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1. Вступ. Благодійний бал
як інструмент фандрейзингу

С

лово «бал» завжди викликає позитивні асоціації. Бал – це гарна музика, граційні рухи, святково вбрані жінки та елегантні чоловіки. В той же час бал може бути не тільки розважальним заходом та місцем спілкування.

Словосполучення «благодійний бал» поступово повертається в наше сьогодення. Використання балів як інструменту фандрейзингу на територіях колишньої Російській імперії розпочалося з
другої половини 19-го століття. Саме тоді вечори танців стали набувати благодійного характеру. Називались публічними балами та проводилися на користь лікарень, удів, сиріт, поранених
військовослужбовців тощо. Доброчинним товариствам був потрібен дозвіл уряду на проведення
такого заходу. Крім того, товариства могли дати не більше одного благодійного балу на рік. Перша світова війна та революція не залишили місця для цих заходів. Але з часом традиція стала відроджуватися. Спочатку в еміграції, а потім уже й безпосередньо в Україні. І зараз майже в кожній
області можна знайти приклад проведення благодійного танцювального вечора.
Бальна культура в Україні знов набуває популярності, а проведення благодійних балів не менш
актуальне, ніж у старі часи, і вважається одним з найкрасивіших елементів сучасного фандрейзингу для багатьох доброчинних і громадських організацій.
Треба зазначити, що використання балу як інструменту залучення додаткових коштів на благодійність досить непроста справа, яка потребує акумулювання всіх наявних ресурсів організації
(не тільки фінансових, а й людських), пошуку та залучення багатьох партнерів, копіткої підготовки
та злагодженої роботи.
Узагальнені поради практиків, зібрані в посібнику, спрямовані не тільки на те, щоб рівень заходів із кожним роком підвищувався, а й щоб вони приносили фінансову підтримку організаціям.
Серед завдань посібника – допомогти уникнути деяких поширених помилок, більш предметно
уявити обсяг роботи, розробити структурний план підготовки балу та зберегти сили, оптимізм і
бажання вдосконалювати свій досвід.
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2. Коли цей інструмент працює

О

дним з найважливіших та відповідальних рішень, яке потрібно прийняти на початку підготовчого етапу балу, – це мета, заради якої збираються кошти. До вирішення цього питання слід підійти колегіально, залучивши керівництво організації, а також стратегічних
партнерів балу, якщо вони є.

Найпоширенішою помилкою на цьому етапі є завищені очікування та неточний розрахунок стосовно витратної частини і загальних зборів.
Якщо це ваш перший досвід з публічного збору пожертв та проведення балу, то досить складно буде передбачити кінцеву суму залучених коштів, тому рекомендується для початку ставити
перед собою досяжні цілі, щоб у будь-якому разі організація змогла виконати свої обіцянки перед
потенційними отримувачами допомоги та надати публічний звіт про те, куди саме спрямовано
зібрані гроші. Найменш ризикованим варіантом вважається для початку дофінансування
вже існуючих програм та проектів фонду або іншої організації, що є запорукою того, що програма в будь-якому разі буде виконана, а обсяг додатково залучених коштів може істотно покращити якість виконання послуг або кількість людей, які отримають допомогу, і заявленої мети буде
досягнуто незалежно від фінансового успіху балу.

Складні ж випадки чи проблеми, які потребують негайного вирішення та конкретної суми, краще
залишити для більш прогнозованих акцій або як мету наступних балів, коли ваш досвід дасть вам
змогу прогнозувати обсяг ресурсів, які буде витрачено на організацію та зібрано як пожертви.
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3. Підготовка благодійного балу

