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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ
ГО "ЄВРОСТРАТЕГІЯ"
 2021 рік для команди Євростратегії
видався дуже насиченим та діловим.
Впевнений, що Ви можете описати
його так само. З Новим 2022-им Роком
та Різдвом Христовим ми всіх вітали і
від імені “SIPstarter”, нашого великого
проєкту, інструменту залучення
ресурсів для кожного, хто має соціально
корисні ідеї та готові проєкти, знає як
зробити Україну краще. "Від думки до
справи, від ідеї до дії" - таким є слоган
Міжнародної Асоціації "Євростратегія".   
Взимку 2017 року саме цей слоган
слугував вектором для початку роботи
над нашим великим проєктом. Ідея
створення «SIPstarter» з’явилася, як
відповідь на виклик та необхідність
втілити у життя великі соціальні
програми та проєкти з поліпшення
соціальної інфраструктури. 

 Один з них – створення Одеського
обласного центру реабілітації людей з
інвалідністю. Ми почали шукати нові форми
залучення інвестицій та інших
позабюджетних ресурсів. Так виник задум
нового формату соціального інвестування з
метою залучення та об’єднання ресурсів
міжнародних фондів, донорських
організацій, бізнесу, іноземних фізичних осіб
та інвесторів для реалізації масштабних
соціальних проєктів в Україні.
 Кінцева мета була сформована так:
«SIPstarter: Social Investment Projects –
соціальна краудфандингова ресурсна
Платформа, національний сервіс із
залучення та адміністрування міжнародних і
внутрішньодержавних позабюджетних
ресурсів,  який  сприяє  реалізації  повного
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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ
ГО "ЄВРОСТРАТЕГІЯ"

 проєктного циклу і забезпечує прозору
фінансову звітність». Концепція Платформи
передбачає об'єднання: тих «хто потребує
підтримки» і тих «хто може допомогти»,
двох підходів в залученні ресурсів:
благодійність і краудфандинг, двох видів
підтримки: гуманітарної допомоги та
фінансування соціальних проєктів. Для
цього «Адміністратор Платформи» разом з
авторами проєктів та партнерами
Платформи проводить фандрейзингові
кампанії місцевого, національного та
міжнародного масштабів.
 Результати цього шляху до мети кожен
може оцінити на сайт: www.sip-starter.com. 
 Ми усвідомлюємо, що довіра до проєктів
на Платформі – це довіра до самої
Платформи. Перед тим, як проєкт
опиняється у публічному доступі, він
проходить сувору премодерацію. Кожен
автор проєкту перевіряється в
індивідуальному порядку. Адміністратор
Платформи укладає з кожним користувачем
Платформи Угоду «Про порядок і умови
використання сервісів, служб і функцій
платформи «SIPstarter».  

 Тепер Платформа слугує вітриною нашої
проєктної діяльності. Її розвиток,
насамперед, залежить від якості проєктної
діяльності Євростратегії та усіх Партнерів
Платформи.
Крім того, цього року ми продовжили
проводити заходи щодо популяризації
здорового способу життя та риболовного
спорту, залучення дітей до активних форм
відпочинку та формування в Україні
повноцінного інклюзивного простору. З
цією метою був проведений вже третій
Дитячий Інклюзивний Рибальський
Фестиваль «KINGFISHER» - одноденний
інклюзивний захід з елементами
психологічної релаксації, що спрямований, в
першу чергу, на подолання соціально -
психологічних проблем і бар'єрів, які
відчувають дітки в складних життєвих
обставинах і дітки з інвалідністю.
 Як пріоритет, робота Євростратегії, в
контексті розвитку державно -
громадянського партнерства та роботи з
міжнародними донорськими організаціями,
й надалі буде сфокусована на впровадженні
унікальних практик, інструментів та
механізмів соціального інвестування.
 Ми щиро вдячні всім нашим численним
друзям і партнерам, підтримка яких
дозволила реалізувати цілий ряд важливих
ініціатив. У цьому звіті Асоціації ви можете
ознайомитися з нашими досягненнями за
2021 рік. 
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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
Громадська спілка «Міжнародна Асоціація зі
сприяння сталому розвитку Півдня України
«Євростратегія» (далі - Асоціація) створена в
липні 2015 року з метою об'єднання зусиль
громадських організацій для успішного
здійснення діяльності зі сприяння повноцінної
і ефективної реалізації громадських, в тому
числі соціальних, економічних, освітніх,
екологічних, правозахисних, культурних та
інших проєктів. 
 Ініціаторами створення стали організації, які
мають багаторічний досвід в сфері реалізації
гуманітарних і благодійних проєктів, а саме
громадська організація «Військово -
історичний центр «Пам'ять і слава» (діяльність
з 2007 року) і Благодійний фонд «Гуманітарний
фонд «Єдністьгромади» (діяльністьз 2008 року).
 Основним завданням Асоціації є залучення
ресурсів місцевих, регіональних, національних
і міжнародних фондів, донорських організацій,  
бізнесу та програм технічної допомоги для
України задля вирішення комплексу соціально-
економічних питань в Одеському регіоні та
країні в цілому.

