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ДОРОГІ ДРУЗІ!
Щиро вітаю усіх, хто небайдужий до розвитку благодійності, хто прагне становлення громадянського суспільства в Україні та створення ефективної системи
взаємодопомоги.
Наша мета – об’єднання зусиль державних органів, бізнесу і недержавного сектору задля вирішення нагальних суспільних проблем, створення в
Україні сприятливих умов для розвитку благодійності в цілому, підготовка і лобіювання
законодавчих змін, які зроблять благодійну
діяльність більш досконалою, прозорою,
доступною для кожного громадянина.
Наша місія – «Єднаймося заради добра».
Ми хочемо зробити доброчинність нормою і правилом суспільного буття
кожного українця.
Ми високо цінуємо роботу кожного з членів нашої Асоціації. Сьогодні це
52 громадські, благодійні і волонтерські організації, спільноти, соціально
відповідальний бізнес, фізичні особи, для яких благодійність є невід’ємною
частиною життя. Це фонди, які вирішують суспільні проблеми по всій Україні та в окремих регіонах, професійні та релігійні організації, корпорації й
прості громадяни.
Асоціація благодійників – це поважна й авторитетна організація, яка має
вплив на формування та розвиток недержавного сектора та якій довіряють
в українському суспільстві. Ми пишаємося нашими успіхами і досягненнями і переконані, що зможемо зробити ще більше.
Дякую усім доброчинцям за щедрі серця, велике терпіння, завзятість і
вимогливість.
З повагою,
Олександр МАКСИМЧУК,
Президент Асоціації благодійників України
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АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ
Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників України» – неприбуткова організація, заснована у 2011 році задля більш системної роботи з благодійниками та консолідації зусиль громадських організацій.
НАША МІСІЯ
Єднаймося заради добра»
НАША МЕТА
• Розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва в Україні.
• Підвищення рівня довіри та відповідальності в благодійній діяльності.
• Зростання професіоналізму та сталість у провадженні доброчинності.
НАШІ ЗАСАДИ
• відкритість
• довіра
• компетентність
• відповідальність
• ефективність
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Поліпшення якості комунікацій між благодійниками та отримувачами допомоги, створення можливостей для їх діалогу.
2. Допомога у здійсненні системної благодійності: професійно, якісно, прозоро.
3. Інформування суспільства, популяризація благодійництва.
4. Ініціативи щодо вдосконалення законодавчих, фінансових, економічних та соціальних умов провадження доброчинності.
5. Інституційний розвиток.
ПРІОРИТЕТИ
• формування системи цивілізованого громадського впливу на створення сприятливого для розвитку благодійності українського законодавства;
• побудова відкритого суспільного майданчика для формування відносин та комунікацій у сфері благодійництва;
• узагальнення позитивного досвіду провадження благодійної діяльності в Україні та за кордоном, формування умов щодо перенесення цього досвіду у практику
українських благодійних організацій;
• створення системи суспільного моніторингу та контролю за соціальною діяльністю
органів влади різного рівня, формування механізму громадсько-державного партнерства щодо вирішення нагальних проблем суспільства;
• створення загальнонаціональної благодійницької інформаційної мережі (кращі
благодійні практики, ефективні благодійницькі технології, систематизований банк
інформації щодо суспільних благодійний потреб, каталог існуючих благодійних ресурсів тощо).
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ПОВНІ ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ БЛАГОДІЙНИКІВ
• Благодійний Фонд «Приятелі дітей»
• Міжнародна благодійна Фундація «Отчий дім»
• Міжнародний благодійний Фонд «Україна 3000»
• Благодійний фонд «Мистецький Арсенал»
• Всеукраїнський благодійний фонд «Соціальне партнерство»
• Громадська організація «Український центр розвитку музейної справи»
• Громадська організація «Мелодія життя»
• Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт»
• Громадська організація «Аналітична агенція «Українська марка»
• Підприємство з іноземною інвестицією «Імперіал Тобакко Юкрейн»
• Українська торгово-промислова конфедерація
• Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці
• Благодійний Фонд Устина Мальцева
• Благодійний Фонд «СТОПРАК»
• Благодійний фонд імені Марії Заньковецької
• Благодійний фонд анімалотерапії
• Громадська організація «Самі»
• ГО «Вікімедіа Україна»
• Львівська обласна громадська організація «Вектор»
• Благодійний фонд «Благомай»
• Львівська обласна громадська організація «Центр ділового партнерства»
• Громадська організація «Форум видавців»
• Благодійний Фонд «Пробіг під каштанами»
• Міжнародний благодійний фонд Гарних справ
• Благодійна організація «Благодійний фонд Руслана Голуба»
• Координаційна Рада студентського самоврядування Університету банківської справи Національного банку України
• Благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ»
• Громадська організація інвалідів «Запорізький міський конгрес інвалідів»
• Громадська організація «Фонд сприяння безпеці дорожнього руху»
• Благодійна організація «Благодійний фонд «Міст» імені Михайла Савенка»
• Установа благодійного фонду «Центр медичних інновацій»
• Харківська громадська організація «Благовіст 2013»
• Міжнародний благодійний фонд «Архангел світла»
• Благодійна організація «Благодійний фонд «Щаслива лапа»
• Житомирська міська дитяча громадська організація «Все робимо самі»
• Благодійний фонд «Надбужжя»
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Асоціація благодійників України
• Благодійний фонд «Фонд розвитку Київської обласної клінічної лікарні»
• Громадська організація «Міжнародний Альянс Братської Допомоги»
• Благодійний фонд «Оріяна»

АСОЦІЙОВАНІ ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ БЛАГОДІЙНИКІВ

• Міжнародний благодійний Фонд «Планета взаємодопомоги»
• Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу»
• ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс»
• Всеукраїнський Благодійний Фонд «Відродження життя в Україні»
• Львівська Благодійна організація «Фонд Ляни Новак «Велике серце»
• Благодійна організація «Благодійний фонд «Батьківська земля»
• Благодійний фонд «Україна для дітей»
• Українська Поліцейська Автомобільна Корпорація

ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ БЛАГОДІЙНИКІВ – ФІЗИЧНІ ОСОБИ