3.1. Місце проведення
Місце проведення – це важливо для будь-якого заходу, коли ж ідеться про благодійний
бал – особливо. Район міста, розмір будинку, загальна площа залу, додаткові приміщення,
технічні можливості та обладнання – усе це визначає масштаб заходу, цільову групу гостей та
впливає на програму балу і навіть на вибір його мети.
З урахуванням специфіки заходу, можна виділити кілька загальних вимог до місця
проведення:
 Зручне розташування в місті та можливість легко дістатися будь-яким видом транспорту.
Зрозуміло, що гості будуть дотримуватися дрес-коду й використовувати особисті авто або таксі,
але не треба забувати, що зручність розташування важлива для партнерів, які розміщуватимуть
рекламні банери та іншу продукцію, а також для самих організаторів. Якщо ж ви вирішили проводити бал за містом, то дуже важливо продумати наявність альтернативного транспорту або
якогось чергового автомобіля.
 Простора зала. Бал – це перш за все вечір танців, тому важливо мати достатньо простору
для цього. Також слід звернути увагу на підлогу. Ідеально підходять зали з паркетом або ламінованим покриттям, але, на жаль, їх не так багато. Якщо на підлозі килимове покриття або плитка,
то доцільно буде попередити гостей, щоб дами звернули увагу на взуття й відмовилися від тонких
високих підборів.
 Обов’язково зверніть увагу на наявність кондиціонера або виходів на свіже повітря.
 Гардероб чи окреме приміщення для перевдягання, особливо якщо бал відбувається взимку.
 Окреме приміщення для фуршету та відпочинку. Це не обов’язкова умова, але накривати
столи в тій же залі, де танцюють, недосить зручно технічно, а інколи й небезпечно.
 Додаткове звукове та світлове обладнання. Якщо зала не має вбудованого світла та звуку,
обов’язково подбайте про це, тому що від якості освітлення залежать фото- та відеозвіти, а від
якості музичного супроводу – танцювальна та концертна програма.
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 Заздалегідь обговоріть з власниками приміщення можливості для розташування реклами
партнерів та спонсорів, а також розміщення великих банерних конструкцій, поліграфічних матеріалів тощо – від цього залежатиме ваша комерційна пропозиція для потенційних спонсорів та
партнерів, зацікавлених у рекламі.
Коли бажане місце для балу знайдено, то, перш ніж домовитися про зустріч
з власниками, ретельно перегляньте історію компанії, дізнайтеся, чи проводилися раніше подібні заходи у цьому закладі,
чи беруть участь власники в інших благодійних програмах, чи є в цій компанії програми корпоративної соціальної відповідальності та якісь соціальні ініціативи для
співробітників.
Все це повинно допомогти вам побудувати довгострокові партнерські відносини
з власниками приміщення, щоб не тільки
отримати знижку на орендну платню, а
перш за все знайти зацікавлених в успіху
однодумців. Повірте, люди, які щиро підтримують вашу ідею як свою, – це дорожче за гроші. Переконайте потенційних партнерів у тому,
що участь у вашому заході стане їм у пригоді. Ніколи не обіцяйте того, в чому не певні. Намагайтеся поставити себе на місце співрозмовника, спитайте себе, що зацікавило б вас, як представника
бізнесу, в вашому заході. Підготуйте наочні матеріали про вашу попередню роботу, але в розрізі
організації масових заходів або проблеми, на вирішення якої підуть кошти після балу.

3.2. Підготовка дебютантів
Це окрема ділянка роботи, яка має свої особливості й потребує деяких витрат. Навіть якщо всі
дебютанти матимуть хореографічну підготовку, що не завжди реально, то все одно потрібен час,
хореограф та місце для репетицій. Тому вам треба буде зважити всі переваги та недоліки цієї традиції й вирішити, запрошувати дебютантів чи ні. Щоб було простіше визначитись, нижче подано
невеликий перелік плюсів та мінусів.
Переваги:
 Дебютанти роблять свій фінансовий внесок за участь у балі на початку тренувань. Ці кошти
можуть бути використані вами для організації балу.
 Дебютанти створюють урочисту атмосферу, а також забезпечують танцювальну активність
на балу, навіть якщо ваші гості будуть пасивні або їх буде менше, ніж очікувалось.
 Дебютанти – це потенційні волонтери у проведенні рекламної кампанії балу в соціальних
мережах, а також серед студентської молоді.
 Дебютанти – запорука того, що ви будете мати багато світлин для фотозвіту та багато фото
для партнерів і спонсорів, що розійдуться по соціальних мережах як суміжна реклама.
Мінуси:
 Термін підготовки до балу збільшується. Збір анкет від потенційних дебютантів починається
за кілька місяців до балу (приклад анкети – Додаток 2).
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 Потрібно знайти місце для репетицій. Бажано тренуватись у хорошій танцювальній залі, але
підійде будь-яке просторе приміщення.

