвитку України особливо потребує від суспільних
інституцій здійснення системних заходів, спрямованих на національнопатріотичне виховання молоді, зокрема з огляду на потребу підготовки
потенційних кандидатів для прийняття на державну, військову службу.
Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного
процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими
громадянами 10-18 річного віку соціального досвіду, готовності до виконання
громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань
українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування
особистіших рис громадянина Української держави, фізичної досконалості,
моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової,
екологічної культури.
Військово-патріотичний вишкіл «Майбутнє України - 2021 (липень)»
проводиться з метою формування національно-культурної ідентичності,
національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовноморальних цінностей Українського народу; формування почуття любові до
свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, прагнення
молоді до оволодіння практичними навичками володіння зброєю, відповідного
рівня фізичної та морально-психологічної підготовки. Одним із завдань є
створення військово-спортивної бази, яка передбачає тактичну смугу
перешкод, майданчики парашутно-десантної підготовки, гірсько-штурмової
підготовки, тактичної підготовки, вогневої підготовки, рукопашного бою та
надання невідкладної медичної допомоги.
2.2. План виконання проекту:

г
з
Етапи
реалізації

Опис заходів для здійснення
етапу

1
1.
Підготовчий
етап

2
1. Погодження та підписання проектнокошторисної
документації
з
постачальниками товарів та послуг.
2. Підготовка території табору до
запланованих заходів.
3. Формування та затвердження списку
учасників.
1. Перевезення першої групи учасників
вишколу з м.Києва до с.Лісна Слобідка
Коломийського
району
ІваноФранківської області;
Перевезення другої групи учасників
вишколу з м.Івано-Франківськ до с.Лісна
Слобідка Коломийського району ІваноФранківської області;
Харчування
в
дорозі
за
рахунок
організації.
18:00 - реєстрація в таборі та розселення;
20:00 - отримання речового майна;
20:30 - вечеря;
21.00 - відбій
6.30 - підйом
6.40 - шикування
6.50 - комплекс фізичних вправ
7.20 - ранковий туалет
8.00 - сніданок
8.30 - переміщення до навчальних
позицій.
9.00 - навчальні заняття:
- вивчення статутів ЗСУ (3 години)
12:00 - переміщення до їдальні.
12.30 - обід
13.00 - особистий час.
13.30 - переміщення до навчальних
позицій.
14.00 - навчальні заняття:
- стройова підготовка (2 години)
- військово-медична підготовка (1
година)
17.00 - переміщення до їдальні.
17.30 - шикування
17.45 - вечеря
18.30 - урок історії українського війська
19.30 - патріотичне виховання (вивчення
патріотичних пісень)
21.30 - відбій
6.30 - підйом
6.40 - шикування
6.50 - комплекс фізичних вправ
7.20 - ранковий туалет
8.00 - сніданок
8.30 - переміщення до навчальних
позицій.
9.00 - навчальні заняття:
- військово-медична підготовка (2
години)
- основи цивільного захисту (1 година)
| 12:00 - переміщення до їдальні.

1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

Строк
реалізації
етапу
3
3 02 квітня по 25
травня

01 липня;
11 липня,
21 липня,

Відповідальний
виконавець
(прізвище та
ініціали, посада)
4
МАЦЮ К Тарас
Ярославович

МАЦЮ К
Ярославович

Тарас

МАЦЮ К
Ярославович

Тарас

МАЦЮ К
Ярославович

Тарас

с.Лісна Слобідка
Коломийського
району ІваноФранківської
області.

02 липня;
12 липня,
22 липня,
с.Лісна Слобідка
Коломийського
району ІваноФранківської
області.

03 липня;
13 липня,
23 липня,
с.Лісна Слобідка
Коломийського
району ІваноФранківської
області.

4

4 ДЕНЬ

5 ДЕНЬ

12.30 - обід
13.00 - особистий час.
13.30 - переміщення до навчальних
позицій.
14.00 - навчальні заняття:
- рукопашний бій (3 години)
17.00 - переміщення до їдальні.
17.30 - шикування
17.45 - вечеря
1 8 .3 0 - урок англійської мови
(28.06.20 - урочисті заходи з нагоди Дня
Конституції України)
19.30 - патріотичне виховання (перегляд
фільму «Кіборг»)
21.30 - відбій
6.30 - підйом
6.40 - шикування
6.50 - комплекс фізичних вправ
7.20 - ранковий туалет
8.00 - сніданок
8.30 - переміщення до навчальних
позицій.
9.00 - навчальні заняття:
- військово-медична підготовка (1
години)
- основи цивільного захисту (2 година)
12:00 - переміщення до їдальні.
12.30 - обід
13.00 - особистий час.
13.30 - переміщення до навчальних
позицій.
14.00 - навчальні заняття:
- вогнева підготовка та правила
поводження зі зброєю (3 години)
17.00 - переміщення до їдальні.
17.30 - шикування
17.45 - вечеря
18.30 - урок історії українського війська
19.30 - патріотичне виховання (вивчення
патріотичних пісень)
21.30 - відбій
6.30 - підйом
6.40 - шикування
6.50 - комплекс фізичних вправ
7.20 - ранковий туалет
8.00 - сніданок
8.30 - переміщення до навчальних
позицій.
9.00 - навчальні заняття:
- військова топографія (2 години)
- інженерна підготовка (1 година)
12:00 - переміщення до їдальні.
12.30 - обід
13.00 - особистий час.
13.30 - переміщення до навчальних
позицій.
14.00 - навчальні заняття:
- рукопашний бій ( 3 години)
17.00 - переміщення до їдальні.
17.30 - шикування
17.45 - вечеря
18.30 - урок англійської мови
19.30 - патріотичне виховання (перегляд
фільму «Позивний Бандерас»)