• ЗУБРИЦЬКА Олена
• МАКСИМЧУК Олександр, засновник ВБО «Асоціація благодійників України»
• МУДРАК Лариса, незалежний медіаексперт
• ОЛІЙНИК Олександр, засновник ВБО «Асоціація благодійників України»
• ПІРКЛ Дмитро, приватний підприємець
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НАГЛЯДОВА РАДА

Марина КРИСА

Роман КОРНІЙКО

Сергій ФОМЕНКО

Анжеліка РУДНИЦЬКА

Маргарита СІЧКАР

ПРАВЛІННЯ

Олександр МАКСИМЧУК

Ольга ВІЄРУ
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Олександр ОЛІЙНИК

Марина АНТОНОВА

Володимир ДЕМЧАК

Анжела КУЗНЄЦОВА Андрій ІОНОВ

ПРОЕКТИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС «БЛАГОДІЙНА УКРАЇНА»

Національний конкурс «Благодійна
Україна» заснований Асоціацією благодійників України у 2012 році. Метою конкурсу є розвиток ефективного
соціально-орієнтованого
благодійництва в Україні, поліпшення якості
комунікацій між благодійниками та отримувачами допомоги, створення додаткових можливостей для їхнього продуктивного діалогу. На
сьогодні це єдиний діючий проект з відзначення кращих благодійників
і найбільш ефективних доброчинних ініціатив в українському благоНаціональний конкурс
дійному просторі.

Áëàãîä éíà

Гасло конкурсу:
Подякуй своєму благодійнику!

ÓÊÐÀ ÍÀ

Завдання Конкурсу:
• популяризація благодійництва і його різноманітних
форм як прикладу ефективної
роботи з громадою і дієвого
шляху вирішення нагальних
суспільних проблем;
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• відзначення кращих
благодійників і благодійних проектів та акцій, реалізованих в Україні протягом поточного року;
• інформування суспільства про кращі практики

благодійної діяльності, популяризація та заохочення до
благодійності.
Конкурс «Благодійна Україна» на сьогодні є єдиним у
нашій країні загальнонаціональним проектом з відзначення кращих благодійників
та найбільш ефективних доброчинних ініціатив.
За три роки проведення конкурсу в ньому взяли участь понад 750 доброчинних ініціатив з усіх куточків України від організацій, що працюють у всіх
сферах соціального життя, соціально відповідального бізнесу, фізичних осіб,
дитячих і юнацьких колективів, засобів масової інформації, а також закладів
і установ, що отримують благодійну допомогу.
Кількість заявок

Регіональні етапи

Благодійна Україна – 2012

212

Одеська, Львівська, Херсонська

Благодійна Україна – 2013

227

Одеська, Львівська, Херсонська

Благодійна Україна – 2014

312

Одеська, Львівська, Херсонська, Житомирська,
Запорізька, Чернівецька

Лауреати та переможці Національного конкурсу «Благодійна Україна» у
різних областях часто стають трансляторами ідей конкурсу глибше у регіони,
стаючи організаторами регіональних етапів конкурсу. Якщо у сезонах 2012
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Проекти

і 2013-го років конкурс
проводився у 3 областях –
Херсонській, Одеській та
Львівській, то регіональні
етапи «Благодійної України – 2014» стартували вже
у 6 областях: доєдналися
Запорізька, Житомирська
і Чернівецька область.
У конкурсі можуть брати участь благодійники,
набувачі благодійної допомоги та будь-які неурядові організації та фізичні особи (окрім органів державної влади, місцевого
самоврядування та політичних партій), незалежно від громадянства, зацікавлені у розвитку та популяризації благодійних ініціатив. У Конкурсі не
можуть брати участь благодійні проекти (ініціативи), подані органами державної влади, місцевого самоврядування та політичними партіями, а також фізичні особи, які є посадовцями (тобто працюють на постійній основі)
органів державного управління, місцевого самоврядування та політичних
партій, або зареєстровані в якості кандидатів у депутати Верховної Ради
України, місцевих рад, а також обираються на посаду міських або селищних голів.
Заявки на участь у конкурсі
можуть подавати безпосередньо самі благодійники, набувачі благодійної допомоги та
будь-які неурядові організації
та фізичні особи (окрім органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних партій), незалежно
від громадянства, зацікавлені
у розвитку та популяризації
благодійних ініціатив.
Конкурсні заявки подаються у 10 основних і 4 спеціальні
номінації. Також вручаються
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спеціальні відзнаки Оргкомітету «Кращий благодійник» за
напрямами доброчинної діяльності: освіта, культура, медицина, соціальна робота, допомога
захисникам України.
Особливої уваги заслуговує
номінація «Народний благодійник». Вона особлива, адже
її його володаря визначає
не Конкурсна комісія, а користувачі інтернету шляхом
онлайн-голосування. Кандидатури номінантів на Народного благодійника пропонують
користувачі соціальної мережі
Facebook; для цього була спеціально створена група «Народний благодійник». Висунення
кандидатур припиняється разом із завершенням збору заявок. Після цього Оргкомітет
обробляє пропозиції, відбирає
найбільш гідні та виставляє на
голосування, яке проходить на
офіційному сайті Асоціації благодійників України. Голосування зупиняється
або під час прес-конференції з нагоди оголошення лауреатів конкурсу, або
безпосередньо на церемонії нагородження переможців.
Для участі у конкурсі необхідно подати заявку відповідної форми. Форму заявки можна скачати за посиланням, отримати запитом на адресу:
konkurs.blago@gmail.com, або ж заповнити у режимі онлайн (додаткові
матеріали, за наявності, надсилати окремо на адресу konkurs.blago@gmail.
com). Заповнену заявку слід надіслати електронною поштою на електронну
адресу konkurs.blago@gmail.com. До заявки доцільно додати заскановані
фотографії, публікації, відгуки, рекомендації тощо, які характеризують діяльність благодійника або хід реалізації благодійного проекту (ініціативи).
Автори конкурсних заявок несуть відповідальність за достовірність наданої
ними інформації.
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Проекти