Потрібен хореограф, який візьметься за постановку, незважаючи на обмежені строки, різний рівень хореографічної підготовки та кількість людей.


Потрібно заручитися підтримкою будь-якого військового навчального закладу або факультету, де переважно навчаються хлопці, щоб забезпечити партнерами дівчат без пари.


Необхідно суворо стежити за дотриманням дебютантами дрес-коду та, по можливості, забезпечити прокат суконь для дебютанток або проконтролювати їхній особистий вибір.


 Потрібна людина, яка буде стежити за дисципліною та присутністю під час тренувань, складати розклад занять, мати контакти всіх учасників та займатися організаційними моментами.

Кількість пар дебютантів залежить не тільки від наявності охочих, а перш за все від
ваших технічних можливостей, залів для репетицій та балу.
В історії ХОБФ «Соціальна служба допомоги» під час міжнародного благодійного балу «Коли
здійснюються мрії» в Харкові найбільша кількість дебютантів становила 96 пар у 2012 році! Це
був незабутній досвід, але після цього організатори визначили оптимальну кількість для себе –
не більше 40 пар. Така кількість людей є більш мобільною з погляду організаційних моментів та
достатньою, щоб вирішити всі поставлені перед дебютантами завдання, що підтверджує досвід шести років роботи з проведення балу в Харкові.

3.3. Залучення партнерів
Перед тим як почати підготовку до балу та конкретні дії, варто всій команді обов’язково виділити час на те, щоб помріяти та уявити собі ідеальний у вашому розумінні бал! Не обмежуйте себе
в найсміливіших ідеях та пропозиціях, саме під час таких мозкових штурмів і народжуються найкреативніші рішення та неординарні заходи. Це дуже важливий етап, бо саме від ідеальної моделі
залежить те, на що буде спрямовано ваші зусилля.
Зрозуміло, що не відразу та не все вийде, як бажалося та мріялося, з різних причин, але потрібно намагатися наблизитися до ідеалу, а після балу зробити аналіз та висновки, чому не вийшло, як планували. Важливо зосереджуватись не на причинах невдач, а на тому, як запобігти
таким ситуаціям у майбутньому, на яких саме аспектах акцентувати увагу під час підготовки наступної акції.
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Результатом такого колективного
мріяння під час підготовки балу ХОБФ
«Соціальна служба допомоги» став
простий, але дуже корисний список
під назвою «Що потрібно для балу».
Чому цей перелік опинився в розділі про залучення партнерів? Тому, що
більшість пунктів із цього списку можна покрити за рахунок партнерської
допомоги. За цими пунктами можна
скласти перелік потенційних партнерів та спонсорів, яким була б цікава
така благодійна участь і чиї комерційні
та професійні інтереси перетинаються з загальною спрямованістю заходу.

3.4. Що потрібно для балу (список для перевірки)
Робота з дебютантами:
 Поширення інформації та збір анкет дебютантів.
 Обробка анкет та пошук партнерів для забезпечення тренувань.
 Укладання договору про благодійну пожертву, умови участі та обов’язки сторін.
 Складання графіка репетицій.
 Зала для тренувань.
 Звукове обладнання.
 Хореографи-постановники танців.
 Прокат суконь, рукавичок для хлопців та дівчат, метеликів, аксесуарів.
Підготовка місця проведення балу:
 Освітлення.
 Звукове обладнання залу.
 Обладнання сцени (мікрофони, сходи, монітори, екран, фортепіано тощо).
 Меблі (столи, стільці, дивани тощо).
 Конструкції для розміщення реклами (стояки для банерів, кронштейни на сцені, монітори,
столи для поліграфічної продукції).
 Червона доріжка для гостей та відбійники для зонування (зона для фото, зона дитячої анімації, зона виставки або ярмарку тощо).
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 Скриньки для збору пожертв (план розміщення, кількість, оформлення угоди або наказ
про місце проведення акції). Правила оформлення скриньок можна прочитати в онлайнпосібнику Українського форуму благодійників за посиланням: http://www.ufb.org.ua/uploads/
metodichka.pdf.
Організація фуршету:
 Продукти та напої.
 Прокат посуду.
 Послуги кейтерингу та обслуговування.
 Робота бару під час заходу.

