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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ АСОЦІАЦІЇ
                                      2017 рік став для громадської спілки «Міжнародна    
                                   асоціація «Євростратегія» роком потужних                   
                                   позитивних перетворень та напруженої спільної          
                                   праці, завдяки якій вдалося зробити відчутні кроки у    
                                   розбудові громадянського  суспільства та розвитку      
                                   самоорганізації населення як важливої складової        
                                   суспільного життя. 
    Зокрема, ми почали роботу у новому для себе та й взагалі для України 
напрямі – вивід ОТГ з кризи через підвищення рівня їх фіскальної 
спроможності. У наступному році ми плануємо продовжити діяльність в 
цій сфері та масштабувати її. 
    Тісним та вдалим на взаємодію видався цей рік з Дитячим фондом 
ООН (ЮНІСЕФ). Результатом співпраці став Меморандум про 
Взаєморозуміння між Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 
Україні, Одеською міської радою та Асоціацією "Євростратегія". За 
результатами ефективної роботи було отримано два грантових 
фінансування фонду на проекти «Впровадження підходів контрактного 
механізму фінансування соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми» та 
«Реалізація підходів контрактного механізму, у тому числі на основі 
тендерних пропозицій на фінансування соціальних послуг та соціальних 
програм для дітей та сімей з дітьми». Реалізація ініціатив проходила в 
громадах Одеської, Донецької та Луганської областей. 
    Потужний поштовх відбувся в екологічній розбудові дитячої обізнаності. 
Разом з активістами Одеського державного екологічного університету ми 
провели дві Екошколи для учнів весною та влітку, а також виступили 
соорганізаторами першого обласного екологічного форуму для школярів - 
«Екологія очима дітей». Літня Екошкола набула статусу Всеукраїнської, 
тому що до нас приїхали діти з 16-ти регіонів України. 
    Ми щиро вдячні всім нашим численним друзям і партнерам, підтримка 
яких дала змогу реалізувати цілий ряд важливих ініціатив. У цьому Звіті 
Асоціації ви маєте можливість ознайомитися з нашими проектами, 
реалізованими протягом 2017 року. 

Леонід Ігнатьєв
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 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 та ефективної реалізації 

суспільних, зокрема соціальних, економічних, освітніх, 
екологічних, правозахисних, культурних та інших проектів. 

Ініціаторами створення стали організації, які мають 
багаторічний досвід в сфері реалізації гуманітарних і 

благодійних проектів, а саме громадська організація «Воєнно- 
історичний центр «Пам’ять і слава» (діяльність з 2007 р.) та 
Благодійний фонд «Гуманітарний фонд «Єдність громади» 

(діяльність з 2008р.). 
Основним завданням Асоціації є залучення коштів 

міжнародних донорських організацій, фондів, програм технічної 
допомоги та бізнесу для вирішення комплексу соціально- 

економічних питань в Одеському регіоні. 
На 1 січня 2018 року Асоціація «Євростратегія» об'єднує 34 
досвідчених громадських, благодійних організацій та бізнес- 
структур, в сферу інтересів яких входять всі основні аспекти 

соціально-економічного та культурного розвитку. 
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Місія, мета та завдання організації
Місія : інновації для сталого розвитку суспільства, бізнесу та влади.

Мета : реалізація важливих для країни соціальних, економічних, 
історико-культурних, освітніх та екологічних проектів, 
спрямованих на підвищення якості життя громадян шляхом 
об'єднання зусиль недержавних, неполітичних, соціально- 
орієнтованих регіональних і міжнародних громадських 
об'єднань та благодійних організацій.

Головні статутні завдання Асоціації:

пошук грантового фінансування проектів та ініціатив організацій 
Членів Спілки для вирішення інфраструктурних, соціальних та інших 
завдань даних організацій; 
сприяння розвитку міжнародного партнерства, зокрема укладення 
партнерських угод та представлення інтересів громадських 
організацій Членів Асоціації на міжнародному рівні; 
розробка та реалізація власних суспільних, зокрема соціальних, 
економічних, освітніх, екологічних, правозахисних, культурних 
проектів та програм; 
покращення іміджу Членів Асоціації через проведення комплексної 
інформаційної підтримки діяльності організацій Членів Асоціації; 
співробітництво з органами державної влади та місцевого 
самоврядування згідно з чинним законодавством України;  
залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та 
інформаційних ресурсів, необхідних для здійснення статутних 
завдань. 



Міжнародна Асоціація 
"Євростратегія"

6

Основні напрямки діяльності 
Асоціації:

 Розвиток 
громадських 
організацій, 
підвищення 
активності 
громад

Захист прав 
людини, 

підвищення 
рівня правової 

культури

Розвиток 
освіти

Збереження 
культурної 
спадщини

Розвиток 
соціальної 
сфери

Охорона 
навколишнього 
середовища та 
екологічна 
безпека

Розвиток 
туристично- 
рекреаційного 
комплексу
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Леонід Ігнатьєв, голова громадської 
спілки  «Міжнародна асоціація зі 
сприяння сталому розвитку півдня 

України «Євростратегія».

Команда Асоціації «Євростратегія»

Світлана Рогова, заступник голови 
Асоціації, менеджер проектів у напрямку 

розвитку громадських організацій, 
підвищення активності громад.

Сергій Суднік, голова громадської організації 
«ГР «Соціальна єдність», (член Асоціації). 

Наразі помічник заступника міністра соціальної 
політики України з питань європейської інтеграції. 

Єлизавета Тихонова, помічник голови 
Асоціації, менеджер проектів у напрямку 
розвитку ОТГ та підвищення їх фіскальної 

спроможності.

 
Іван Лановенко, експерт 
напрямку розвитку ОТГ та 
підвищення їх фіскальної 

спроможності 
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Валерій Сунцов, голова громадської 
організації «Придунайська ліга культури» 

(член Асоціації). 
Напрямок збереження культурної спадщини. 

Команда Асоціації «Євростратегія»

Ірина Купцова, менеджер проектів, 
юридична підтримка, супровід членів 

та партнерів Асоціації. 

Олег Єлізаров, менеджер проектів у напрямку 
розвитку ОТГ та підвищення їх фіскальної 

спроможності. 