Нагорода конкурсу «Благодійна Україна» – благодійний «Оскар», унікальна бурштинова статуетка «Янгол добра». Бурштиновий янгол – спільна розробка Асоціації «Український бурштиновий світ» та українських майстрів.
Навесні 2014 року завершився цикл Національного конкурсу «Благодійна
Україна – 2013». Конкурс стартував у квітні 2013 року, до 21 лютого 2014
року тривав збір заявок; загалом
на адресу Оргкомітету надійшло
227 заявок.
18 березня відбулася спільна
прес-конференція Оргкомітету,
Конкурсної комісії, Наглядової ради та Медіа-ради, на якій
були оголошені імена лауреатів
конкурсу – по три благодійники
в усіх конкурсних номінаціях. 11
номінацій оцінювала Конкурсна
комісія, переможців у спеціальній номінації «Благодійність в
медіа» визначала Медіа-рада,
а голосування за переможців
у номінації «Народний благодійник» завершилося під час
прес-конференції.
Переможців нагородили 21 березня 2014 року в Києві у приміщенні Національного культурно-мистецького і музейного
комплексу «Мистецький Арсенал». Церемонія нагородження, яку блискуче
провів «голос Майдану», публіцист, письменник і бард Володимир Гонський,
була присвячена Українському народу, його моральному подвигу, дивовижній самоорганізації, взаємопідтримці, взаємодопомозі наших співгромадян.
На початку вечора організатори відзначили символи Майдану, які уособлюють ідеї благодійності, волонтерства, відповідальності перед суспільством –
це Медична служба Майдану, Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир,
Мальтійська польова кухня і 5 канал (за телемарафон «Небесна сотня»).
Лауреатів і переможців нагороджували відомі українці, серед яких – лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко, голова Наглядової ради Міжнарод11

ного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко, журналіст і
співачка Анжеліка Рудницька, благодійник і громадська діячка Маргарита
Січкар, президент Благодійного фонду «Приятелі дітей» Марина Криса,
голова Правління Українського форуму благодійників Інна Підлуська, генеральний директор НКММК «Мистецький Арсенал» Наталя Заболотна,
президент Української торгово-промислової конфедерації Володимир
Демчак, підприємець і громадський діяч, президент ГО «Вектор» Андрій
Іонов, голова правління МБФ «Україна 3000» Марина Антонова, керівник благодійного фонду Дениса Силантьєва Інна Силантьєва, заступник
Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України
Лариса Мудрак, піар-менеджер МБФ Костянтина Кондакова Владислав
Шелоков.
Переможці отримали «Янголів Добра», а лауреати – пам’ятні дипломи. Окрім цього, всім переможцям були вручені аудіо-диски «Мій Шевченко» – 110
творів Тараса Шевченка у виконанні Святослава Максимчука. Під час церемонії звучали музичні твори у виконанні Сергія Фоменка, гурту «Ва-Банк» та
струнного квартету під орудою Антоніни Криси.
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Проекти

У рамках конкурсу «Благодійна Україна-2013» пройшли регіональні конкурси – «Благодійна Львівщина», «Благодійна Одеса», «Благодійна Херсонщина».
22 липня 2014 року було оголошено старт ІІІ Національного конкурсу «Благодійна Україна». Запроваджено спеціальні відзнаки для благодійників, які
найбільш ефективно працюють у визначених сферах: культура, освіта, медицина, соціальний захист. Проведення конкурсу підтримали Міністерство соціальної політики та Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки
і Міністерство охорони здоров’я.
Конкурс проводився у 9 основних та 3 спеціальних номінаціях. За рішенням Оргкомітету, традиційне висування й обрання переможця у почесній

номінації «Народний благодійник» – шляхом активності користувачів у соціальних мережах – за результатами 2014 року не проводилося. За кілька
днів до кінця терміну подачі заявок була введена додаткова спеціальна номінація – «Благодійник: допомога з-за кордону» для відзначення зарубіжних доброчинців.
Фінальна частина конкурсу припала на січень-березень 2015 року. Збір
конкурсних заявок тривав до 21 лютого. Загалом на конкурс надійшло 312
заявок від благодійників з усіх куточків України.
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Церемонія нагородження переможців пройшла 12 березня 2015 в Києві у
приміщенні Національного культурно-мистецького і музейного комплексу
«Мистецький Арсенал». Її провели Заслужена артистка України, журналіст і співачка, член Наглядової ради Національного конкурсу «Благодійна
Україна» Анжеліка Рудницька і голова оргкомітету конкурсу, Президент
Асоціації благодійників
України Олександр Максимчук.
Оголосити кращих доброчинців і вручити їм
нагороди організатори
запросили відомих українців. Участь у церемонії
взяли дружина Президента України Марина
Порошенко, заступник
Голови КМДА Ганна Старостенко, Голова Наглядової ради МБФ «Україна 3000» Катерина
Ющенко, фронтмен гурту KOZAK SYSTEM Іван
Леньо, члени Наглядової
ради і Правління Асоціації благодійників України, представники міністерств і відомств, посольств, представництв
іноземних місій в Україні,
доброчинці – номінанти
конкурсу, а також громадяни, небайдужі до
розвитку благодійності в
Україні. Для учасників церемонії співали Оксана Муха, творчий колектив
«Ва-банк», дуетом виступили оперна співачка Олена Гребенюк та солістка
ансамблю «Українські Барви» Оксана Стебельська. Переможці отримали
найвищу статуетки «Янголів Добра», а лауреати – пам’ятні дипломи.
14