04 липня;
14 липня,
24 липня,

МАЦЮК
Ярославович

Тарас

МАЦЮК
Ярославович

Тарас

с.Лісна Слобідка
Коломийського
району ІваноФранківської
області.

05 липня;
15 липня,
25 липня,
с.Лісна Слобідка
Коломийського
району ІваноФранківської
області.

з
5

6 ДЕНЬ

7 ДЕНЬ

8 ДЕНЬ

21.30 - відбій
6.30 - підйом
6.40 - шикування
6.50 - комплекс фізичних вправ
7.20 - ранковий туалет
8.00 - сніданок
8.30 - переміщення до навчальних
позицій.
9.00 - навчальні заняття:
- військова топографія (2 години)
- парашутно-десантна підготовка (1
година)
12:00 - переміщення до їдальні.
12.30 - обід
13.00 - особистий час.
13.30 - переміщення до навчальних
позицій.
14.00 - навчальні заняття:
- парашутно-десантна підготовка (1
година)
- вогнева підготовка та правила
поводження зі зброєю (2 години)
17.00 - переміщення до їдальні.
17.30 - шикування
17.45 - вечеря
18.30 - урок історії українського війська
19.30 - патріотичне виховання (вивчення
патріотичних пісень)
21.30 - відбій
6.30 - підйом
6.40 - шикування
6.50 - комплекс фізичних вправ
7.20 - ранковий туалет
8.00 - сніданок
8.30 - переміщення до навчальних
позицій.
9.00 - навчальні заняття:
- тактична підготовка (1 година)
- тактична смуга перешкод (2 години)
12:00 - переміщення до їдальні.
12.30 - обід
13.00 - особистий час.
13.30 - переміщення до навчальних
позицій.
14.00 - навчальні заняття:
- парашутно-десантна підготовка (1
година)
- рукопашний бій (2 години)
17.00 - переміщення до їдальні.
17.30 - шикування
17.45 - вечеря
18.15 - урок англійської мови
19.00 - патріотичне виховання (перегляд
фільму «Тіні забутих предків»)
21.30 - відбій
6.30 - підйом
6.40 - шикування
6.50 - комплекс фізичних вправ
7.20 - ранковий туалет
8.00 - сніданок
8.30 - переміщення до навчальних
позицій.
9.00 - навчальні заняття:
- тактична підготовка (1 година)

06 липня;
16 липня,
26 липня,

МАЦЮК
Ярославович

Тарас

МАЦЮ К
Ярославович

Тарас

МАЦЮК
Ярославович

Тарас

с.Лісна Слобідка
Коломийського
району ІваноФранківської
області.

07 липня;
17 липня,
27 липня,
с.Лісна Слобідка
Коломийського
району ІваноФранківської
області.

08 липня;
18 липня,
28 липня,
с.Лісна Слобідка
Коломийського
району ІваноФранківської
області.
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9 ДЕНЬ

10ДЕН Ь

- тактична смуга перешкод ( 2 години)
12:00 - переміщення до їдальні.
12.30 - обід
13.00 - особистий час.
13.30 - переміщення до навчальних
позицій.
14.00 - навчальні заняття:
- туристична підготовка (3 години)
17.00 - переміщення до їдальні.
17.30 - шикування
17.45 - вечеря
18.15 - відвідання криївки У ПА
2 1 .1 5 - шикування в таборі
21.30 - відбій
6.30 - підйом
6.40 - шикування
6.50 - комплекс фізичних вправ
7.20 - ранковий туалет
8.00 - сніданок
8.30 - переміщення до навчальних
позицій.
9.00 - навчальні заняття:
- тактична підготовка (1 година)
- тактична смуга перешкод (2 години)
12:00 - переміщення до їдальні.
12.30 - обід
13.00 - особистий час.
13.30 - переміщення до навчальних
позицій.
14.00 - навчальні заняття:
- туристична підготовка (3 години)
17.00 - переміщення до їдальні.
17.30 - шикування
17.45 - вечеря
1 8 .1 5 - відвідання церкви
21.15 - шикування в таборі
21.30 - відбій
6.30 - підйом
6.40 - шикування
6.50 - комплекс фізичних вправ
7.20 - ранковий туалет
8.00 - сніданок
8.30 - переміщення до навчальних
позицій.
9.00 - підсумкові показові виступи
нагородження, закриття табору
12.00 - обід
12.30 - нагородження, концерт, закриття
табору.
13:00 - перевезення перш ої групи
учасників вишколу з с.Лісна Слобідка до
м.Києва;
Перевезення другої групи учасників
вишколу з с.Лісна Слобідка області до
м.Івано-Франківськ.