Докус Ангелина, 
активіст еко напрямку 

Асоціації 

 
Володимир Ігнатьєв, 
іт-менеджер Асоціації 
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Світлана Іващенко, 
активіст еко напрямку Асоціації. 

Команда Асоціації «Євростратегія»

Дмитро Стадник, менеджер проектів 
у напрямку розвитку ОТГ та 

підвищення їх фіскальної спроможності. 

Катерина Ємельянова, 
активіст еко напрямку Асоціації. 

Тетяна Бровкіна, 
помічник голови Асоціації.  
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З ким ми працювали протягом 2017 року

                                           Дитячий фонд організації об'єднаних націй      
                                           (UNICEF) – за 2017 рік Асоціація зміцнила              
                                           партнерство із фондом, підписавши у вересні        
  меморандум про співпрацю та успішно реалізувавши грантові проекти- 
«Впровадження підходів контрактного механізму фінансування соціальних 
послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах Одеської області» та 
«Реалізація підходів контрактного механізму, у тому числі на основі 
тендерних пропозицій на фінансування соціальних послуг та соціальних 
програм для дітей та сімей з дітьми, на прикладі громад Луганської 
області» за фінансової підтримки UNICEF в Україні. 

                                    Ініціативний центр сприяння активності та                
                                 розвитку громадського почину «Єднання»                  
                                   (ІСАР «Єднання») – адмініструє конкурс грантів у 
межах Платформи розвитку громадянського суспільства (Платформа 
Маркетплейс), що впроваджується завдяки фінансуванню Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID).  Асоціація отримала грант для групи 
організацій з метою посилення власного організаційного розвитку, а саме 
розробка фандрейзингових планів на наступні 3 роки для зміцнення 
фінансової спроможності організацій. У вересні 2017 року Асоціацію, як 
показову партнерську  громадську організацію в Одеському регіоні, було 
запрошено до участі у інформаційній виставці «Містечко USAID» для 
представлення напряму «Соціально активний громадянин».

     Благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ» - 
розробка і реалізація спільних соціальних проектів, 
участь у заходах партнерів, розвиток міжнародного 
партнерства.  
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                                           Благодійний фонд «Фундація імені князів-              
                                        благодійників Острозьких» - розробка і                        
                                        реалізація спільних соціальних проектів, участь у          
                                        заходах партнерів, розвиток міжнародного                      
                                        партнерства. Підвищення кваліфікації персоналу          
                                        за оригінальною методикою розробленою                      
                                        Русланом Крапличем.

                                Одеський державний екологічний університет -    
                            розробка і реалізація спільних соціальних проектів,        
                            участь у заходах  партнерів. Проведення в партнерстві  
                            весняної екологічної школи «EcoSchool – 2017: Climate 
changes», літньої екологічної  школи «EcoSchool – 2017: Sustainable 
development» та першого обласного екологічного форуму для школярів 
«Екологія очима дітей».

    ГО «Одеська обласна організація УТОС» 
Консультаційні послуги щодо розвитку соціального 
підприємництва, підготовки проектів до донорських 
організацій та підвищення організаційної спроможності. 

                               Громадська організація «Громадський рух                  
                           «Соціальна єдність» - член Асоціації, відповідає за          
                           напрямок діяльності - захист прав людини, підвищення      
                           рівня правової культури. Організація налічує достатню       
                           кількість волонтерів для проведення різноманітних             
                           соціальних та благодійних заходів Асоціації.  
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                           BeWarned – це український стартап, який з 2015 року        
                        розробляє та випускає унікальні додатки для глухих та        
                        слабочуючих людей. Протягом 2017 року на український      
                        ринок було випущено програмне забезпечення 
ConnectPRO, яке дозволяє сектору послуг спілкуватися та обслуговувати 
 клієнтів із вадами слуху. У партнерстві із Асоціацією в Одесі в 
приміщенні «Центра інтегрованих послуг» було встановлено програмне 
забезпечення «ConnectPRO» на день міста 2 вересня.

          Німецьке товариство міжнародного                
        співробітництва GIZ - співпраця в рамках 
програми Федерального міністерства економіки і 
енергетики  «Fit for Partnership with Germany» в 
Україні з метою розширення партнерської мережі 
Програми та підтримки бізнесу і діяльності 
підприємств Одеси та регіону. 

    Одеський автомобільний клуб – партнери в 
організації та  проведенні І-го етапу змагань 
відкритого чемпіонату Одеської області з картингу.
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Наші перемоги
Підписання меморандуму про взаєморозуміння: Дитячий 
фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Одеська міська рада та 

 Міжнародна асоціація «Євростратегія»

   2 вересня 2017 року, під час 
святкування Дня міста Одеси, був 
підписаний Меморандум про 
взаєморозуміння між 
Представництвом Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, в особі 
голови представництва Джованною 
Барберіс, Одеською міською радою, в 
особі мера Одеси Геннадія 
Труханова та 
директора Департаменту праці та 
соціальної політики Олени 
Китайської, і Міжнародною 
Асоціацією «Євростратегія», в особі 
голови Асоціації Леоніда Ігнатьєва. 
       Предметом Меморандуму є спільні зусилля при проведенні реформ в 

Україні, які сприятимуть посиленню ефективності імплементації цих 
реформ в місті Одесі, що дозволить поліпшити рівень соціального 
захисту найбільш вразливих верств населення, зокрема дітей і сімей з 
дітьми.
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Наші перемоги
Розширення міжнародного партнерства: Україна-Вірменія-Грузія

  У травні 2017 року Міжнародна Асоціація «Євростратегія» уклала два 
тристоронніх партнерських договори з Armavir Development Centre (Центр 
Розвитку Армавіра, Вірменія), Research-Intellectual Club «Dialogue of 
Generations» (Науково-інтелектуальний клуб «Діалог поколінь», Грузія) та 
громадською організацією «Бюро соціальних і політичних розробок». 
   В рамках запланованого візиту до Одеси у складі делегації Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства, представниками 
вказаних вище організацій було підписано Спільну партнерську угоду, 
метою якої є співпраця і взаємодія з метою повноцінної і ефективної 
реалізації громадських, в тому числі соціальних, економічних, культурних, 
екологічних, освітніх, правозахисних та інших проектів зі сприяння 
сталому соціально-економічному розвитку України та країн Східного 
партнерства, а також створення постійної структури для розробки 
концепції децентралізації соціального сервісу в країнах Східного 
партнерства. 
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Партнерство з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ)