Проекти

У рамках конкурсу «Благодійна Україна-2014» пройшли шість регіональних конкурсів: «Благодійна Україна – Запорізький край», «Благодійна Житомирщина», «Благодійна Буковина», «Благодійна Львівщина», «Благодійна
Херсонщина», «Благодійна Одещина».
14 вересня 2015 року оголошено старт IV Національного конкурсу «Благодійна Україна». Конкурс значно розширив коло потенційних учасників: віднині
брати в ньому участь може будь-яка організація, спільнота, окремі громадяни з
будь-якого куточка світу, які надають благодійну допомогу Україні і які не є органами державної влади, місцевого самоврядування або політичною партією.
Спеціальна відзнака для закордонних благодійників, введена минулоріч
за тиждень до закінчення терміну збору конкурсних заявок, закріплена як
повноцінна спеціальна номінація – «Благодійник – допомога з-за кордону».
Спеціальні відзнаки Оргкомітету для благодійників, які найбільш ефективно працюють у різних сферах суспільного життя, також стають невід’ємною
складовою конкурсу. Визначено п’ять напрямів, у яких встановлюється відзнака «Кращий благодійник» – культура, освіта, медицина, соціальний захист та допомога захисникам України.
Кінцевий термін подачі заявок – 15 лютого 2016 року. Визначення переможців конкурсу відбуватиметься в період з 15 лютого по 10 березня 2016 року.
Церемонія нагородження переможців пройде у березні 2016 року в Києві.
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ЗЕЛЕНА КНИГА УКРАЇНСЬКОЇ БЛАГОДІЙНОСТІ

Зелена книга української благодійності – щорічний аналітичний збірник, підготовлений на базі експертного опитування «Благодійність в Україні», який містить аналіз поточного стану благодійності в нашій країні.
Зелена книга української благодійності виходить у світ з 2013 року. Вона
складається з двох частин – результатів щорічного національного експертного опитування «Стан розвитку благодійності в Україні» та моніторингу
публічної промоції благодійності у нашій країні.
Експертне опитування «Стан розвитку благодійності в Україні» (його Асоціація благодійників проводить з 2012 року) умовно можна розділити на
дослідницьку та рейтингову частини. У першій експерти, відповідаючи на
запропоновані упорядниками питання, окреслюють сучасний стан розвитку
благодійності в Україні; у другій – називають організації, людей та ЗМІ, які,
на їх думку, зробили найбільше для розвитку і промоції доброчинності, а
також визначають найбільш ефективні події благодійного життя.
Анкета експертного опитування «Стан розвитку благодійності в Україні»
коригується щороку, беручи до уваги гнучкість характеру та структури доброчинності в Україні. Нинішній опитувальник складається з близько 20 запитань щодо законодавства у сфері благодійності, співпраці благодійників
і влади, благодійників і бізнесу, волонтерського руху, фандрайзингового інструментарію, взаємодії доброчинців і ЗМІ.
16

Проекти

В опитуванні беруть участь близько 60 експертів, які представляють організації третього сектора, заклади освіти, культури, медицини, медіа й наукові установи з усіх куточків України. Опитування є фаховим і територіально
репрезентативним, коректно представляє існуючу у середовищі множину
суб’єктів благодійності.
Зелена книга (Green Paper) – це документ, що містить аналіз (моніторинг)
сьогоднішнього стану у визначеній суспільній сфері. Вона має на меті ініціювати громадське обговорення та розпочати процес суспільних консультацій з обумовленої тематики. Як правило, результатом таких консультацій

згодом може бути публікація офіційної Білої книги, де результати суспільної
дискусії узагальнені у формі практичних рекомендацій та пропозицій.
Упорядник – Асоціація благодійників України за підтримки Інформаційно-аналітичного центру «Громадський простір».
У 2014-2015 роках побачили світ два випуски Зеленої книги української
благодійності – за 2013 і 2014 роки. У створенні Зеленої книги-2013 взяли
участь 46 експертів, опитування проводилося у травні-червні 2014 року.
Презентація дослідження відбулася 19 червня 2014 року.
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Готуючи публікацію Зеленої книги-2014, з огляду на істотні зміни у характері та структурі доброчинності в Україні, організатори суттєво переробили
анкету експертного опитування «Стан розвитку благодійності в Україні –
2014». Питання опитувальника стосувалися законодавства у сфері благодійності, співпраці благодійників і влади, благодійників і бізнесу, волонтерського руху, фандрайзингового інструментарію, взаємодії доброчинців і
ЗМІ. Питання рейтингової частини вирішили залишитии відкритими – тобто, експерти не обирали кращих, як раніше, із запропонованого списку, а
вказували самостійно. Опитування проводилося у травні-червні 2015 року, у
ньому взяли участь 57 експертів. Дослідження презентовано 24 червня 2015
року.
У 2015 році вперше було здійснено спробу створення регіональної Зеленої
книги. Експертне опитування «Стан розвитку благодійності – Житомирщина 2014» було проведено 23 липня 2015 року в Житомирі у рамках Всеукраїнського семінару-практикуму «Благодійність в серці моїм». В опитуванні
взяли участь 26 експертів з Житомира та області, які представляють громадські, благодійні та волонтерські організації, навчальні заклади, соціально
відповідальний бізнес. Експертам був запропонований скорочений варіант
анкети (без рейтингової частини).
Опитування проводилося за методологією Національного експертного
опитування «Стан розвитку благодійності в Україні» в «живому» режимі під час презентації Зеленої книги української благодійності. Учасники
семінару, заповнюючи анкету, мали змогу висловити свою думку і побачити, чи співпадає вона з думкою експертів з усієї України. «Зелена книга
Житомирщини» була представлена у другий день роботи семінару, 24
липня.

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
ВІДСОТКОВОЇ ФІЛАНТРОПІЇ

Асоціація благодійників України провадить адвокасійну та лобістську роботу, спрямовану на впровадження в Україні відсоткової філантропії.
Суть відсоткової філантропії полягає в тому, що громадяни, сплачуючи податки, отримують право перерахувати певний відсоток на користь обраних
ними неприбуткових організацій. Виникла відсоткова філантропія у Східній
Європі – вперше вона була запроваджена у 1996 році в Угорщині. Ідея і механізм реалізації виявилися настільки вдалими, що до ініціативи приєдналися
Словаччина, Польща, Литва і Румунія. Зараз норма очікує законодавчого закріплення в Чехії, Молдові, Швейцарії, Японії та розглядається в Македонії.
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Проекти