В рамках цього завдання і було створено
«SIPstarter: Social Investment Projects –
соціальна краудфандингова ресурсна
Платформа». Концепція Платформи
передбачає об'єднання: тих «хто потребує
підтримки» і тих «хто може допомогти», двох
підходів в залученні ресурсів: благодійність і
краудфандинг, двох видів підтримки:
гуманітарної допомоги та фінансування
соціальних проєктів. Для цього
«Адміністратор Платформи» разом з
авторами проєктів та партнерами
Платформи проводить фандрейзингові
кампанії місцевого, національного та
міжнародного масштабів. 
 Станом на 1 січня 2021 року Асоціація
«Євростратегія» об'єднує 40 досвідчених
громадських, благодійних організацій та
бізнес - структур, в сферу інтересів яких
входять всі основні аспекти соціально -
економічного та культурного розвитку. 
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МЕТА
�нновац�ї для сталого розвитку
сусп�льства, б�знесу � влади. 
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ЦІЛЬ
реал�зац�я важливих для країни
соц�альних, економ�чних, �сторико-
культурних, осв�тн�х та еколог�чних
проєкт�в, спрямованих на п�двищення
якост� життя громадян шляхом
об'єднання зусиль недержавних,
непол�тичних, соц�ально - ор�єнтованих
рег�ональних � м�жнародних громадських
об'єднань та благод�йних орган�зац�й.

ЗАВДАННЯ
пошук грантового фінансування проєктів і ініціатив організацій членів
Асоціації для вирішення інфраструктурних, соціальних і інших завдань;

сприяння розвитку міжнародного партнерства, зокрема, укладення
партнерських угод і представлення інтересів організацій членів Асоціації на
міжнародному рівні; 

розробка і реалізація власних суспільних, зокрема, соціальних, економічних,
культурних, освітніх, екологічних, правозахисних проєктів і програм;

поліпшення іміджу членів Асоціації шляхом проведення комплексної
інформаційної підтримки їх діяльності; 

співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування
відповідно до чинного законодавства України; 

залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та
інформаційних ресурсів, необхідних для здійснення статутних
завдань. 



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:
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РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ,ПІДВИЩЕНН
Я АКТИВНОСТІ ГРОМАД

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ,
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

ЗБЕРЕЖЕННЯ
КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ 

РОЗВИТОК ОСВІТИ

ОХОРОНА
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-
РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ
СФЕРИ
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ЛЕОНІД ІГНАТЬЄВ
голова громадської сп�лки «М�жнародна
асоц�ац�я з� сприяння сталому розвитку П�вдня
України «Євростратег�я»

СВІТЛАНА РОГОВА
виконавчий директор Асоц�ац�ї, менеджер
проєкт�в � под�й

СЕРГІЙ СУДНІК
голова громадської сп�лки «Рада соц�ального
�нвестування»

КАТЕРИНА РОТАРЕНКО
спец�ал�ст системи CRM
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ОЛЕКСАНДР
ГЛОВАЦЬКИЙ
менеджер проєкт�в