Проект «Впровадження підходів контрактного 
механізму фінансування соціальних послуг 

для дітей та сімей з дітьми»

                                                     Міжнародна Асоціація «Євростратегія» і Дитячий Фонд ООН                 
                                                 (ЮНІСЕФ) 16 травня підписали угоду на фінансування і реалізацію         
                                                 проекту «Впровадження підходів контрактного механізму соціальних      
                                                   послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах Одеської області». 
    Метою проекту є комплексний аналіз можливості державних субсидій, соціального замовлення 
та конкурсу на фінансування соціальних програм з метою надання соціальних послуг та 
соціальних програм для дітей та сімей з дітьми на прикладі громад Одеської області, а саме, м. 
Одеса, Біляївська ОТГ, Троїцька ОТГ, оцінка ефективності існуючих механізмів і процедур. 
   19 червня 2017 року в Одесі Асоціація «Євростратегія» провела установчу зустріч у рамках 
реалізації проекту «Впровадження підходів контрактного механізму фінансування соціальних 
послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах Одеської області» за фінансової підтримки Дитячого 
Фонду ООН (ЮНІСЕФ). У заході взяли участь експерти проекту, які будуть досліджувати і готувати 
рекомендації, партнери Асоціації, представники обраних ОТГ та Одеського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
   
    

Проекти 2017 року
За звітній період учасники Асоціації брали активну участь 
та організовували різноманітні заходи у напрямках:

 розвиток соціальної сфери; 
 охорона навколишнього середовища та екологічна безпека; 
 розвиток громадських організацій;  
 підвищення активності громад; 
 розвиток освіти 

Наші проекти
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   У заходах приймали участь експерти проекту та партнери Асоціації. 
Під час заходів відбулася презентація «Інструменту щодо визначення пріоритетних 
для ОТГ заходів у соціальному секторі» для подальшого стратегічного планування, в 
тому числі розробки цільових програм, були обговорені можливості створення 
механізмів контрактування та  впровадження послуг раннього втручання, а саме 
розрахунок вартості її надання, також форми контрактного фінансування 
недержавних надавачів соціальних послуг, фінансове та організаційне забезпечення 
існуючих соціальних програм. 
   Всі розроблені матеріали та рекомендації під час проекту, а саме: 
  - проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження Положень про 
механізми соціального контрактування в Одесі в новій редакції»; 
  - методичні рекомендації з моніторингу ефективності надання соціальних послуг 
після введення інституту соціального контракту, «Організація виконання соціального 
контракту» та «Оцінка результатів виконання соціального контракту»; 
  - пропозиції щодо вдосконалення законодавства в сфері фінансування соціальних 
послуг та соціальних програм на місцевому рівні; 
  - пріоритети соціальної політики щодо формування соціальних програм та надання 
соціальних послуг Біляївської та Яськівської ОТГ, були оприлюдненні під час 
заключного круглого столу «Презентація результатів проекту», який відбувся 21 
вересня у м. Одеса. 
   В жовтні проект було продовжено для реалізації в східному регіоні. 16 жовтня 
представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні і Міжнародна Асоціація 
«Євростратегія» підписали нову угоду для реалізації проекту «Реалізація підходів 
контрактного механізму, у тому числі на основі тендерних пропозицій на 
фінансування соціальних послуг та соціальних програм для дітей та сімей з дітьми на 
прикладі громад Луганської області». Це був вже другий грант від ЮНІСЕФ, який 
отримала Асоціація протягом року. 

   - «Обговорення можливості створення механізмів контрактування», 08.08.17р., м. 
Одеса; 
   - «Визначення основних елементів системи моніторингу фінансування та 
адміністрування соціальних програм», 12.09.17р., м. Київ.

    Протягом реалізації проекту, також відбулися три робочі зустрічі: 
    - «Ознайомлення з методикою пріоритетності завдань на рівні ОТГ для 
подальшого її використання», розробленої ГО «Бюро соціальних та політичних 
розробок», 17.07.17р., м. Київ;
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ГО "Придунайська ліга культури", член МА "Євростратегія" 
отримала грант від Європейського Союзу

                                         Член Міжнародної Асоціації «Євростратегія» -        
                                      громадська організація «Придунайська ліга                
                                      культури» (м.Ізмаїл) в консорціумі з партнерами      
                                        громадських організацій «Агрікола» (м.Рені,            
                                        Україна) і «Агентство транскордонного                  
співробітництва та європейської інтеграції» (м Кагул, Республіка Молдова) 
виграли грант Європейського Союзу на реалізацію транскордонного 
проекту по просуванню кулінарної спадщини Нижнього Придунав'я в 
рамках Програми територіального співробітництва країн Східного 
партнерства (EaPTC) «Молдова - Україна». 
   Цей проект, розроблений за ініціативи ГО «Придунайська ліга 
культури», став одним з 16 переможців конкурсу. Урочисте підписання 
контрактів на отримання грантів відбулося 1 лютого 2017 року в м. 
Кишинів (Республіка Молдова). Церемонія була організована Програмою 
сприяння EaPTC спільно з Адміністратором програми - компанією GIZ. 