Асоціація благодійників України звернулася до питання впровадження
відсоткової філантропії у 2012 році. З її ініціативи була утворена робота група, яка напрацювала робочу версію проекту Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо підтримки неприбуткових організацій», який би регулював механізми відсоткової філантропії.
На початку жовтня 2014 року законопроект був представлений на Координаційній раді, утвореній міністром Кабінету Міністрів України з
метою врахування громадської думки під час формування та реалізації
державної політики, програм соціально-економічного та культурного
розвитку для модернізації українського суспільства, гармонізації суспільних відносин, формування сучасної конкурентоспроможної соціально
орієнтованої економіки.
Іде відсоткової філантропії була схвальна сприйнята українськими парламентарями. Так, 12 лютого 2015 року група депутатів внесла до Верховної
ради проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України
№2122 (щодо підтримки неприбуткових організацій)», в якому прописано
механізм відсоткової філантропії.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС
«БЛАГОДІЙНА УКРАЇНА»

Асоціація благодійників України проводить Національний конгрес «Благодійна Україна» з 2010 року з метою запровадження суспільного діалогу
щодо розвитку благодійності в Україні, відкритого обговорення досягнень і
проблем, що існують у благодійній сфері.
Проведення Конгресу приурочено до Дня благодійництва, який відзначається в Україні у другу неділю грудня. Конгрес проходить у Київському міському Будинку учителя.
Починаючи з 2012 року, конгрес проходить у форматі професійного інтерактивного спілкування (за типом ТЕДх) зі спікерами – авторитетними особистостями у сфері благодійності, суспільних комунікацій, медіа. Спікери та
учасники конгресу обговорюють існуючі в благодійному середовищі тренди, окреслюють конкретні проблеми, механізми впровадження інноваційних ідей, інструментів та технологій, знайомляться із практикою реалізації в
Україні успішних благодійних програм, проектів та ініціатив.
У конгресі беруть участь до 120 осіб – це представники національних та
регіональних благодійних фондів (організацій), викладачі, студенти факультетів соціальної роботи київських вишів, журналісти.
18 грудня 2013 року пройшов IV конгрес «Благодійна Україна» на тему
«Благодійність в Україні: тенденції, виклики та перспективи», до організації якого Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу» і
Благодійний фонд Костянтина Кондакова.
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Сукупне коло тем охопило майже всі сфери благодійного життя України –
від законодавчого забезпечення доброчинної роботи до особистого досвіду пошуку коштів, від критеріїв оцінки ефективності благодійних організацій до соціального маркетингу. Перед учасниками конгресу виступили
голова правління МБФ «Україна 3000» Марина Антонова, директор Українського форуму благодійників Анна Гулевська-Черниш, директор Української біржі благодійності Ірина Гуцал, помічник-консультант народного
депутата України Юрій Змій, президент ГО «Форум видавців» Олександра
Коваль, віце-президент Асоціації благодійників України Олександр Олій-

ник, менеджер HUB Oдеssа Олександр Славський, президент МБФ «Здоров’я українського народу» Сергій Сошинський, громадський діяч Ольга
Фещенко, менеджер з комунікацій МБФ «Карітас України» Надія Чорна,
партнер Інституту стратегії Inspira, президент Київської школи економіки
Павло Шеремета.
П’ятий, ювілейний Конгрес на тему «Соціальна відповідальність: нові
виклики, нова парадигма», що відбувся 14 грудня 2014 року, пройшов у не
зовсім звичному форматі. Організатори відмовилися від формату фахового обговорення, натомість влаштувавши справжній доброчинний май21

стер-клас, слухачами якого стали студенти ДВНЗ «Університет банківської
справи».
До слухачів конгресу в Києві за допомогою прямих відеовключень доєдналися студенти з філій УБС в Черкасах, Львові та Харкові. Загальна аудиторія
учасників Конгресу склала близько 200 чоловік.
Аби дати можливість слухачам не лише почути спікера, а й поспілкуватися з ним, організатори обмежили кількість спікерів. Перед учасниками конгресу виступила незалежний медіа-експерт та волонтер Лариса Мудрак із надзвичайно цікавим майстер-класом на тему «Нові
медіа, нове покоління та волонтери». Президент Асоціації благодійників України Олександр Максимчук окреслив основні принципи державно-приватного партнерства. Співзасновник волонтерської групи «Міжнародний Альянс Братської Допомоги» Юрій Мосін зумів розкрити не
тільки практичну, а й емоційну, людську сторону роботи волонтера,
який здійснює рейди у зону АТО. А Маргарита Січкар, підприємець і
громадський діяч, на прикладі власного проекту – центру іпотерапії «Камелія» – показала, як можна успішно реалізовувати благодійні
проекти. У свою чергу, студенти УБС Богдан Пелех та Ольга Клименко презентували найбільший благодійний проект свого ВНЗ – «Аукціон
надій», який цього року проводиться під гаслом «Рухаюсь – живу». На
завершення Конгресу всі його учасники взяли участь у благодійному
флешмобі «Move good».

ПРОЕКТ «БЛАГОДІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ»

У лютому 2015 року Асоціація благодійників України оголосила старт програми «Благодійний сертифікат», яка покликана розширити коло людей,
залучених у доброчинну роботу, та дає додаткові можливості для реалізації
благодійних справ.
Програма «Благодійний сертифікат» пропонує зробити добру справу людям, які з якихось причин ще цього не робили, шляхом дарування їм такої
можливості.
Як це працює? Людина – ініціатор дарування «Благодійного сертифікату» здійснює платіж на рахунок Асоціації благодійників України та повідомляє дані людини – отримувача сертифікату, яка буде ним розпоряджатися. Асоціація благодійників України формує іменний номерний
сертифікат із зазначенням його номіналу, імен ініціатора та отримувача
сертифікату, та передає його ініціатору для вручення отримувачу. Отримувач сертифікату має право реалізувати його на допомогу суспільству
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у сферах, які він обирає самостійно. Асоціація благодійників України
здійснює благодійну допомогу організації, вказаній отримувачем, на
суму, зазначену в сертифікаті, після чого надає відповідний звіт ініціатору та отримувачу сертифіката.
Номінал сертифікату узгоджується Асоціацією благодійників та ініціатором дарування та не може бути меншим, ніж 500 гривень.
Перший «Благодійний сертифікат» на суму 3 тисячі гривень був переданий зірковому подружжю ювілярів – митців Національного академічного
українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народним
артистам України Федору Стригуну та Таїсії Литвиненко. Сертифікат вручив 14 лютого 2015 року у Львові під час присвяченого ювілярам творчого
вечора Президент Асоціації благодійників Олександр Максимчук.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