09 липня;
19 липня,
29 липня,

МАЦЮ К
Ярославович

Тарас

МАЦЮ К
Ярославович

Тарас

с.Лісна Слобідка
Коломийського
району ІваноФранківської
області.

10 липня;
20 липня,
30 липня,
с.Лісна Слобідка
Коломийського
району ІваноФранківської
області.

2.3.
Очікуваний результат (узагальнений висновок щодо реалізац
програми (проекту, заходу), соціально-економічні наслідки реалізації програми
(проекту, заходу), ефективність та корисність, довгострокові наслідки програм и
(проекту, заходу), можливість використання результатів програми (проекту,
заходу) після її (його) закінчення.
За підсумком реалізації проекту очікується наступний результат:
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підсилена фізична, спеціальна та психологічна підготовка юнаків та
дівчат до військової служби;
формування почуття патріотизму, відповідальності та взаємодопомоги;
популяризація здорового способу життя та сприяння професійному
самовизначенню;
підготовка до рішучих та злагоджених дій в екстремальних ситуаціях;
Запланована реалізація системи національно-патріотичного виховання
молоді, частиною якої є проект військово-патріотичний вишкіл «Майбутнє
України - 2020 (липень)», за рахунок державних та благодійних фондів, з метою
створення постійно діючої тренувальної військово-спортивної бази зі штатом
кваліфікованих працівників, переважно з числа учасників бойових дій, що
отримали поранення та інвалідність внаслідок захисту територіальної
цілісності України та під час проходження військової служби.
2.4. Цільова аудиторія, на яку спрямовано програму (проект, захід).
Цільовою аудиторією є соціально незахищені верстви населення, в першу
чергу: діти загиблих військовослужбовців, діти інвалідів війни, діти поранених
військовослужбовців, діти-сироти, члени багатодітних сімей та діти
тимчасово переміщених осіб. Заплановано залучити до проекту протягом ЗО
днів —180 дітей з усіх регіонів України, 15 інструкторів, волонтерів та всіх
небайдужих людей.
2.5. Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації
програми (проекту, заходу) (зазначаються назви засобів масової інформації,
строки та методи інформування громадськості);
Заплановано розміщення інформації про захід (проведення реєстрації
учасників, поетапні та остаточний звіти) на офіційному сайті громадської
організації, сторінці громадської організації у КасеЬоок та Ітїа^ат ,
починаючи з 02 квітня 2021 року до 02 червня 2021 року, а також на офіційному
сайті Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України (Мінветеранів).
2.6. Організації, які планується залучити до участі у реалізації програми
(проекту, заходу) (адреса, телефон, контактна особа із зазначенням посади,
спосіб участі, які заходи в рамках програми (проекту, заходу) виконує, які
ресурси надає для реалізації);
До участі у реалізації програми планується залучити представників
наступних організацій:
ГО «Спілка учасників АТО Оболонського району м.Києва», м.Київ,
вул. Ф.Максименка, 16 тел. 067-260-4594;
Волонтерська група «Мегаполіграф» та благодійний фонд «Воїни добра»,
м.Київ, вул.Марка Вовчка, 12/14, тел.:050-355-0177;
2.7. Яку частину коштів і з яких джерел очікується залучити для реалізації
програми (проекту, заходу)?
138000,00 грн. в якості безповоротної благодійної допомоги планується
залучити для реалізації проекту.

3.
Кошторис витрат на фінансову підтримку громадського об’єднання
у сумі тис. гривень (пункт 4 заяви), додається.
(додається за формою згідно додатку на окремому аркуші(ах)
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4. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що
будуть залучені із інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з
урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей програми (проекту, заходу) та
принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної
ефективності їх використання
(по кожній статті кошторису витрат з нового рядка)