ВОЛОДИМИР ІГНАТЬЄВ
IT-менеджер

ЄВГЕН СІГАЄВ
IT-менеджер

ОЛЕГ ЄЛІЗАРОВ
залучений експерт з питань розвитку агроб�знесу



З КИМ ПРАЦЮВАЛИ
ПРОТЯГОМ 2021 РОКУ
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НАШІ ПЕРЕМОГИ

  18 лютого в Одеській Євромерії було
підписано Меморандум про співпрацю між
Одеською районною радою Одеської
області, Громадською спілкою «Міжнародна
асоціація зі сприяння сталому розвитку
Півдня України «Євростратегія» та
Громадською спілкою «Рада соціального
інвестування». 
 У Меморандумі сторони виявили бажання
співпрацювати в контексті розвитку
державно-громадянського партнерства,
зокрема спільна діяльність сторін сприятиме
реформуванню та розвитку соціального
сектору та сектору економіки,
впровадженню та розвитку інноваційних
інструментів та механізмів соціального
інвестування, розвитку соціального
підприємництва та соціальної
інфраструктури регіону, підвищенню рівня
забезпечення прав людини та підвищення
індексу людського розвитку, сприятиме
взаємодії та співпраці між представниками
громадського, державного та приватного
секторів щодо забезпечення сталого
розвитку Одеського району Одеської області
та України загалом.

   Це перший крок на шляху залучення
міжнародної технічної допомоги та
ресурсів з інших джерел на реалізацію
проектів, що сприяють сталому
соціальному та економічному розвитку
регіону та країни, розвитку соціального
інвестування, соціальних послуг та
соціальної інклюзії.
 Розроблена та впроваджена МА
«Євростратегія» інноваційна платформа
«SIPstarter» дозволить прозоро
контролювати надходження та витрати
залучених внебюджетних коштів – кожна
копійка тільки на користь громади!
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FACEBOOK.COM/EUROSTRATEGY/POSTS/2790527101168206

http://facebook.com/eurostrategy/posts/2790527101168206


НАШІ ПЕРЕМОГИ

17 травня, своїми підписами під
Меморандумом про партнерство, в особі
голів організацій, Caritas Odesa UGCC,
Міжнародна Асоціація "Євростратегія" та
Рада Соціального Інвестування ініціювали
початок великого проекту зі створення
Молодіжного центру «КАРІТАС ОДЕСА УГКЦ»
в місті Южний Одеської області. Домовились
і про спільну реалізації низки більш менших,
але не менш значущих соціальних проектів.  
Ми впевнені, що величезний та досі не
розкритий конструктивний потенціал має
синергія наших спільних дій в напрямку
залучення світових ресурсів в українську
соціальну сферу.
Домовились про роботу в рамках спільних
проектів представлених на соціальній
краудфандинговій ресурсній платформі
SIPstarter: Social Investment Projects (sip-
starter.com). 
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FACEBOOK.COM/EUROSTRATEGY/POSTS/2852522508301998
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НАШІ ПЕРЕМОГИ
    20 травня в Київі підписаний Меморандум про
партнерство, в рамках розвитку нового
спільного проекту із Caritas Odesa UGCC зі
створення Молодіжного центру в м. Южне
Одеської області. До Меморандуму долучилася
Рада Соціального Інвестування із соціальною
краудфандинговою ресурсною платформою
SIPstarter: Social Investment Projects. Відтепер
проект офіційно підтриманий зі сторони МБФ
«Карітас України», що відкриває двері проекту
для кожного, хто має намір зробити цей світ
інклюзивним, відкритим, ефективним до
сучасних викликів, які стають перед дітьми та
молоддю.
 Ми починаємо глобальну фандрейзингову
кампанію, в яку будуть залучені більш ніж 193
країни світу та десятки тисяч благодійників. Ми
сформуємо унікальну для України практику,
продемонструємо справжні можливості 

організацій, які працюють на результат та
ефективність власних інструментів, які
стирають кордони для взаємодопомоги. Не
заради себе, а на благо дітей. 
 Створення згаданого Центру дасть
можливість допомогти величезній кількості
людей отримати підтримку від спеціалістів БФ
«Карітас Одеса УГКЦ», благодійну допомогу,
якісні соціальні послуги. Перед нами амбітна
мета - об'єднати величезну кількість людей
справи навколо конкретного проекту,
незалежно від їх місцезнаходження.