Асоціація благодійників України – ефективний та надійний інформаційний партнер. Її можливості у цій сфері по достоїнству оцінені благодійниками з усіх куточків України. Окрім постійної підтримки акцій
і заходів, що їх реалізовують члени Асоціації благодійників України, у
2013-2015 роках було надано інформаційну підтримку понад 20 подіям
доброчинного життя, серед яких – інтеграційний фестиваль «Файнокрай» (м. Запоріжжя), Великий бал благодійників (м. Житомир), рекреаційно-відпочинковий табір для бійців АТО «З вірою в серці» (м. Косів,
Івано-Франківська область), «Парад колясок» і фестиваль сімейного
відпочинку «Family Fresh» (м. Бердичів, Житомирська область), Загальнонаціональний форум з питань безпеки дорожнього руху, благодійна
книжкова виставка «Український простір» (м. Київ), низка подій і заходів
МБФ «Запорука», МБФ «Життя з надлишком», БФ «Повернись живим»,
МБФ «Карітас України» та багато інших.
Загалом за роки роботи Асоціації інформаційна підтримка з офіційного
сайту надана понад 1500 заходам, які проводилися доброчинцями в усіх
куточках України; з офіційних сторінок у мережі Facebook – десяткам тисяч
доброчинних подій.
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ПАРТНЕРСЬКІ ПРОЕКТИ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ДИТЯЧИХ І МОЛОДІЖНИХ
БЛАГОДІЙНИХ ПРОЕКТІВ «ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»

Асоціація благодійників виступає співорганізатором Національного
конкурсу дитячих та молодіжних благодійних проектів «Добро починається з тебе». Цей конкурс, започаткований у 2007 році Міжнародним
благодійним фондом «Україна 3000», добре знають і цінують освітяни
України. За вісім років своїми добрими справами поділилися десятки тисяч дитячих і юнацьких колективів, реалізовано близько 3 000 благодійних проектів.
Конкурс має річний цикл і складається з кількох етапів. Фінальні заходи
традиційно відбуваються в Києві, у рамках Національного форуму «Добро
починається з тебе». Переможці і лауреати конкурсу визначаються у двох
номінаціях – дитячі та юнацькі колективи. Проекти від дитячих колективів, у
свою чергу, розподілені за напрямами – соціальні, культурологічні та екологічні. У кожній з цих чотирьох категорій визначаються переможці – володарі
перших, других та третіх місць – і дипломанти.
У 2013-2014 та 2014-2015 навчальних роках пройшли, відповідно, Сьомий
та Восьмий конкурси «Добро починається з тебе». Сьомий конкурс зібрав
289 заявок з усіх областей України та Криму. Фінал конкурсу пройшов 9
квітня 2014 року у Київському міському будинку вчителя. Вітали і нагороджували переможців керівники Фонду «Україна 3000» – Голова Наглядової
ради Катерина Ющенко та Голова Правління Марина Антонова, Президент
Асоціації благодійників України Олександр Максимчук, керівник ресурсно25

го центру Університету менеджменту освіти НАМН Олена Шумська. Переможці отримуали грошові винагороди: І місце – 3 тисячі гривень, ІІ місце – 2
тисячі гривень, ІІІ місце – 1 тисяча гривень.
На Восьмий конкурс «Добро починається з тебе» надійшло 272 заявки. До
25 січня 2015 року учасники конкурсу подавали підсумкові матеріали своїх
благодійних проектів. Після цього Національна конкурсна комісія визначила фіналістів – 24 благодійні проекти
у чотирьох конкурсних номінаціях. 9
з них стали дипломантами, вони отримали заохочувальні дипломи. 15
визначені лауреатами, їхні представники були запрошені у Київ для участі у Національному форумі «Добро
починається з тебе». Усі фіналісти отримали почесні дипломи, а володарі
перших місць – грошову премію від
тижневика «Освіта України» у розмірі
1 тисячі гривень.
Переможців нагороджували Голова
Наглядової ради Фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко, Голова Правління Фонду Марина Антонова, Президент Асоціації благодійників України
Олександр Максимчук, керівник департаменту секретаріату Кабінету міністрів Олександр Олійник. Кошти переможцям вручив головний редактор
газети «Освіта України» Максим Короденко.

БЕЗКОШТОВНА ПСИХОЛОГІЧНА ПОРАДНЯ

У березні 2014 року в Києві розпочала роботу безкоштовна порадня для
тих, хто брав участь або став свідком подій на Майдані і зазнав психологічних травм. Заклад створено з ініціативи Асоціації благодійників України
та за підтримки Української Греко-Католицької Церкви, Української Православної Церкви Київського Патріархату та психотерапевтичної спільноти
міста Києва. Порадня працювала протягом 2014 року у Патріаршому собор
Воскресіння Христового УГКЦ.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОШТАМИ, СПРЯМОВАНИМИ
НА НАДАННЯ ЦІЛЬОВОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

Асоціація благодійників може виступати як оператор коштів, спрямованих
на надання цільової благодійної допомоги. Так, у 2012 році Асоціація стала
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партнером групи благодійників, які підтримали Всеукраїнську громадську організацію
«Федерація хокею України». А
у 2013 році – оператором благодійних коштів на лікування
за кордоном львів’янки Оксани Сенишин.
26-річній дівчині у 2007 році
поставили діагноз «ідіопатична легенева гіпертензія». Від
цієї рідкісної хвороби легень
померли дві її сестри, але
Оксана вирішила боротися за
життя. Дівчина потребувала
термінової пересадки донорських легень. В Україні, на
жаль, і досі не роблять таких
операцій. Дівчину погодилися прооперувати в Берліні,
у Центрі серця, виставивши
рахунок на суму близько 500
тисяч євро. Ця сума включала
в себе підготовчий період операції, саму операцію і реабілітацію.
Історія дівчини, яка так палко бореться за своє життя, сколихнула
Україну. У її рідному Львові та інших містах України одна за другою
проходили акції зі збору коштів на її лікування. Наймасштабнішою з
них став благодійний концерт «Таланти України – за життя Оксани Сенишин», що пройшов у квітні 2013 року у Львові за участі скрипаля
Олександра Божика, співачок Ірини Борисюк та Олени Ковтун, майстра пісочної анімації Ксенії Симонової. За півроку вдалося зібрати 150
тисяч євро, але цього все одно не вистачало. Тим часом стани Оксани
погіршився. Саме у цей час знайшовся спонсор (він побажав залишитися невідомим), який, дізнавшись історію Оксани, виділив кошти.
Розпорядником цих благодійних коштів (у сумі 300 тисяч євро) виступила Асоціація благодійників України.
Оксану прооперували 9 квітня 2014 року. Зараз вона проходить довгу і
складну реабілітацію у Німеччині.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ КОНКУРС
«НОВІТНІЙ ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