1. Оплата послуг залучених спеціалістів:
- 9 інструкторів, 1 медика, 1 комірника та 2 поварів, які будуть залучені
до проекту протягом 60 діб, з фондом оплати праці у розмірі - 156000,00 грн.
2. Оплата транспортних послуг:
Оренда автобуса "БЕТЯЛ 415 НОН" (50 місць) Київ - с.Лісна Слобідка
(578 км в одну сторону 578*2*3(заїзди)=3468 км туди і назад, загальною
вартістю 104 040,00 грн. та оплата простоя автобуса ЗО днів у розмірі
24000,00 грн.
Оплата мікроавтобус "МЕКСЕВЕБ ЕЛРШТЕЯ" (22 місця) Івано-Франківськ
с.Лісна Слобідка (50 км в одну сторону 50*2*3(заїзди) -250 км туди і назад,
загальною вартістю 4 500,00 грн. за рахунок громадської організації.
3. Придбання канцелярських та господарчих товарів:
- зазначений перелік товарі, необхідних для організації належних
побутових умов учасників проекту за загальну суму - 25 498,00грн.
4. Оплата харчування учасників проекту:
- заплановано харчування тричі на день 15 осіб персоналу протягом ЗО
днів за рахунок громадської організації вартістю 27 000грн.;
- харчування учасників під час перевезення до місця проведення та під час
вишколу буде проводитись за рахунок благодійних внесків фізичних осіб,
благодійних фондів та організацій.
5. Інші витрати, що обумовлені специфікою реалізації програми
(проекту, заходу) (перелік витрат):
Придбання бензину А-95 для безперебійної роботи генератора загальною
вартістю 10 350 грн.
Придбання дров (сосна 5 кубів), для приготування їжі вартістю 3 250 грн.
Організація прийому їжі вихованцями табору загальною вартістю
108
000 грн.
Придбання учбових витратних матеріалів для відпрацювання вправ зі
стрільби з пейнтбольних маркерів та метання учбових гранат РГД-5
загальною вартістю 35 082 грн.
6. Адміністративні витрати:
- передбачено оплата праці адміністратора, бухгалтера та юриста, придбання
канцелярських товарів та обслуговування оргтехніки для реєстрації та
належного персонального обліку учасників проекту загальною вартістю —35
127грн.
5. Перелік та характеристика наявної матеріально-технічної та
кадрової бази (штатні працівники, волонтери тощо) забезпечення об’єднання,
які будуть використані для реалізації програми (проекту, заходу) (окремо
зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами об’єднання)
(інформація вказується у кількісних показниках)
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Насамперед слід зазначити, що вишкіл проводиться протягом трьох років
на матеріально-технічній базі громадської організації «ЗОЛОТІЛЕВИ ЧОРНОЇ
СОТНІ» за рахунок організації та благодійних внесків, що дозволило скоротити
витрати на оренду майданчику, харчування, інвентар та залучений персонал.
Планується залучити персонал громадської організації у кількості,
необхідній для вчасного проведення запланованих заходів, зокрема
адміністратора, бухгалтера, юриста, інструкторів, поварів, медиків та інших
у кількості до 15 осіб.
6. Перелік відокремлених підрозділів всеукраїнського громадського
об’єднання (місцевих осередків):
1. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в місті Кривий Ріг. Місцезнаходження ВП:
50000 Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Карла
Маркса, 52, оф.412.
2. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в Харківській області. Місцезнаходження
ВП: 61002, Харківська обл., місто Харків, вул.Революції,8, к.10,
кв.37.
3. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ
ЧОРНОЇ
СОТНІ»
в
Тернопільській
області.
Місцезнаходження ВП: 46400 Тернопільська обл., місто Тернопіль,
вул.Лозовецька.30.
4. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в Івано-Франківській області.
Місцезнаходження ВП: 76000, Івано-Франківська обл., місто ІваноФранківськ, вул.Василіянок,22.
5. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в Чернівецькій області. Місцезнаходження
ВП: 58001, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул.Шевченка.28,
оф.109.
6. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в Херсонській області. Місцезнаходження
ВП: 74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка вул.Паризької
комуни, 13.
7. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в Одеській області. Місцезнаходження
ВП: Одеська обл., місто Одеса вул.Катерининська14, кв.17.
8. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ»
в Дніпропетровській області.
Місцезнаходження ВП: 49041, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, вул.Комсомольська45/13.
9. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ
ЧОРНОЇ
СОТНІ»
в
Хмельницькій
області.
Місцезнаходження ВП: 32300, Хмельницька обл., місто Кам’янецьПодільський, вул.Огієнка55.
10. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в Рівненській області. Місцезнаходження
ВП: 33000, Рівненська обл., місто Рівне, вул.Студентська14.
11. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в Львівській області. Місцезнаходження
ВП: 81600, Львівська обл., місто Миколаїв, вул.3елена,64.
12. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в Київській області. Місцезнаходження
ВП: 08136 Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Крюківщина, вул.Садова,81.
13. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ
ЧОРНОЇ
СОТНІ»
в
Миколаївській
області.
Місцезнаходження ВП: 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
вул.Шевченка,59.
14. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ
ЧОРНОЇ
СОТНІ»
в
Житомирській
області.
Місцезнаходження ВП: 13434, Житомирська обл., Андрушівський
район, смт.Червоне, вул.Леніна,124.

1. Ковальчук Р.В.
тел.: (096)025-15-44.

2. Золотарьов Д.Г.
тел.: (097)923-96-63.

3. МиколівВ.О.
тел.: (096)829-68-07.

4. Григорів І.Д.
тел.: (068)560-94-58.

5. Громадський О.В.
тел.: (050)338-36-68.

6. Арнаут В.В.
тел.: (066)240-12-99.

7. Сергеев Д.С.
тел.: (097)206-148
8. Кобзар Н.С.
тел.:

9. Данів Ф.Т.
тел.: (067)383-84-11

10. Абрамович А.П.
тел.:
11. Бабович О.О.
тел.:
12. Золотарьова Ю.О.
тел.:

13. Буренко Р.Ю.
тел.:

14. Надуда А.О.
тел.:

15.ДудникВ.А.