Підготовка поліграфічної продукції:
 Плакати, інформаційні матеріали, запрошення.
 Прес-вол (банер для фотосесій).
 Фотографії для презентаційних матеріалів.
 Бланки подяк партнерам та дипломи для дебютантів.
Залучення людських ресурсів:
 Волонтери для хостесу (зустріч та розміщення гостей).
 Волонтери для реєстрації партнерів.
 Волонтери для реєстрації ЗМІ.
 Волонтери для збору пожертв на вході в залу.
 Волонтери для благодійного ярмарку.
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 Волонтери для вручення подяки
партнерам.
 Волонтери зі списком VIP-гостей.
 Танцмейстер.
 Звукооператор.
 Освітлювач.
 Ведучі.
 Музиканти.
 Виконавці з класичним вокалом.
 Волонтери для нагородження, презентації лотів тощо (робота за сценою,
обов’язкове знання сценарного плану).
 Волонтери для монтажу та демонтажу
рекламних конструкцій.
Залучення партнерів та спонсорів:
 Розробка друкованих матеріалів про захід (якщо можливо – із фото), про місце проведення,
а також перелік партнерів, які вже погодилися на участь.
 Розробка партнерської пропозиції для потенційних спонсорів і партнерів з різними варіантами фінансової та партнерської участі.
 Розробка угоди про благодійну участь у заході (цільова благодійна пожертва на організацію
балу, благодійна пожертва на кінцеву мету балу, оплата рахунків, надання безкоштовних
послуг).
 Перелік пропозицій для участі in kind. Залучення in kind допомоги може відбуватися за такими напрямками:


салони краси (макіяж для дебютантів і гостей);



салони вечірнього та весільного одягу (прокат суконь та костюмів для гостей, сукні для
ведучих, дебютантів, преси);



флористи та дизайнери (букети для прикрашання зали, подарунки для королеви балу,
партнерів тощо);

 подарунки для королів та королев балу, для лотереї (косметика, подарункові сертифікати,

абонементи, знижки тощо);


лоти для аукціону.

Благодійні бали: онлайн-посібник
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Підготовка медіа-плану:
 Складання та поширення прес-релізу.
 Пакет інформації для преси.
 Прес-анонс.
 Прес-конференція напередодні балу.
 Зустрічі з потенційними партнерами в періодичних виданнях.
 Розміщення інформації в соціальних мережах.
 Залучення Інтернет-видань.
 Запрошення всіх можливих представників ЗМІ.
 Регулярне оновлення інформації на сайті організації та організацій-партнерів.
 Залучення фотографів та фотостудій (попередня реєстрація та акредитація). Укладання
угоди з обов’язками сторін.
 Запрошення відеооператорів та відеостудії (попередня реєстрація та акредитація).
Укладання угоди з обов’язками сторін.
 Поширення пост-релізу після балу та звітів про зібрані й витрачені кошти.
 Розміщення фото- та відеозвітів у соцмережах та на всіх доступних ресурсах.

Благодійні бали: онлайн-посібник
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3.5. Бюджет балу
Важливо, щоб витрачені на організацію балу кошти не перевищували зібрані, бо тоді
захід втрачає сенс.
Це можливо лише за наявності надійних партнерів, які в будь-якому разі підтримають проект,
або коли якась кількість коштів уже зібрана, а також коли ви намагатиметеся витратити на організацію якомога менше. Якщо уважно подивитися на перелік усього необхідного для проведення балу, то, звичайно, кожна річ та послуга має свій грошовий еквівалент і може бути покрита з
бюджету, однак більшість із цього списку можна отримати без грошей, тільки пошук партнерів та
залучення їх до співпраці потребує часу.
Тому досвідчені організатори рекомендують починати підготовку до балу не менш
ніж за три місяці до події, а краще за півроку!