Г О  " Є В Р О С Т Р А Т Е Г І Я "  |  1 3

FACEBOOK.COM/EUROSTRATEGY/POSTS/2958931600994421

https://www.facebook.com/CaritasOdesa/?__cft__[0]=AZXJMWzR-8xTPDJSjl2oACqlOFjWgOZJVHH175TC0_Sp6JWFY_7xG_JHHSd60tbOZ35JpwhmBUmIZRfCy6caPE-pl5iRgUoL9-VE2RfuCz-6IdOIS76DDhRdOymwHrRZbv3j2LRVY0VmVM_UrC56q0wN&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SIPstarter/?__cft__[0]=AZXJMWzR-8xTPDJSjl2oACqlOFjWgOZJVHH175TC0_Sp6JWFY_7xG_JHHSd60tbOZ35JpwhmBUmIZRfCy6caPE-pl5iRgUoL9-VE2RfuCz-6IdOIS76DDhRdOymwHrRZbv3j2LRVY0VmVM_UrC56q0wN&__tn__=kK-R
http://www.facebook.com/eurostrategy/posts/2958931600994421


НАШІ ПЕРЕМОГИ
28 жовтня, Товариство
Червоного Хреста України
підписали Меморандум про
співпрацю з Громадською
спілкою «Міжнародна
асоціація сприяння сталому
розвитку Півдня України
«Євростратегія» та
Громадською спілкою «Рада
соціального інвестування».
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залучення міжнародної технічної допомоги і ресурсів для сталого
соціального та економічного розвитку країни;
посилення спроможності органів місцевого самоврядування, інститутів
громадського суспільства;
створення повноцінного інклюзивного простору, дружнього до осіб з
вадами слуху і мовлення тощо.

Серед цілей тристороннього партнерства:

FACEBOOK.COM/EUROSTRATEGY/POSTS/2970460869841494

http://facebook.com/eurostrategy/posts/2970460869841494
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За звітній період учасники Асоціації брали активну участь та
організовували різноманітні заходи у напрямках:

розвиток соц�альної сфери;
охорона навколишнього середовища та еколог�чна безпека;
п�двищення активност� громад.



НАШІ ПРОЕКТИ

    Дитячий Інклюзивний Рибальський Фестиваль «KINGFISHER», є одноденним
інклюзивним заходом.
 Нашою метою є подолання соціально-психологічних труднощів і бар'єрів, які відчувають
діти в складних життєвих ситуаціях, діти з інвалідністю та діти-переселенці, шляхом
залучення до активних форм відпочинку з елементами психологічної релаксації. Декілька
днів безбар'єрного спілкування з однолітками на рибалці. Захід розрахований на участь
близько 40 дітей. 
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ДИТЯЧИЙ ІНКЛЮЗИВНИЙ
РИБАЛЬСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«KINGFISHER»

FACEBOOK.COM/EUROSTRATEGY/POSTS/2862414083979507

http://facebook.com/eurostrategy/posts/2862414083979507


НАШІ ПРОЕКТИ
Всі учасники отримали дипломи та цінні подарунки від організаторів та партнерів. Захід
проводиться за підтримки Центру активної реабілітації, туризму і практичної археології
«EXTEAM», Громадського союзу «Рада соціального інвестування», Громадського руху
«Соціальна єдність».
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ДИТЯЧИЙ ІНКЛЮЗИВНИЙ РИБАЛЬСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «KINGFISHER»

FACEBOOK.COM/CARITASODESA/PHOTOS/A.280926302104551/1698749446988889/

FACEBOOK.COM/KINGFISHERFEST/PHOTOS/PCB.572307174158588/572292054160100/

БІЛЬШЕ ФОТО ЗА ПОСИЛАННЯМИ:

+421

+76

http://facebook.com/CaritasOdesa/photos/a.280926302104551/1698749446988889/
http://facebook.com/kingfisherfest/photos/pcb.572307174158588/572292054160100/


    SIPstarter: Social Investment Projects – соціальна краудфандингова ресурсна
Платформа. Це національний сервіс з залучення та адміністрування міжнародних і
внутрішньодержавних позабюджетних ресурсів, який сприяє реалізації повного
проєктного циклу і забезпечує прозору фінансову звітність. Платформа дозволяє
ініціаторам проєктів продемонструвати суспільству свої ідеї та отримати необхідне
фінансування від різних донорів, благодійників, спонсорів, а меценатам — стати
причетними до чогось значущого та отримати унікальні бонуси.
    Тут ініціатори можуть зібрати кошти на будь-який соціально значимий проєкт, від
створення центру допомоги дітям до проведення інклюзивного заходу. Ми надаємо
можливість користувачам підтримати унікальні соціальні проєкти та допомогти їх
авторам в реалізації їх потенціалу.
    SIPstarter — це платформа для налагодження діалогу між тими «хто потребує», і тими
«хто може допомогти» — три підходи в залученні ресурсів: каритативність
(благодійність), краудфандинг, інвестування.