и.
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15. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в Сумській області. Місцезнаходження
ВП: 40000, Сумська обл., місто Суми, вул.Воскресенська,2, корп.А
16. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в місті Дрогобич Львівській області.
Місцезнаходження ВП: 82107, Львівська обл., місто Дрогобич,
вул.Михайла Грушевського.38, кв. 17.
17. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в Луганській області. Місцезнаходження
ВП: 39600, Луганська обл., Станично-Луганський район,
смт.Станиця Луганська, вул.Центральна,17, корп.А.
18. Відокремлений підрозділ громадської організації «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в м.Самбір. Місцезнаходження ВП: 81400,
Львівська обл., місто Самбір, вул.Завокзальна,32._________________
(найменування)

16. Жагаляк Ю.М.
тел.: (097)406-48-45.

17. Домащенко Т.В.
тел.:

18. Гринченко О.М.
тел.: (097)471-81-58.

(П.І.Б. керівника, місцезнаходження
та номер телефону)
Вказуються всі відокремлені підрозділи (місцеві осередки) громадського о б ’єднання.

Примітки:
1. Громадське об’єднання може додатково подати інші матеріали, які засвідчують її
спро^рщість реалізувати програму (проект, захід).
обсяг опису проекту без урахування пунктів 4, 5, 6 не має перевищувати

МАЦЮК Тарас
Ярославович_____
:а громадського
бвноваженої особи)

пада 2020 р.

(ПІБ)

1ъ

КОШТОРИС ВИТРАТ
Громадська організація «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ»
(найменування громадського о б ’єднання)
Вйськово-патріотичний вишкіл «Майбутнє України - 2021 (липень)»
(назва програми (проекту, заходу))

С у м а к ош тів

№

Р о зр а х у н о к в и т р а т

С таття витрат

з/п

держ авного
б ю д ж ет у , грн

1

2

3

4

5

У С Ь О Г О в и тр ат за к ош тор и сом
1
1

В и тр ат и на р еа л іза ц ію п р огр ам и (п р о ек т у , за х о д у )
Видатки на оплату послуг
Кількість
Кількість Вартість за
залучених спеціалістів (плата за
годину, грн
осіб
годин
договором про надання послуг),
що передбачаються тільки
для оплати послуг спеціалістів,
які залучаються до підготовки,
виконання (реалізації)
програми (проекту, заходу) на
підставі цивільно-правових
договорів (не більше 20 %
загального обсягу бюджетних
коштів фінансової підтримки,
які призначаються
для виконання (реалізації)
програми (проекту, заходу))

су м а к о ш тів ,

о р га н іза ц ії,

грн

грн

6

7

8

5 8 9 097

138 0 0 0

7 2 7 097

553 970
X

138 000
X

691 970
X

9

240

50

108000

108000

Медик

1

240

50

12000

12000

Комірник

1

240

50

12000

12000

Кухар

2

240

50

24000

24000

Кількість
одиниць

Кількість
ДНІВ
(годин)
оренди

X

500

зо

Вартість
оренди за
день
(годину),
грн
350

Кількість
одиниць

Кількість
годин
(днів)

Вартість за
годину
(день), грн

X

Оренда приміщень, територій,
споруд, (чи плата за їх
користування (назва, м2))

Оренда території

13

156 000

Художнє та технічне
оформлення місць виконання
(реалізації) програми (проекту,
заходу)

0
X

156 000
X

10 500

Усього за статтею
3

З а га л ь н а

в н есо к

Інструктор

Усього за статтею
2

В л а сн и й

10 500

10 500

10 500
X

X

0
Усього за статтею

0

0

0

ІЧ

2
4

5

1

2

3

4

Оплата транспортних послуг (у
тому числі оренда
транспортних засобів) (із
зазначенням виду
транспортного засобу)
Оплата автобуса "SETRA 415
HDH" (50 місць) Київ - с.Лісна
Слобідка (578 км в одну
сторону 578*2*3(заїзди)=3468
км туди і назад

Кількість
одиниць

1

3468

зо

Оплата мікроавтобус
"MERCEDES SRPINTER" (22
місця) Івано-Франківськ с.Лісна Слобідка (50 км в одну
сторону 50*2*3(заїзди) =300 км

1

300

Оплата простоя автобуса
У сього за статтею
Оренда обладнання, оргтехніки
(чи плата за користування
ними) (перелік та технічні
характеристики)

1

зо

5

Кількість Вартість за
годин (км) годину (км),
грн

Кількість
одиниць
(шт.)

Кількість

Оренда спальних мішків-ковдр
с капюшоном "ковдра" Terra
Incognita Campo 200

75

зо

Оренда карематів туристичних
Оренда генератора бензинового
Kipor KGE 12 Е (220в)

75
1

ЗО

Оренда палатки армейскої УСБ56

2

6

7

8

X

X

X

104 040

104 040

15

4 500

4 500

800

24 000
132 540

0

24 000
132 540

Вартість
оренди за
день
(годину),
грн
35

78750

78 750

зо

10
750

22500
22500

22 500
22 500

зо

1000

30000

Д Н ІВ

(годин)
оренди

X

X

X

30000

60 000
0

У сього за статтею
6

Послуги зв’язку та поштові
витрати (перелік)

153 750
Кількість
одиниць (хв,
шт.)

Вартість за
одиницю,
грн

X

У сього за статтею
7

Оплата поліграфічних послуг
(перелік та технічні
характеристики)

Кількість
одиниць
(шт.)