Перший обласний екологічний форум для школярів 
«Екологія очима дітей»

   20 квітня 2017 року в Одеському державному екологічному університеті 
відбувся Перший обласний екологічний форум для школярів «Екологія 
очима дітей. Активності доступні кожному». 
   Організаторами виступили: Одеський державний екологічний 
університет (ОДЕКУ), Громадська Організація Центр Демократичного 
Розвитку Молоді «Синергія» і Міжнародна Асоціація «Євростратегія». 
   75 учасників із 12 одеських шкіл ознайомили з Екологічним 
університетом, його діяльністю і активностями, з маркуванням товару, 
презентували Всеукраїнську екологічну акцію «Let's do it, Ukraine», 
провели цікавий еко-тренінг "Як врятувати планету в домашніх умовах", а 
також пройшли майстер-клас із сортування сміття. Лейтенант поліції, 
інспектор відділу зв'язків з громадськістю, представив слухачам програми 
патрульної поліції в навчальних закладах. Крім цього була проведена 
скайп-сесія, під час якої представник Всесвітнього фонду природи WWF в 
Україні (м. Київ) представив його активності. 
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Весняна школа «Ecoschool - 2017: Climate changes»

   З 27 березня по 31 березня 2017 року на 
базі Гідрометеорологічного інституту 
Одеського державного екологічного 
університету пройшла Весняна школа 
«EcoSchool - 2017: Climate changes», 
організована Асоціацією у партнерстві з 
Одеським державним екологічним 
університетом. 
   До участі у заході долучилося 35 школярів 
7-11 класів із 16 шкіл і гімназій м. Одеси. 
Протягом 4-х днів разом з активістами ОДЕКУ 
та запрошеними спікерами учасники 
дізналися як врятувати планету в домашніх 
умовах, про користь здачі батарейок, вивчили 
водні ресурси планети і як їх раціонально 
використовувати, дізналися як бути 
відповідальним туристом, ознайомилися з 
науковими дослідженнями зміни клімату в 
Антарктиці, зі світовими організаціями, які 
сприяють сталому розвитку планети, а також 
взяли участь у майстер-класах з виробництва 
стаканчиків для олівців з переробленого 
пластику, побачили технологію брикетування 
палива з рослинних відходів і пройшли тренінг 
з ораторського мистецтва, навички якого були 
використані в презентаціях проектів в 
командах. 
   Завершилася Весняна школа «EcoSchool - 
2017: Climate changes» врученням 
сертифікатів, призів, подарунків та екскурсією 
на Куяльницький лиман, де учасники записали 
відео звернення щодо збереження 
унікального грязьового курорту. 
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Перший етап відкритого чемпіонату Одеської 
області з картингу

   2 квітня 2017 року відбувся І етап змагань 
відкритого чемпіонату Одеської області з 
картингу, організаторами якого виступили 
Міжнародна Асоціація «Євростратегія» та 
Одеський автомобільний клуб за підтримки 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту 
Одеської обласної державної адміністрації.  

   Також у підготовці та проведені заходу брали участь «Клуб 
автоспортивних маршалів України» і дружний колектив спортсменів і 
офіційних осіб, учасників «Кубка Лиманів». 
  До участі у змаганнях долучилися 37 учасників з 7-ми областей України, 
які змагалися в 6-ти класах особистого заліку, а також в командному 
заліку.



Міжнародна Асоціація 
"Євростратегія"

20

Літня школа «Ecoschool - 2017: Sustainable Development»

    

   З 27 червня по 1 липня 2017 року в Одеському державному 
екологічному університеті пройшла Літня школа «EcoSchool - 2017: 
Sustainable development», організаторами якої виступили Міжнародна 
Асоціація «Євростратегія» в партнерстві з Одеським державним 
екологічним університетом. Захід був проведений за підтримки та участі 
глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) - U-Report. 
   Учасниками екошколи стали 35 учнів з 16 областей України, що 
дозволило вийти на новий Всеукраїнський рівень. Протягом 5-ти днів еко- 
активісти отримували унікальні знання в галузі сталого розвитку, кожен 
день був присвячений окремим екологічним питаням, які висвітлювали 
провідні спікери в кожній області. Так само в ході навчання учасники 
знайомилися з представниками міжнародних, українських екологічних 
організацій і дізнавалися про результати їх діяльності на території 
України. 
   Фішкою Літньої школи - 2017 став новий Спортивний напрямок, який 
проводився за підтримки Міжнародного дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), 
координатором став професійний тренер з Києва Іван Лановенко, який 
протягом 4-х днів навчання в школі прививав любов до здорового і 
спортивного способу життя. На ранкових зарядках, спортивних іграх і 
квестах еко-активісти ознайомилися зі збалансованою спортивною 
програмою зміцнення підліткового організму, основами правильної 
техніки виконання базових вправ, які вони надалі зможуть щодня 
виконувати самостійно. На спортивних тренуваннях діти навчилися бути 
уважними один до одного, зосередженими на техніці виконання вправ і 
роботі в команді. 
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 покоління необхідність здорового способу життя, правильної взаємодії з 
природою, наслідки нераціонального використання природних ресурсів, 
їх обмеженість сьогодні і їх виснаження на завтра. 
   Завершилася школа екскурсією до Білгород-Дністровської фортеці - 
пам'ятник історії і містобудування XIII-XV століть, яка є однією з 
найбільш збережених на території України і своїми розмірами 
перевершує всі подібні фортифікаційні споруди країни, де лідери 
екошколи отримали море неймовірних вражень, емоцій і корисних 
історичних знань. 
   Яскраві емоції, численні призи, екологічні та спортивні знання, а також 
дружба на все життя - ось що привезли додому юні екологічні активісти. 
Якщо діти - наше майбутнє, то «EcoSchool - 2017: Sustainable 
development» наблизила ще на крок наше щасливе майбутнє, 
поставивши на шлях сталого розвитку ще 35 талановитих учнів з різних 
куточків України! 
   Кожен з нас має свою роль. Маленькі дії, вчинені разом, можуть 
привести до реальних позитивних змін!

   Цікаві лекції, майстер-класи та тренінги, інтерактивні заняття і творча 
робота, відповіді на питання: як бачить світ здорова людина? Про що 
вона думає? Що вона їсть і як це впливає на самопочуття і настрій? 
Чому треба любити спорт? Як правильно тренуватися і правильно 
відпочивати? Як отримати корисні спортивні навички за 6 днів і як вони 
змінять нас назавжди? - дозволило донести представникам майбутнього
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Фандрейзинг для групи організацій Міжнародної Асоціації 
«Євростратегія»

   Міжнародна Асоціація «Євростратегія» вирішила оригінально 
відсвяткувати 2-гу річницю своєї діяльності і подарувала партнерам 
можливість взяти участь у тренінгу з локального фандрейзингу, тим самим 
зробивши черговий крок на шляху забезпечення фінансової 
життєздатності організацій. Захід відбувся 13-14 липня, навчання провів 
Руслан Краплич за методикою і за використанням досвіду Фундації князів 
благодійників Острозьких. Навчання відбулося у рамках програми 
«Платформа розвитку громадянського суспільства «Маркетплейс», яку 
адмініструє ІСАР «Єднання» за фінансової підтримки USAID.  