• SIPstarter – це два види допомоги: гуманітарна допомога і
фінансування соціальних проєктів;
• SIPstarter — це база даних цікавих соціальних проєктів, частиною
яких Ви можете стати;
• Ви можете стати власником унікальних матеріальних і
нематеріальних речей, які пропонують автори проєктів за Ваш внесок.
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SOCIAL INVESTMENT PROJECTS
SIP-STARTER.COM

HTTPS://SIP-STARTER.COM/



НАШІ АКТИВНОСТІ

    20 травня, в�дбулось в�дкриття Першого В�ртуального Сам�ту Благод�йництва! 
Саме тут зберуться разом профес�йн� благод�йники та громадськ� актив�сти, що
живуть покликанням зм�нювати св�т на краще, для обговорення актуальних
питань благод�йницького сектору України. 
    Наш формат дозволив не лише бути спостер�гачем основної Сцени, а �
безпосередньо взяти участь у Дискус�йних секц�ях, в�дв�дати Експо зону та
сп�лкуватись у зони Нетворк�нгу з �ншими учасниками Сам�ту.
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FACEBOOK.COM/EUROSTRATEGY/POSTS/2854690604751855

http://facebook.com/eurostrategy/posts/2854690604751855


НАШІ АКТИВНОСТІ

 30 травня відбувся вже 3-ій Дитячий
рибальський фестиваль «Кінгфішер»,
традиційно на спортивному водоймищі
«Барабой». Цього року організаторами
виступили Міжнародна Асоціація
«Євростратегія», Благодійний Фонд «Карітас
Одеса УГКЦ», Ротарі клуб «Одеса Сі Енерджі» та
Громадська ініціатива «Центр активної
реабілітації, туризму і практичної археології
«EXTEAM», спонсорами виступили ТМ «Mad
Carp» та МА Євростратегія». Захід проводився
в партнерстві з Міжнародним Благодійним
Фондом «Карітас України», Громадським
союзом «Рада соціального інвестування»,
Федерацією Рибальського спорту Одеської
області, спортивною водоймою «Барабой»,
магазином «Флагман», рибальським магазином
«Два карпа», Банком «Січ», Благодійним
Фондом «Єдність Громади» та Соціальною
краудфандинговою ресурсною платформою
«СІПстартер» (sip-starter.com).
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    Цього року до «Кінгфішеру» завітали в гості
та підтримали захід ротарійці з Ротарі Клубу
«Ізмаїл». Дякуємо усім за те, що це дитяче свято
відбулося. Головна подяка юним рибачкАм та
рибАчкам! 
  У заході взяли участь 42 дитини, було
спіймано та відпущено близько 112 рибок, 2
раки та один спінінг. Всі учасники отримали
відзнаки у 42 номінаціях та цінні подарунки від
організаторів та партнерів! До зустрічі на
наступному Дитячому рибальському фестивалі
«Кінгфішер»!

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsip-starter.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3nR1H9Och6C_B9BmNBDOkGTGlkJSZl_4IOzfRXi-m-hpHcHsHTq1mzC0U&h=AT2dNkB61WQlo8Wr0qTN6FZ3WNHPgvsukcLHyBWCZTPbgtx5_sg2in_vanEgUzMHb6uDjXk-_xfpdhBUP8XSD2pWtP82kypk_oLPyaLzw3g3e9Qo_kXYN7xyXG2Oj1kcayZr&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3wRjESm6rQfahv6rpcq7_YCD8VuRAdmayoaTLGcFzIG8DyHdj-QLXr2X0UbMMLT7vfF2vDMOtThL9b1aI1ZFSCtX4aJR5HbXTxdwCoTGC-Chy3JT3022zkqFYWqLIqCdZlbXVVauqngjcTM2Jg88lyfxGR1ehmr6MWaH6cyl1dkMHbpPb0s6bZnf6wrUuxHmiKGv4