Вартість за
одиницю,
грн

X

Придбання канцелярських та
господарчих товарів (перелік)

183 750
X

X

0
0

0

0

Усього за статтею
8

ЗО 000

X

0

X

0
0

0

Кількість
одиниць
(шт.)

Вартість за
одиницю,
грн

X

Пакет для сміття (120л., 20 шт.)

20

48

960

960

Плівка теплична прозора 60
мкм ширина 3 м
Набір одноразових тарілок
глибоких(0,5 л, 20 ш т.)
Набір одноразових тарілок
(діаметр-21 см, 100 шт.)

10

96

960

960

300

14,9

4470

4470

60

75,9

4554

4554

X

X

(Г

з
1

9

8

3

5

6

300

6,3

1890

1890

300

8,8

2640

2640

60

18,5

1110

1110

60

30,9

1854

1854

3

270

810

810

20

10

200

200

200

11,5

2300

2300

75
75

3
47

Ручка синя
Блокнот
У сього за статтею
Оплата витрат на проїзд
ветеранів війни та осіб, на яких
поширюється дія Законів
України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту», «Про жертви
нацистських переслідувань»,
«Про реабілітацію жертв
репресій комуністичного
тоталітарного режиму 19171991 років» та «Про правовий
статус та вшанування пам’яті
борців за незалежність України
у XX столітті», та штатних

Кількість
осіб

4

7

2
Набір одноразових виделок (20
ш т .)
Набір одноразових ложок ( 20
ш т .)
Набір одноразових стаканів
(180 мл, 100 ш т .)
Паперові рушники PROservice
Standard (V-сл. 22x24 cm 200
шт.)
Туалетний папір Обухів 65 (1
шар 48 рулонів)
Господарське мило 72% 1 сорт
300 г
Кабель ВВГ П ЗЗЦМ 2x2.5

Кількість
днів (раз)

225
3525
25 498

Вартість за
день (раз),
грн

X

Усього за статтею
10 Оплата харчування ветеранів
війни та осіб, на яких
поширюється
дія Законів України
«Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту», «Про жертви
нацистських переслідувань»,
«Про реабілітацію жертв
репресій комуністичного
тоталітарного режиму 19171991 років» та «Про правовий
статус та вшанування пам’яті
борців за незалежність України
Ветерани АТО/ООС та
У сього за статтею

0

Кількість

15

зо

Д Н ІВ

Вартість за
день (раз),
грн

X

X

X

X

X

60

27 000

60

27 000

0
0

0

0
Кількість
осіб

225
3 525
25 498

27 000
0

27 000

lk

4
1

2

] 1 Оплата вартості проживання
ветеранів війни та осіб, на яких
поширюється дія Законів
України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту», «Про жертви
нацистських переслідувань»,
«Про реабілітацію жертв
репресій комуністичного
тоталітарного режиму 19171991 років» та «Про правовий
статус та вшанування пам’яті
борців за незалежність України

3

4

5

6

7

8

Кількість
осіб

Кількість
днів

Вартість за
день (раз),
грн

X

X

X

0
У сього за статтею
12 Одноразове навчання
працівника громадського
об’єднання, відповідального за
підготовку та проведення
тендера (торгів), у разі
здійснення закупівлі
товарів, робіт і послуг
чя трнгїрпнгнп nnnnpmmmn

0
Кількість
осіб

Кількість
днів

Вартість за
день, грн

X

Усього за статтею
13 Інші витрати, що обумовлені
специфікою виконання
(реалізації) програми (проекту,
заходу) (перелік витрат)
Бензин (А-95)

2

0
X

0
Кількість
одиниць

Вартість за
одиницю,
грн

450

X

10 350

650

3 250

0
0

0
X

23

0
X

X

10 350

Дрова (сосна), куб

5

Харчування дітей

60

Пейнтбольні шари EMPIRE
RPS НЕАТ(2000)
Граната з активною чекою РГД5 (клас- петарди, наповнювач горох)
Усього за статтею

18

1 349

24 282

24 282

180

60

10 800

10 800

ЗО днів

60

3 250
108 000

А д м ін іс т р а т и в н і в и т р а т и н а о р г а н із а ц ій н е

108 000

48 682

108 000

156 682

35 127

0

35 127

т а м а т е р іа л ь н о - т е х н іч н е з а б е з п е ч е н н я г р о м а д с ь к о г о
о б ’є д н а н н я
д л я в и к о н а н н я ( р е а л із а ц ії) п р о г р а м ( п р о е к т ів , за х о д ів )
1 Оренда нежитлових приміщень
у разі відсутності власних
приміщень громадського
об’єднання або наданих їм
безоплатно відповідно до статті
20 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»

У сього за статтею

Кількість
одиниць

Кількість
м2

Вартість
оренди за
м2, грн

X

X

0

X

0

0
0

а

5
1

2

3

4

5

6

7

8

2

Оплата комунальних послуг у
межах середніх норм
споживання щодо приміщень, в
яких громадське об’єднання
провадить свою статутну
діяльність (розписати за
видами)

Кількість
спожитих
послуг
(Г кал/міс,
кВт/міс,
м3/міс)