   Серед 24 учасників заходу були представники 15 громадських 
організацій і благодійних фондів, Одеського державного екологічного та 
Одеського національного економічного університетів, а також Одеського 
міського центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді.
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Ми в проектах
Відпочинок та оздоровлення дітей в республіці Кіпр

   В липні, як партнер Міжнародного Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ), 
Міжнародна Асоціація «Євростратегія» допомогла в реалізації 
десятиденної поїздки задля відпочинку та оздоровлення в Республіку 
Кіпр для двадцяти дітей з Донецької та Луганської областей. Серед 
учасників поїздки - діти постраждалі в результаті збройного конфлікту на 
Сході України і діти загиблих учасників бойових дій.

Благодійна акція «Великодній кошик» 

   В 2017 році напередодні Великодніх 
свят БФ «Карітас Одеса УГКЦ» за участю 
Міжнародної Асоціації «Євростратегія» в 
рамках проекту «Тиждень добрих справ» 
провели в Одесі благодійну акцію зі 
збору продуктів для самотніх людей 
похилого віку «Великодній кошик». Збір 
продуктів був організований в магазині 
METRO Cash & Carry Ukraine.
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«Євростратегія» на виставці «Містечко USAID»

   2 вересня 2017 року команда Міжнародної Асоціації «Євростратегія» на 
інформаційній виставці «Містечко USAID», яка проводилася в парку ім. 
Шевченка, презентувала напрямки діяльності та результати реалізованих 
проектів. На виставці Асоціація представляла напрямок активний 
громадянин, а саме проекти «Платформи розвитку громадянського 
суспільства Маркетплейс», яку адмініструє ІСАР «Єднання» за фінансової 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 
   Під час відкриття виставки намет «Євростратегії» відвідала глава місії 
USAID в Україні Сюзан Фрітц, яка цікавилася напрямками діяльності 
Асоціації та результатами проектів «Маркетплейс». Протягом 
інформаційної виставки відвідувачами намету Міжнародної Асоціації 
«Євростратегія» стали понад 100 дітей, які брали участь у конкурсі 
малюнків «Моя мрія - чиста Одеса», квесті «Загублений світ» і майстер- 
класі з виготовлення листівок до Дня міста.  
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Розбудова партнерської мережі програми «Fit for Partnership with 
Germany»: «Євростратегія» - партнерська платформа в Одеському 

регіоні

   12 - 13 грудня 2017 року 
Міжнародна асоціація 
«Євростратегія» організувала в 
Одесі бізнес-майстерню «Співпраця з 
Німеччиною. Міфи і реальність» в 
рамках програми GIZ «Fit for 
Partnership with Germany». 
Майстерня стала першим заходом в 
рамках розвитку партнерства 
Програми GIZ в Україні і 
«Євростратегії», що відкриває нові 
можливості для підтримки бізнесу та 
діяльності підприємств Одеси та 
регіону. 
   У заході взяли участь керівники 
малого та середнього бізнесу м. 
Одеса, які успішно розвиваються в 
аграрній, сміттєпереробній, 
будівельній, біотехнологічній та 
інших сферах. В ході заходу учасники 
висловили зацікавленість в 
проходженні стажування в Німеччині, 
розширенні і встановленні 
партнерських зв'язків з німецькими 
підприємствами. 
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Наші активності
ЮНІСЕФ в Україні. Стратегія та перспективи 2018-2022 рр.

   Голова Міжнародної Асоціації «Євростратегія» Леонід Ігнатьєв взяв 
участь у стратегічній зустрічі з розробки нової програми діяльності 
Дитячого Фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні на 2018- 
2022 рр. Мета зустрічі - досягнення згоди за ключовими пріоритетними 
напрямами співробітництва відповідно до національних пріоритетів і 
потреб. Зустріч відбулася 17 лютого в м. Київ.

SOLS (Самоорганізований Навчальний Простір) в м. Ізмаїл

   Голова Міжнародної Асоціації «Євростратегія» Леонід Ігнатьєв був 
запрошений на відкриття проекту «SOLS» (Самоорганізований 
Навчальний Простір) в Ізмаїлі. 
   Протягом п'яти місяців БФ «Карітас Одеси» спільно з БФ «Свободное 
Образование» та Ізмаїльським державним гуманітарним університетом 
вели роботи по створенню такого простору за підтримки БФ «Caritas 
Vienna». 
  14 березня відбулося урочисте відкриття простору. Особливість його в 
тому, що це перший SOLS-простір на півдні України відкритий на базі 
вищого навчального закладу, тому залученість студентів і вчителів буде 
дійсно велика. 

Практичний семінар ППС «Басейн Чорного моря»

   28 березня в конференц-залі «Айвазовський» готелю «Лондонська» 
відбувся практичний семінар Програми прикордонного співробітництва 
європейського інструменту сусідства 2014-2020 «Басейн Чорного Моря». 
Представники Міжнародної Асоціації «Євростратегія» разом з іншими 
громадськими організаціями України, Грузії, Молдови, представниками 
державних органів влади Одеси, Чорноморська, Б-Дністровська, Миколаєва 
та вищих навчальних закладів взяли участь у роботі семінару.
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Одеса – пілотний регіон з впровадження інтегрованої 
системи соцпослуг, ЮНІСЕФ

  Представники Міжнародної Асоціації «Євростратегія» взяли участь в 
роботі дводенного (25-26 травня) семінару-наради «Формування 
інтегрованої системи соціальних послуг в умовах децентралізації: сучасна 
практика та перспективи». Семінар проведено за підтримки Дитячого 
Фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні в рамках 
ініціативи ЮНІСЕФ «Впровадження інтегрованої системи соціального 
захисту в Україні». 
   В обговоренні брали участь голова представництва ЮНІСЕФ, Перший 
заступник Міністра соціальної політики України, Державний секретар 
Міністерства молоді та спорту України, голови департаментів Міністерства 
соціальної політики і молоді і спорту України, представники Міністерства 
фінансів України, заступник голови Одеської обласної державної 
адміністрації, заступник голови Одеської міськради, а також представники 
соціальних служб ОТГ і державні службовці соціального сектора з 
південних регіонів України. 

