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Щодо Прог!ами "Fjt for РаrtпеБhiр
with Gеmапу у 2016-20l8 роках''

повiдоNlляемо, цо програму Федерапьяото MiBicTepcTBa ековопIiки
та еяе!гетrки для упрашiяських кадрiв ..Fit for Рагtl]еБhiр with Gешапу'' було
продовrG!о яа пе!iод 2016_2018 роеи. а також iнфорNtуемо про датх та yiclц
лроведення спiвбесlд v 20]6 !оцi на участь у даяiй Програмi (додаток ]),
Проlр"v0 лередбачs, ,lаб) з !е еJ?Fра!i угравлi-ськ l\ чав/\оr
та да€ змоry встаяов!ти прямj контаm! з яiмецьхиý!и коNiпавiями. oKpiNl тою.
учасЕикlл Nожуть безлосередяьо озЕайом!тися з яiьlецьким обладванням

враховуюч, вищезsвачеяе та з метою проведеяня кояку!сяого вiдбору
яа_участь у Про.раNli "Fit fоr PaltneБhip with Gеппапу''
у 201б роцi, просиN{о
оlолоUJ(ло лро rоts\}рсl , вiдбооJ ) 1,1.обэ\ масово'
lPeop\dJ],. а lо,о,l,ро,lовсю жe,Hq lднJ,епоi illopYaUii сере .}б-.liв

тосподарськоi дiялъяостi,
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дати тамiсця проведен!я спiвбесiд ва участь
\ Поо ра", Фе ерФDьо.о libn,eD_ lBa eкol омiли la енер elrr|
для упраыiнських кадрiв "Fit for Paftnorýhi! wiЙ Gеппапу" у 20]б роцi
(пiсlя прохаOження кон9рсно.о вidбору в м. Черкасчl
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м. Ки]Ъ. ва базi офiсу програми "Fit for Partneýlr]p
with Gегmапу"

!, Львiв, нJ
Нюбiзнет

блi

ре li lго_кон\мr/н.овоi ýо!пан:i

м, Чернiгjв яа базi
м, Луцьх, ва базi

ТtrП

ТПП

tl,С)!и.l-бd,обllерrд!idiсlраUii
м. Херсоя, на базi

м. Запорi.,й(я ва
.,, ),дpEiB. ьа

ТТП

бfii ТПЛ

бsi н,

м, ХмеJrьяицький, яа
та ТпП

ечьього

_el

р}

бs; облдержадмiнiетрацii

Дета]rьяiша iвформацi, знаходиться на сайтi http//ukaine,managelpiogramm,de
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додатковоrо jЕФормацi€lо звертайтесь за тел,( 0472) з7_70_02,
l0o1) o<a_la_Jj Пива. Д]i ро Володrvиоови, _ rа9моUик вiлliл) po,BJll)
лiдприсruництва, туризуу та iiliджевоi дiяльностi ДепартаNiеяту iввестицiйно-
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