Кількість
місяців

Тариф, грн

X

X

X

У сього за статтею
3

0

Оплата праці (матеріальне
заохочення) для кожного (не
більше трьох) штатного
працівника у розмірі не більше
середньої заробітної плати по
Україні за минулий рік

Посадовий
оклад за
місяць
(день), грн

Інші
виплати за
місяць
(день), грн

Кількість
відпрацьо
ваних
місяців
(днів)

X

X

X

Адміністратор

11000

і

11000

11 000

Бухгалтер

11000

і

11000

11 000

Юрист

11000

і

11000

11 000

Відсоток

X

У сього за статтею
4

0
0

0

33 000

Нарахування

Сума

X

0

33 000

X

X
0

У сього за статтею
5

0

Придбання канцелярських
товарів

Вартість за
одиницю,
гцн
75

525

525

Папка-реєстратор

22

10

220

220

Файли (100 шт. упаковка)

2

51

102

102

Кількість
одиниць (хв,
шт.)
2

Вартість за
одиницю,
гцн
160

X

320

320

2

160

320

320

2

160

320

320

2

160

320

320

X

Усього за статтею

X

X

847

Оплата послуг зв’язку та
обслуговування оргтехніки
Контейнер з голубими
чорнилами (С13Т66424А)
Контейнер з жовтими
чорнилами (С13Т66444А)
Контейнер з рожевими
чорнилами (С13Т66434А)
Контейнер зчорними
чорнилами (С13Т77414А)
У сього за статтею

7

0

Кількість
одиниць
(шт.)
7

Папір А4

6

0

Оплата послуг з придбання та
використання програм
бухгалтерського обліку

0

1 280
Кількість
наданих
послуг

Вартість за
надану
послугу, грн

847

X

X

X

0
X

1 280
X

0
0

0

0

рсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) на адміністративні
ьше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки

ь к о ї організації
Т.Я .М АЦ Ю К

СОТНІ"
(підпис)

(ініціали та прізвище)
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства
за 2018-2020 роки
1. Назва інституту громадянського суспільства.
Громадська організація «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ»
2. Скорочена назва інституту громадянського суспільства.
ГО «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ»
3. Лані про легалізацію інституту громадянського суспільства.
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань.
4. Адреса, контакти.
м. Київ вул.Прорізна,2, оф.1,
контактний телефон +38(063)888-8768,
електронна
пошта
chomi.org@gmail.com,
офіційний
веб-сайт
http://chomasotnya.org,
сторінка
в
соціальній
мережі:
https ://www. facebook.com/chomi.org.
5. Історія створення.
Революція гідності
2013-2014 рр. дала поштовх у створенні
добровольчого підрозділу «ЧОРНА СОТНЯ», громадської організації
«ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» і творення нової української історії. В
березні 2014 року було створено громадську організацію «ЗОЛОТІ ЛЕВИ
ЧОРНОЇ СОТНІ». Організація об’єднала людей з різних куточків України
своєю ідеєю єдиної правової держави, в якій головним пріоритетом є боротьба з
проявами злочинності та корупції в органах влади, незаконним обігом
наркотиків. Члени громадської організації, добровольці підрозділу «ЧОРНА
СОТНЯ» в кількості ста чоловік у 2014 році вирушили на схід України з метою
відсічі збройної агресії Російської Федерації та збереження територіальної
цілісності держави. Під час злагоджених та скоординованих з Генеральним
штабом ЗСУ та СБ України дій, проявивши мужність та героїзм в тяжких
умовах обстановки, відстояли територію в межах відповідальності та
забезпечили захоплення та закріплення на позиціях стратегічних висот та
населених пунктів, за що були нагороджені відзнаками Президента України та
відомчими відзнаками.
6. Ідеологія.
Однією з ключових ідей організації є сприяння та участь у проведенні
люстрації органів державної влади, з метою очищення державних структур від