Advocacy – планування для жінок – фермерів України

   Представники Міжнародної Асоціації 
«Євростратегія» 30 - 31 травня взяли 
участь у тренінгу «Адвокація та суспільне 
лобіювання». Протягом двох днів Руслан 
Краплич за методикою і з використанням 
досвіду Фундації імені князів-благодійників 
Острозьких, провів навчання 35 лідерів 
Всеукраїнської громадської організації 
«Рада жінок-фермерів України» з 
Одеської, Миколаївської, Запорізької, 
Дніпропетровської, Рівненської, 
Херсонської, Вінницької, Кіровоградської 
та Черкаської областей. 

   Захід відбувся в рамках «Проекту зміцнення громадянського 
суспільства» (Маркетплейс), який адмініструє ІСАР «Єднання» за 
фінансової підтримки USAID.
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  13 червня 2017 року відбулася робоча зустріч представництва ЮНІСЕФ в 
Україні, керівництва Департаменту праці та соціальної політики Одеської 
міської ради та представників Міжнародної Асоціації «Євростратегія» на 
тему «ЮНІСЕФ в Україні: допомога в розвитку соціального сектора 
Одеси». В результаті зустрічі були визначені перспективні напрямки 
співпраці, узгоджено графік подальшої роботи, а також налагоджені ділові 
контакти . 

Робоча зустріч ЮНІСЕФ в Одесі: впровадження інтегрованої 
системи соціального сектора

   В рамках реалізації проекту ЮНІСЕФ «Strong local communities - Social 
local communities» відбувся робочий візит в Донецьку область. Після 
прибуття на схід України делегація, що складається з представників 
київського офісу Дитячого Фонду ООН (UNICEF), Міжнародної Асоціації 
«Євростратегія» і «Бюро соціальних і політичних розробок» (Київ) взяла 
участь у брифінгу з колегами з Краматорського офісу ЮНІСЕФ, на якому 
обговорювалися плани по роботі з об'єднаними громадами Луганської і 
Донецької області. 
   В рамках робочого візиту пройшли пілотні зустрічі на місцях з керівниками 
і представниками соціального сектора Черкаської та Миколаївської ОТГ 
Донецької області, на яких були позначені пріоритети і напрямки проектної 
діяльності, певні позитивні і негативні тенденції на шляху становлення нових 
адміністративно-територіальних утворень і поточний стан справ в громадах. 

«Євростратегія» і ЮНІСЕФ на сході України. Децентралізація 
та соціальна сфера

 
«Соціальна єдність» у Варшаві 

   Представники громадської організації «Соціальна єдність», члена 
Міжнародної Асоціації «Євростратегія», переможець конкурсу проектів від 
Advocate Europe з 18 по 21 червня зустрілися з іншими переможцями 
різних років у Варшаві, де учасники провели разом робочий тиждень. 
Організатори прагнули зібрати разом членів великої спільноти Advocate 
Europe, що працюють в різних сферах, але об'єднаних єдиними 
цінностями.
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  13-14 вересня 2017 року команда Міжнародної Асоціації «Євростратегія» 
взяла участь у національному семінарі «Впровадження моделі 
адміністрації надання послуг з соціального забезпечення та моделі 
інтегрованої системи соціальних послуг в об'єднаних територіальних 
громадах», що проводиться за підтримки ЮНІСЕФ Україна, Світового 
банку в Україні та Міністерства соціальної політики України. 
   В рамках семінару відбулося пленарне засідання, присвячене стану та 
завданням забезпечення соціального захисту населення в умовах 
децентралізації та передачі функцій об'єднаним територіальним громадам, 
обговорювалися в групах наявні досягнення та труднощі, які зустрічаються 
на шляху ОТГ за виконанням повноважень у сфері соціального захисту 
населення та захисту прав дітей, формувався банк ідеї щодо вирішення 
проблем у соціальному секторі спільнот. 

   21 - 22 вересня 2017 року представники Міжнародної Асоціації 
«Євростратегія» брали участь в Міжнародній конференції «Підвищення 
рівня чесності органічних виробничо-збутових ланцюгів» задля зміцнення та 
розширення експорту української органічної продукції до країн Західної 
Європи та США. 
   У конференції взяли участь представники 12 країн світу - міжнародні 
імпортери, трейдери, виробники кормів, органічні фермери, експортери та 
інші учасники ринку з України, органи сертифікації, що працюють в Україні, 
представники міністерств та інших органів державної влади Європи та США. 
Захід проведено за підтримки дослідницького інституту органічного 
сільського господарства (FiBL), GfRS, Агро-Еко — Інститута Луі Болка у 
співпраці з Міжнародною Федерацією органічних сільськогосподарських 
рухів (IFOAM). 

Національний семінар «Впровадження моделі адміністрації 
надання послуг з соціального забезпечення та моделі 
інтегрованої системи соціальних послуг у пілотних 
об’єднаних територіальних громадах»

Міжнародна конференція з протидії шахрайству в органічному секторі
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  Представники Міжнародної Асоціації «Євростратегія» 8-9 червня 2017 
року прийняли участь в III Міжнародному Конгресі «Здорова людина на 
здоровій планеті» в Кракові (Польща). 
   Конгрес присвячений сучасним аспектам традиційних та альтернативних 
методів відновлення і збереження здоров'я людини; усунення наслідків 
різних захворювань і стресових станів, омолодженню організму; боротьбі з 
онкологічними захворюваннями; стабілізації життєвих ситуацій; духовних 
практик і розвитку прихованих здібностей людини; проблемам збереження 
біосфери з необхідною для людини якістю життя, а також обміну 
інформацією про нові технології і послуги в сфері екології. 