НАШІ АКТИВНОСТІ

В липні завітали в Київ, в гості до Міжнародного Благодійного Фонду «Карітас України».
Записали відеоролик в підтримку проєкту з Президентом Фонду, паном Андрієм Васьковичем.
Дякуємо МБФ Caritas Ukraine за всебічну підтримку.
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FACEBOOK.COM/EUROSTRATEGY/POSTS/2892615307626051

https://www.facebook.com/caritasukraine/?__cft__[0]=AZVpKzsBnH-8fhRGPH1DK6vHBPA0R2yIpkBjfwjG4I7qnKj5lSBXtNzbWc8j14TrFnqbAH_wIUg-ESyeaL0HEL3jwZFglMypKILqjeXlLXfd_KgLZcryne30t2P_yNBJLl5WGQE4Gfgfk76hIL8M3d_W&__tn__=kK-R
http://facebook.com/eurostrategy/posts/2892615307626051


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
АСОЦІАЦІЇ  
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НАДХОДЖЕННЯ ЗА 2021 РІК: 
БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ 

НА СТАТУТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ – 10150 ГРН. 
 

ВИТРАТИ ЗА 2021 РІК:
ВИДАТКИ НА АДМІНІСТРАТИВНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ – 9996 ГРН
З НИХ: 
1) РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ 
    ОБСЛУГОВУВАННЯ – 836 ГРН; 
2) ОРЕНДА – 8000 ГРН; 
3) ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – 1160 ГРН. 

 
ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК 2022 РОКУ – 156 ГРН. 

 
ВИДАТКІВ НА ПРОГРАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

У МИНУЛОМУ РОЦІ НЕ БУЛО.
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GIZ - ПРОГРАМІ «FIT FOR PARTNERSHIP WITH
GERMANY»
БФ «КАРІТАС ОДЕСА УГКЦ»
МБФ "КАРІТАС УКРАЇНИ"
СПОРТИВНЕ ВОДОЙМИЩЕ "БАРАБОЙ"
ФЕДЕРАЦІЯ РИБАЛЬСЬКОГО СПОРТУ ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
FLAGMAN
РИБАЛЬСЬКИЙ МАГАЗИН "ДВА КАРПА"
БАНК СІЧ
ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ 
 VIRA SYRYAMINA
VIRTUAL EVENTS STUDIO
ОДЕСЬКА РАЙОННА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНДРІЙ ВАСЬКОВИЧ
ROTARY-CLUB "KYIV-CAPITAL"

https://www.facebook.com/syryamin?__cft__[0]=AZXnUO2WKn1E230q0H6Ju5vjMzRA8XqtDq0TH_Pmk5uBdFGe6E2ETTh2DadpnwFdTMadKepURE33lvPCJ9OXEHRoN-5FU35J7KMJq_VOgm0SFaen24Qpj5xu9LCvU_6qHmORi5_MEdR9X6QM9WE3Zaswv32vKPhyvFk6H-MwhgbWVg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Virtual-Events-Studio-107597521489180/?__cft__[0]=AZVIpsdG3ZDVrwk819ASeUNzxhryz-lLmZ17iFJ426nSKfUGSIL-m_Gao9MZbIlr8t7WxIynbAmpjG5JikxNqYACJxRJQj2ynxnCqgPAMKmReVt-Ng_OigpDmEL0P-wfiP1j_DblRZwLuJ6alicsys5bFzYRvTTEhuPzj5eP1GOHNg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/Virtual-Events-Studio-107597521489180/?__cft__[0]=AZVIpsdG3ZDVrwk819ASeUNzxhryz-lLmZ17iFJ426nSKfUGSIL-m_Gao9MZbIlr8t7WxIynbAmpjG5JikxNqYACJxRJQj2ynxnCqgPAMKmReVt-Ng_OigpDmEL0P-wfiP1j_DblRZwLuJ6alicsys5bFzYRvTTEhuPzj5eP1GOHNg&__tn__=-UC%2CP-y-R
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esod.org

www.facebook.com/eurostrategy

(048) 771-79-55
(097) 808-87-78

65121, Україна, м. Одеса,
вул. Шкільний аеродром, 1/1

UA 40307350000002600500903601
АТ«АКБ«КОНКОРД», м. Одеса,
МФО 307350, ЄДРПОУ 39882829