тих, хто зловживав владою, порушував конституційні права громадян. З
допомогою конференцій, семінарів, популяризувати Українські ідеї, сприяти
зміцненню суспільної єдності і громадянської злагоди в Україні, адже Україна
єдина, неподільна і суверенна держава зі сходу на захід. В єдності - наша сила,
згодою розросталися та розбудовувалися найменші держави, чварами та
незгодами руйнувалися найбільші і найміцніші імперії. Тому для нас гасло:
“Україна понад усе” - це не порожні слова, а повсякденна праця, по зміцненню
держави та її цінностей в повсякденному житті.
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду,
проведена робота.
1. 22 травня 2020 року. Завдяки злагодженій роботі нашої команди ми
знову долучилися до підтримки лікарів. КНП "АЗПСМ" ЧЕРВОНЕНСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Житомирська обл.) отримала медичне спорядження для
лікарів.
2. 01 травня 2020 року ГО "Золоті Леви Чорної Сотні" передали
Радехівській центральній районній лікарні засоби індивідуального захисту для
боротьби з коронавірусом.
3. 17 квітня 2020 року Дрогобицька міська станція швидкої медичної
дог.омоги, яка обслуговує увесь дрогобицький район, отримала захисні
у :ст>:
для медичних працівників закладу від ГО "Золоті Леви Чорної Сотні
1--1 о лютого в м.Бровари проходив Чемпіонат України з кікбоксингу
\V A \ j .тгед юнаків та юніорів(1400 учасників). Команду клубу «Еней»
предюі-. " .портсменів які вибороли 5 зо ло ти х ^, 5 сріб н и х ^ та 1
брон зов^
югаторічну підтримку спортсменів здійснює ГО "Золоті
Леви Чорної Сотні ".
5. Військово-патріотичний вишкіл «Майбутнє України», період
проведення: з 28.10.19 по 02.11.19 року; кількість учасників понад 40 осіб;
місце проведення - с.Лісна Слобідка Коломийського району Івано-Франківської
області.
6. Святкування Дня Незалежності у неймовірній компанії 35 ОБрМП, за
участі артистів: Божени Дар, Ростислава Кушини та Юрія Дякунчака.
7. 14 вересня 2019 року ГО «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» спільно з
ГО «4.5.0.» організовують в Дрогобичі благодійний турнір з футболу
присвячений жертвам жителів будинку, який обвалився 28 серпня. Вилучені
кошти передадуть сім’ям загиблих.
8. 20 липня 2019 року відбулось урочисте закриття військовопатріотичного табору «Майбутнє України», що проходив в Коломийському
районі, Івано-Франківської області. Табір тривав з червня по липень у три
заїзди, по десять днів кожен. У вишколі взяло участь понад сто вихованців,
віком від 12 до 18 років з Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської,
Вінницької, Чернігівської, Хмельницької, Житомирської, Чернівецької,
Дніпропетровської, Київської, Закарпатської та Полтавської областей.
9. В червні 2019 року у містах Броди та Радивилів відбулися благодійні
концерти за підтримки ГО «МІЦНА КРАЇНА» та ГО «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ
СОТНІ», за участю заслужених артистів України: Божени Дар, Ростислава
Кушини та Юрія Дякунчака.
10 . 04 червня 2019 року проведений благодійний концерт для 703 полю
оперативного забезпечення.
11.01 червня 2019 року проведений флеш-моб та благодійний концерт до
Дня захисту дітей у Станиці Луганській.
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12. ГО"ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ"
стали партнерами
міжнародного турніру з боксу - Кубку Едуарда і Олександра Погодіних.
(м.Чернівці. 2019).
13. Весною 2019 року служба у справах дітей Станично-Луганської
райдержадміністрації отримала пасхальні подарунки, для дітей до Великодня
від ЕО"ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ".
14. Черговий спортивний Старт для клубу Golden Pankration пройшов
успішно, зокрема завдяки голові проводу ТО Золоті леви Чорної сотні Тарасу
Мацюку та керівнику Чернівецького підрозділу Олегу Громадському.
15. 29-30 березня 2019 року в м. Кривий Ріг пройшов турнір з футболу
ФК «Кривбас-84» на честь 60-ти річчя клубу і відкриття нового футбольного
поля. Усі граки отримали подарунки від представників відокремленого
підрозділу ТО «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» в м. Кривий Ріг.
16. 25 березня 2019 року підрозділ ТО «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ»
подарував спортивно-ігровий інвентар комунальному опорному закладу
"Нижньовільхівський заклад дошкільної освіти - заклад загальної середньої
освіти Станично-Луганського району Луганської області".
17. Завдяки ТО "ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ" дитячий журнал
«Золоте левеня», попрямував до Китаю.
18. Побратими ТО "Золоті Леви Чорної Сотні" з м.Івано-Франківськ разом
з підростаючим поколінням вшанували пам'ять полеглих героїв Донецького
аеропорту.
19. Святковий ранок до дня Св. Миколая пройшов у Криворізькому
Інтернаті №1.3 новорічними, солодкими подарунками на святкування завітали
наші побратими з Золоті ЛЕВИ Чорної Сотні в місті Кривий Ріг. Дякуємо за те
що подарували діткам свято.
20. ТО «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» та дитячий журнал Золоте
Левеня стали партнерами в організації благодійного фестивалю моди та таланту
«Little Snow Queen & King of Ukraine”, що проходив 14-16 грудня 2018 року у
м. Київ.
21. Благодійний концерт у м. Острог за підтримки ТО "ЗОЛОТІ ЛЕВИ
ЧОРНОЇ СОТНІ" в особі Голови Проводу - Тарас Мацюк (Taras Matsyuk),
Групи компаній ТОВ «ДЕДЦЕНС АГРО» та ТОВ «РІТТЕР БІО АГРО АГРО» та неперевершених українських артистів: Божени Дар, Ростислава Кушини та
Юрія Дякунчака (Yuriy Dyakunchak).
22.
У 2018 році було проведено військово-патріотичний вишкіл
«Майбутнє України». За короткий час свого існування, більше 150 дітей
відвідали вишкіл. До табору приїжджали дітки зі всієї України віком від 8 до 17
років, одна зміна тривала 10 днів, після чого на учасників чекало урочисте
закриття з врученням сертифікатів про проходження курсу патріотичного
вишколу.
Фото і відео звіт програм та проектів на медіа-ресурсах:
Сайт: http://chomasotnya.org
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