ІІІ Міжнародний Конгрес «Здорова людина на здоровій планеті»

   15 липня відбулася робоча зустріч голови Міжнародної Асоціації 
«Євростратегія» Леоніда Ігнатьєва, голови Правління Фундації князів- 
благодійників Острозьких Руслана Краплича і директора «Одеського 
навчально-виробничого підприємства» УТОС, голови правління Одеської 
обласної організації українського товариства сліпих «УТОС» Юрія 
Качановського. 
   Під час зустрічі було обговорено низку питань стосовно матеріально- 
технічних потреб і можливостей виробничого підприємства, 
працевлаштування та соціального захисту людей з порушеннями зору. 
Обговорювалися перспективи підприємства: придбання та налагодження 
лінії з виробництва паперової посуду, створення спеціальних робочих умов 
для людей з проблемами зору. 

Сьогодення та майбутнє «Одеського навчально-виробничого 
підприємства» УТОС
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Семінар Червоного Хреста з питань пошуку та вилучення 
останків під час збройних конфліктів та катастроф

  З 31 жовтня по 2 листопада у Києві 
проходив семінар з питань пошуку та 
вилучення останків під час збройних 
конфліктів та катастроф, який проводився 
за підтримки Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста в Україні. 
  Протягом 3-х днів семінару 
представники «Євростратегії» разом з 
іншими учасниками з регіонів країни, 
отримували теоретичні навики 
поводження в критичних ситуаціях та 
застосовували отримані знання на 
практиці під час польових робіт, 
здійснивши піший огляд з метою 
вивчення ділянки місцевості та її 
дослідження за допомогою технічного 
обладнання. 
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Відкриті дискусії, зустрічі, нон-стоп презентації та «здибанки з 
донорами»: «Євростратегія» на VI Форумі оргрозвитку 
громадянського суспільства

   16 - 17 листопада 2017 року представники Міжнародної асоціації 
«Євростратегія» долучилися до VI Форуму організаційного розвитку 
громадянського суспільства України «Практики свободи», який був 
організований ІСАР «Єднання» в Києві (НСК «Олімпійський»). 
   Учасниками цьогорічного Форуму стали 1700 громадських активістів, 
волонтерів і благодійників, представників влади, медіа, бізнесу та 
міжнародної донорської спільноти, які зібралися, щоб разом визначити 
напрямки свого розвитку на 2018 рік, обмінятися досвідом, знайти нових 
партнерів та навчитися новим інструментам роботи. 
   Протягом роботи Форуму представники «Євростратегії» стали 
учасниками панельних дискусій щодо фінансової незалежності, 
суспільного мандату довіри та співпраці з донорами та органами влади, 
які відбулися у межах Форуму, а саме: «Як подолати недовіру», 
«Інструменти залучення молоді до прийняття рішень у громаді», 
«Громадянське суспільство під контролем громадянського суспільства» та 
«відкрите інтерв'ю» з міжнародним консультантом Кеном Філіпсом, яке 
стосувалось секретів фандрейзингу. 
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Семінар «Соціальне інвестування, як засіб вирішення соціальних 
проблем громади та інструмент залучення додаткового фінансування»

    22 грудня 2017 року представники «Євростратегії» Леонід Ігнатьєв та 
Світлана Рогова прийняли учать у «Робочій зустрічі з підготовки 
транзитної моделі надання соціальних послуг та захисту прав дітей на 
рівні ОТГ» за підтримки ЮНІСЕФ України та Міністерства соціальної 
політики  України. 
  Так під час заходу були презентовані та обговорені «Модель інтегрованої 
системи соціального захисту», «Організаційна структура управління 
інтегрованої системи соціального захисту населення на рівні ОТГ» та 
структура «Організації надання соціальних послуг (кейс-менеджмент)», 
особлива увага була приділена обговоренню результатів дослідження 
щодо ситуації з адміністрування соціальних послуг в ОТГ. 

Робоча зустріч з підготовки моделі надання соціальних послуг та 
захисту дітей на рівні ОТГ

    7 грудня 2017 року у Києві відбувся круглий стіл на тему: «Соціальне 
інвестування, як засіб вирішення соціальних проблем громади та 
інструмент залучення додаткового фінансування» в рамках проекту 
«Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада», що реалізується 
ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» за підтримки ЮНІСЕФ 
України. 
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     В ході заходу експерти Міжнародної асоціації «Євростратегія» 
виступили із презентаціями щодо досвіду залучення додаткових джерел 
фінансування та шляхів розвитку даного напряму на рівні громад. Олег 
Єлізаров, менеджер проектів Євростратегії презентував: «Джерела 
наповнення дохідної бази і комплексний підхід у вирішенні соціально- 
економічних проблем ОТГ»; Єлизавета Тихонова, помічник керівника 
 Асоціації «Євростратегія» - «Інструменти по залученню додаткових 
фінансових ресурсів в громаду». 
   Завершився круглий стіл дискусією учасників щодо проблем досягнення 
ОТГ сталого розвитку, підвищення економічної спроможності, що, як 
результат, дозволить більш ефективно вирішувати питання місцевого 
розвитку та забезпечить добробут місцевого населення. 

   27 жовтня 2017 року представники «Євростратегії» стали учасниками 
виїзного засідання колегії Міністерства соціальної політики України «Про 
запровадження інтегрованої моделі у сфері соціального захисту 
населення», яке проводилось в Одесі. 
   Під час Колегії обговорювались питання запровадження інтегрованої 
моделі у сфері соціального захисту населення та реформування 
інтернатних закладів, а також створення органами місцевого 
самоврядування умов для повноцінного виховання дитини в сім’ї або в 
умовах, наближених до сімейних.

Виїзне засідання колегії Міністерства 
соціальної політики України в Одесі

  10-12 листопада 2017 року представники «Євростратегії» стали 
учасниками міжнародної конференції «Комуністичні тоталітарні режими 
Європи: ґенеза, специфіка, пам'ять», яка проходила у Львові за підтримки 
Фонду Конрада Аденауера в Україні та Братства магістрів академії 
державного управління «Брама». 
   Конференція присвячена сторіччю Жовтневої революції 1917 р. в Росії 
та її наслідкам для країн Центральної та Східної Європи. Основними 
темами для обговорення стали боротьба з більшовизмом, подолання 
комуністичного спадку, тоталітарні режими та інші.

