
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 

Повідомлення 

 
Науково-виробнича асоціація «Племконецентр» 

і Окружна спілка конярів в м. Жешові 

 

оголошує набір учасників на навчання-семінар:  

«Походження, типи, напрямки селекції і використання коней 

гуцульської породи»  

 

в рамках проекту IPBU.03.01.00-18-751/11-00 «Створення Польсько - Українського 

центру розведення та популяризації коней гуцульської породи»  

за кошти міжнародної технічної допомоги реалізованого в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. 

 

Терміни проведення навчань-семінарів: 

 

І  тур – 21-23 жовтня 2014 року 
ІІ тур  – 28-30 жовтня 2014 року 

 

Загальна кількість учасників - 60 чоловік, в тому числі 40 учасників з України, 20 

учасників з Польщі, відносно поділу на кожне навчання семінар: 

І – 30 учасників (20 учасників з України, 10 учасників з Польщі); 
ІІ – 30 учасників (20 учасників з України, 10 учасників з Польщі). 

 

Місце проведення - с.Голубине Свалявського району Закарпатської області. 

Тривалість навчання – 3 дні (3*8 годин – 24 навчальних години). 

Форма навчання – теоретичні і практичні заняття. 

Вимоги до учасників: 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Повнолітні особи. 

2. Особи, пов’язані з розведенням і використанням коней гуцульської породи, 

власники коней гуцульської породи. 

3. В першу чергу учасниками можуть бути особи з головних регіонів співпраці і 

прилеглих регіонів Програми транскордонного співробітництва Польща-

Білорусь-Україна 2007-2013 (http://www.huculy-polska-

ukraina.eu/uk/program_uk.html ).  

Всі учасники навчання отримають сертифікати про проходження навчання з 

інформацією про сферу підготовки, а також кількість навчальних годин. 

Витрати участі в навчанні, зокрема: проживання під час проведення семінару, 

харчування, викладачі, перекладач, навчальні матеріали українською та польською 

мовами, проїзд під час навчального виїзду будуть профінансовані з коштів 

реалізованого Проекту. 

Набір учасників: до 10 жовтня 2014 року або до моменту вичерпання ліміту.  

Заявки на участь в навчанні-семінарі потрібно висилати виключно на доданому 

формулярі на адресу: 

Для українських учасників:  

89325, Науково-виробнича асоціація «Племконецентр», Закарпатська область, 

Свалявський район, ППЗ Голубине-1, Квітка полонини, корпус 4, каб.6; факсом: +38 

(03133) 3-25-35 або електронною поштою – nva_plemkonecentr@ukr.net. 

Для польських учасників:  

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów ul. Fredry 4 , fax: /17/ 

852-74-94,  email: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl. 

 

Голова науково-виробничої 

асоціації «Племконецентр»       М.Й.Головач 

 
 

*За зміст даного документу відповідальність несе виключно НВА «Племконецентр», і він ні в якому разі не може 

розглядатися як позиція Європейського Союзу.  
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