У 2014 році Асоціація благодійників України підтримала VIІI Всеукраїнський
молодіжний конкурс «Новітній інтелект України»,
виступивши його тематичним партнером. За умовами, організації-партнери
могли брати «шефство»
над будь-яким тематичним напрямом у номінації
«Прикладні дослідження
із
соціально-економічної тематики». Асоціація взяла під свій патронат одразу дві тематики –
«Як використати запровадження «відсоткової філантропії» для активізації
громадської активності українського суспільства?» та «Соціальне підприємництво: кон’юнктурний тренд чи ефективний інструмент вирішення соціальних проблем суспільства?». Представники Асоціації розглянули конкурсні роботи, де порушувалися ці теми, і визначили переможців, кожен з яких
отримав грошову премію у розмірі 500 гривень.

ЕКУМЕНІЧНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ У ЛЬВОВІ

Починаючи з 2013 року, Асоціація благодійників України є постійним
партнером Екуменічного Соціального Тижня у Львові.
Екуменічний соціальний тиждень (ЕСТ) – це всеукраїнський суспільний форум, який прагне об’єднати ресурси громади, влади, соціальних організацій,
Церков, ЗМІ та освітян навколо вирішення актуальних проблем суспільства
базуючись на загальнолюдських цінностях та Соціальній Доктрині Церкви,
тим самим стимулюючи екуменічний діалог у соціальній сфері.
Соціальний Тиждень в Україні започаткував Митрополит Андрей Шептицький у 1939 році. Цю традицію відродив у 2008-му Інститут екуменічних студій Українського католицького університету у форматі Екуменічного Соціального Тижня. Подія відбувається щороку восени, у вересні-жовтні. Кожного разу вона присвячена різним аспектам соціального життя, але
магістральною ідеєю усіх тижнів є теми взаєморозуміння, примирення,
толерантності.
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Вперше Асоціація благодійників доєдналася до організації Екуменічного
Соціального Тижня у 2013 році, (тема – «Відмінності і повага»). Асоціація та
її львівські члени ініціювали і провели у рамках Тижня круглі столи «Промоція благодійності через проведення публічних акцій» та «Благодійність
у Львові: загрози та перспективи». Окрім цього, під час інших заходів Тижня були представлені здобутки Асоціації, зокрема – роботи з впровадження
відсоткової філантропії.
У 2014 та 2015 роках представники
Асоціації благодійників України брали активну участь у
заходах Тижня. Так,
у Тижні 2014 року
«Відповідальність
християнина у сучасному суспільст
ві» взяли участь
президент Асоціації
Олександр Максимчук і віце-президент
Лариса Мудрак, яка
брала участь як доповідач у круглому столі «Місія в професії: відповідальність
журналіста перед суспільством». У 2015 році заходи Тижня на тему «Освіта
задля змін: духовність та інновації» відвідував Олександр Максимчук.

КЛУБ БЛАГОДІЙНИКІВ ЖИТОМИРЩИНИ «ЯНГОЛИ ДОБРА»

29 квітня 2015 року у Житомирі було оголошено про створення Клубу благодійників «Янголи добра». Клуб є неформальною спільнотою, яка об’єднує
доброчинців Житомирщини та сприяє розвитку й промоції благодійності в
області. Ініціатором створення клубу виступила Житомирська міська дитяча громадська організація «Все робимо самі» – член Асоціації благодійників
України. Гасло клубу: «Не бідні шукають нас, а ми – бідних».
Організаційно робота клубу «Янголи добра» передбачає головування протягом двох місяців однієї з організацій-членів. У цей період пріоритетними
для всіх членів клубу є заходи головуючої організації, і благодійники об’єднують зусилля задля їх максимально ефективної підготовки та проведення.
Водночас спільну підтримку мають проекти інших членів клубу, які на неї
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потребують. Атрибутами клубу є символічні ключ та серце, які раз на два місяці, під час засідання членів клубу «Янголи добра», передаються наступній
організації-головуючому.
На сьогодні членами клубу є понад 30 організацій з Житомира та області, серед
яких – громадські і благодійні організації, навчальні заклади, соціально відповідальний бізнес, фізичні особи-благодійники. Щомісяця Клуб благодійників про-

водить не менше п’яти заходів у Житомирі та області, які спрямовані на допомогу
потребуючим, збір коштів на нагальні потреби, пропагування культури благодійності, впровадження благодійної складової у різноманітні фестивалі і свята.
Асоціація благодійників України підтримала створення клубу та бере
участь в його заходах і проектах, надаючи організаційну та інформаційну
допомогу.