Міжнародна конференція «Комуністичні тоталітарні 
режими Європи: ґенеза, специфіка, пам'ять» у Львові



Міжнародна Асоціація 
"Євростратегія"

35

   21 грудня 2017 року в Міністерстві соціальної політики України відбулася 
ознайомча зустріч щодо розвитку існуючих та впровадження нових 
соціальних проектів і програм в контексті співпраці державних інституцій 
та громадського сектору. Зустріч відбулася за участю заступника Міністра 
соціальної політики Олександри Чуркіної, президента Карітас-Спес 
Україна отця Петра Жарковського, генерального секретаря Карітас-Спес 
Україна отця Віктора Сімона, голови правління фундації князів- 
благодійників Острозьких Руслана Краплича, голови МА «Євростратегія» 
Леоніда Ігнатьєва та заступника голови асоціації Світлани Рогової. 
   Протягом зустрічі представники Карітас-Спес презентували свою 
організацію та діючі проекти, обговорили питання розвитку проектів 
сімейної реабілітації, соціального підприємництва та відновлення 
інституту соціально-відповідального батьківства, особливо відновлення 
цього поняття. Голова «Євростратегії» надав рекомендації щодо 
використання в зимовий період потенціалу дитячих таборів, якими 
опікується Карітас-Спес в Україні. 
  

Розвиток співпраці державних інституцій та громадського сектору

     В ході заходу експерти Міжнародної асоціації «Євростратегія» 
виступили із презентаціями щодо досвіду залучення додаткових джерел 
фінансування та шляхів розвитку даного напряму на рівні громад. Олег 
Єлізаров, менеджер проектів Євростратегії презентував: «Джерела 
наповнення дохідної бази і комплексний підхід у вирішенні соціально- 
економічних проблем ОТГ»; Єлизавета Тихонова, помічник керівника 
 Асоціації «Євростратегія» - «Інструменти по залученню додаткових 
фінансових ресурсів в громаду». 
   Завершився круглий стіл дискусією учасників щодо проблем досягнення 
ОТГ сталого розвитку, підвищення економічної спроможності, що, як 
результат, дозволить більш ефективно вирішувати питання місцевого 
розвитку та забезпечить добробут місцевого населення. 
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Фінансовий звіт Асоціації 
«Євростратегія»

Грантові надходження на 
проектну діяльність

Нефінансові ресурси

Благодійні внески від 
фізичних осіб

    У минулому році команда Асоціації завзято працювала над залученням 
грантових коштів, як результат – це джерело виявилось основним нашим 
надходженням ресурсів. Просимо ознайомитися з діаграмою джерел 
надходжень до Асоціації.

Надходження до Асоціації

    Суттєвий фінансовий прогрес для нашой Асоціації передбачає 
розширення наших обов’язків та відповідальності. Вище наведена 
діаграма щодо розподілу залучених ресурсів за статтями.

Проектна діяльність

Адміністрування

Поточна діяльність

Витрати Асоціації за статтями
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    Порівнюючи з минулим роком, фінансовий обіг організації значно виріс, в 
основному завдяки плідній співпраці з ЮНІСЕФ в Україні. Асоціація 
реалізувала два великих проекти, з фінансовою складовою яких 
пропонуємо ознайомитися:

    Протягом звітного року реалізовувалися наші поточні та нові проекти, 
які не такі масштабні, але не менш для нас значущі, їх структура 
наведена нижче:

 "Впровадження підходів 
контрактного механізму 
фінансування соціальних 
послуг для дітей та сімей з 
дітьми в громадах Одеської 

області"

Адміністрування - 209 284,04 ,грн 
Заходи - 218 493,02 ,грн 
Експерти - 581 883,00 ,грн

"Реалізація підходів 
контрактного механізму, у тому 

числі на основі тендерних 
пропозицій на фінансування 

соціальних послуг та 
соціальних програм для дітей 
та сімей з дітьми на прикладі 
громад Луганської області"

Адміністрування - 56 449,00 ,грн 
Заходи - 35 492,00 ,грн 

Експерти - 223 286,50 ,грн

Тренінг з фандрейзингу 
 
 

Бізнес майсетня "Fit for 
Partnership with Germany"

Відпочинок та оздоровлення 
дітей в республіки Кіпр

Весняна школа "Ecoschool- 
2017: Climate changes

Літня школа "Ecoschool-2017: 
Sustainable Developmend"

Перший обласний екологічний 
форум для школярів "Екологія 

очима дітей"

Адміністрування   Заходи      Експерти

12 500,00     10 000,00

671,30               6 041,70

11 270,00

     2 491,00          24 910,00

 5 211,80           52 118,00

300,00              3 000,00
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Подяка

    Міністерству соціальної політики України, 
Представництву дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), голові Одеської міської ради, 
ІСАР«Єднання», 

 Агенству США з міжнародного розвитку 
(USAID), БФ «Карітас Одеса УГКЦ», Фундації 
князів благодійників Острозьких, Руслану 

Крапличу, Олександрі Чуркіній, Івану 
Лановенко, Ангеліні Докус, Катерині 
Ємельнові, Світлані Іващенко, Наталі 

Кирнасівській,проекту ЮНІСЕФ   «U-report», 
Одеському державному екологічному 

університету (ОДЕКУ),  ГО «ВІЦ «Пам’ять і 
слава», ГО «Придунайська ліга культури»,    

    ГО «ГР «Соціальна єдність», БФ «ГФ 
«Єдність громади», Одеській обласній 
організації «УТОС», ВГО «Рада жінок- 

фермерів України», 
 Організація «Advocate Europe», проекту 

«BeWarned ConnectPro»,  
GIZ - програма «Fit for Partnership with 

Germany»,  
Міжнародному комітету Червоного хреста 

(м.Київ), 
дослідницькому інституту органічного 

сільського господарства (FiBL),  
ТОВ «К’юс». 

Асоціація «Євростратегія» висловлює щиру 
подяку всім за підтримку та допомогу 

протягом 2017 року:
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Контакти та реквізити

 www.esod.org  

 https://www.facebook.com/eurostrategy 

 
 strategyod@gmail.com 

                     eurostrategy@esod.org

тел. (048) 771-79-55

моб. (097) 808-87-78

Адреса: 65020, Україна, м. Одеса, 

вул. Льва Толстого, 20

Реквізити: ЄДРПОУ 39882829, 

 р/р 26002054328875 

у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 328704