ОНЛАЙН-АУКЦІОН «ВІД ЩЕДРОГО СЕРЦЯ»

Асоціація благодійників виступила організатором безстрокового благодійного онлайн-аукціону «Від щедрого серця». Аукціон, який розпочав роботу 30 липня 2015 року, є майданчиком для збору коштів для організацій
громадського сектора для реалізації благодійних програм. Його оператором є член Асоціації благодійників – Благодійний фонд «Надбужжя».
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Лотами аукціону виступають раритетні речі від меценатів фонду, а також
предмети, передані організаціями, що використовують цю платформу у
фандрайзингових цілях. Всі бажаючі можуть робити ставки в коментарях
до лоту; лот дістається тому, хто зробив найвищу пропозицію благодійного
внеску.
Сьогодні за допомогою аукціону збираються кошти на підтримку програм
і проектів таких організацій, як Всеукраїнський благодійний фонд «Запорука», Університету банківської справи, власних і спільних програм фонду
«Надбужжя». Станом на 6 жовтня 2015 року реалізовано 37 лотів на загальну суму понад 6 тисяч гривень.
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ПРОЕКТ «БЛАГОLUNCH»

У 2014 році представники Асоціації благодійників України брали
участь у засіданнях проекту «БлагоLunch», організатором якого є
Міжнародний благодійний фонд
Гарних справ. «БлагоLunch» – це
проект регулярних ранкових зустрічей представників благодійної
спільноти, на якому обговорювалися нагальні питання вітчизняної доброчинності. У якості доповідачів на проекті виступали Президент Асоціації благодійників Олександр Максимчук, Голова Наглядової ради Марина Криса.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ «ВОЛЯ ГРОМАДИ»

Асоціація благодійників України спільно з Благодійним фондом «Сопричастя» виступила співорганізатором благодійного майданчика у рамках Всеукраїнського фестивалю громадських організацій «Воля громади». Майданчик працював 22 серпня, перед його слухачами виступили керівник просвітницького
благодійного проекту «Обрані діти» Руслан Бахтиєв, голова правління Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Марина Антонова, мисткиня і громадська діячка Анжеліка
Рудницька, віце-президент
Асоціації
благодійників
України Олександр Олійник, виконавчий директор
Міжнародного благодійного фонду «Help Young»
Рустам Бекназаров, координатор і засновник ГО
«Вільний вибір» Тетяна
Руденко, продюсер і художник, голова ГО «Джем
Толока» Ігор Янчук.
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Експерти розкрили низку питань з теорії благодійності, окреслили проблеми законодавства у благодійній сфері, розповіли про рейтингування
благодійних організацій, ініціацію, організацію та модерацію благодійних
проектів, актуальні можливості фандрайзингу, роль відомих особистостей
у розвитку та промоції доброчинності, різні аспекти докладання зусиль благодійників. Кожен виступ експертів знаходив відгук серед слухачів, після виступів зав’язувалися жваві дискусії, які переростали у загальне обговорення
нагальних проблем у сфері доброчинності та пошуки шляхів їх подолання.

БЛАГОДІЙНИЙ МАРАФОН WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2015

Асоціація благодійників України виступила партнером благодійного марафону
Wizz Air Kyiv City Marathon 2015. Благодійний марафон – це багатоденний фандрайзинговий захід, мета якого – підтримати
одразу кілька доброчинних проектів у різних сферах суспільного життя.
Асоціація благодійників працювала з організаторами Wizz Air Kyiv City Marathon
2015 на етапі підбору учасників, а під час
благодійного марафону (з 3 по 27 вересня)
здійснювала щоденну інформаційну підтримку акції на своїх інтернет-ресурсах – офіційному сайті, сторінці та групі у
мережі Facebook.
У благодійному марафоні взяли участь сім фондів – ВБО «Даун синдром», БО
«Happy Paw», БФ «Таблеточки», БФ «Відкриті серця України», БФ «Соціальне
партнерство», БО «Благомай» і БФ «СВОЇ» (Волонтерський центр на Фролівській,
9/11). Три з них є членами Асоціації благодійників. Кожну з цих організацій в марафоні представляла команда фандрайзерів, які збирали кошти для допомоги
дітям-сиротам, важкохворим і знедоленим дітям, вимушеним переселенцям, людям з особливими потребами, тваринам у притулках. Допомогти фандрайзерам
в цій справі міг кожен, підтримавши коштами проекти фондів, а фандрайзери
мали за це здолати одну з дистанцій Wizz Air Kyiv City Marathon 2015.
Загалом благодійні організації зібрали рекордну суму – 1 100 036 гривень.
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ДЯКУЄМО НАШИМ ДРУЗЯМ ТА ПАРТНЕРАМ
• Міністерство соціальної
політики України
• Міністерство культури України
• Міністерство освіти і науки України
• Міністерство охорони здоров’я України
• ІАЦ «Громадський простір»
• ІА «Укрінформ»
• Компанія Coca-Cola Беверіджиз Україна
• Марина Порошенко
• Державний комітет телебачення
та радіомовлення України
• Київський міський будинок вчителя
• Львівська міська рада
• НКММК «Мистецький Арсенал»
• Катерина Ющенко
• Асоціація «Бурштиновий світ»
• ГО «Європейський вибір»
• Гурт «KOZAK SYSTEM»
• МА «Територія А»
• Ганна Старостенко
• Фонд громади міста Херсон «Захист»
• ЗОМОГ «Наше щасливе життя»
• Асоціація ділових жінок Буковини
• Відділ соціального служіння Української
Православної церкви
• Оксана Муха
• Український Католицький Університет
• Олена Гребенюк
• Радіостанція «Голос столиці» 106 FM
• Прес-студія «Сегодня-Мультимедіа»
• ТОВ «TOP RUN»
• Гурт «Українські барви»
• «Аптека щастя»
• HUB «Счастье»
• Оксана Івасюк
• Благодійний фонд «Сопричастя»
• HUB Odessa
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• ІА «Соцпортал»
• Тижневик «Освіта України»
• ХОДТРК «Скіфія»
• Національний театр імені Марії Заньковецької
• ІА «RegioNews»
• Олексій Ботвинов
• Чернівецька обласна філармонія
• Львівська майстерня шоколаду – Житомир
• Юрій Федечко
• Радіо «Свобода»
• Український дім
• ДВНЗ «Університет банківської справи»
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Реквізити
Асоціації благодійників
України:
04070, м. Київ, а/с 159.
Тел.: (+380 44) 537-12-80
www.vboabu.org.ua
E-mail: vbo.abu@gmail.com
Голова Наглядової ради – Марина Криса
Президент – Олександр Максимчук
Віце-президент – Лариса Мудрак
Віце-президент – Олександр Олійник
Виконавчий директор – Анастасія Огій
Директор з розвитку та комунікацій – Катерина Соболева-Зоркіна
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