3.6. Реклама балу
Для поширення інформації про бал можна використовувати всі доступні ресурси,
однак варто розглянути доцільність їх використання.
Наприклад, з досвіду організаторів благодійного балу в Харкові: реклама у громадському транспорті підвищує обізнаність громадян про захід та діяльність організації, але не підвищує кількість
гостей – відповідно, і обсяг зборів.
Тож практики рекомендують не платити за рекламу з сумнівною ефективністю. Краще зосередитись на потенційних цільових групах, які вже об’єднані за якимось принципом та мають досвід або зацікавленість в участі у світських заходах.
Благодійні бали: онлайн-посібник
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4. Законодавчі аспекти
проведення благодійних балів

П

роведення благодійних балів є видом благодійної діяльності згідно зі ст. 5 Закону України про
благодійну діяльність та благодійні організації (далі – Закон про благодійність).

Благодійний бал є заходом, метою проведення якого є здійснення благодійної діяльності –
добровільної особистої та/або майнової допомоги для досягнення визначених Законом про благодійну діяльність та благодійні організації цілей, що не передбачає одержання благодійником
прибутку.

Умови організації та проведення благодійних балів неурядовими неприбутковими
організаціями України:
1) Статутні документи неприбуткової організації мають містити серед видів діяльності пункт
про проведення благодійних балів;
2) доходи (прибутки) неприбуткової організації, у тому числі від проведення благодійних балів, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими
документами (згідно з п. 133.4.2 ПКУ);
3) установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків), у тому числі від проведення благодійних балів, або їх частини серед засновників (учасників), членів такої
організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (п. 133.4.1 ПКУ).
Додаткові умови та вимоги щодо проведення благодійних балів громадськими організаціями
за умови надання їм фінансової підтримки з відповідних бюджетів визначено Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері № 808 від
03.03.2016 р.
Благодійні бали: онлайн-посібник
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4.1. Документообіг, формування доходів та витрат на проведення
благодійного балу
4.1.1. Документообіг проведення благодійного балу
Проведення благодійного балу є частиною реалізації доброчинної програми, яка має бути затверджена наглядовою радою благодійної організації.
На початку планування організації заходу доцільно розробити положення про благодійний
бал, в якому визначити його мету, строки, умови й обсяги фінансування, відповідальних осіб, напрямки використання отриманих коштів.
Згідно з цим положенням відповідальна за управління фінансами особа має розробити кошторис на проведення благодійного балу, в якому визначається загальний обсяг та структура витрат
у межах коштів, затверджених загальним бюджетом організації, та дані про фактичне їх використання.
Укладання договору оренди чи безоплатного користування з власником приміщення є необхідним кроком до підготовки балу. Організатори масових заходів, до яких належать і благодійні
бали, несуть відповідальність за санітарну, пожежну та іншу безпеку учасників. До приміщень, де
планується проведення масових заходів, є спеціальні вимоги, а саме: державні будівельні норми
ДБН 360-92** та норми проектування ВСН 45-86.
Приклад договору оренди приміщення для проведення благодійного балу в Додатку 1.
4.1.2. Фінансування благодійного балу
Згідно зі ст. 1 Закону про благодійність та благодійні організації, доброчинна діяльність у вигляді надання благодійних внесків не передбачає одержання доброчинцем прибутку, а також сплати
будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені чи за дорученням бенефіціара.
Крім того, згідно зі статтями 14.1.13 та 14.1.257 Податкового кодексу благодійні внески, безоплатно надані товари та послуги, безповоротна фінансова допомога не передбачають грошової
або іншої компенсації.
Отже, якщо благодійні внески вносяться фізичними або юридичними особами та передбачають відповідну компенсацію у вигляді участі у благодійному балі, а саме:
Благодійні бали: онлайн-посібник
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 заняття в школі танців;
 вхідний квиток на бал на одну людину;
 прокат сукні, рукавичок (для дівчат), прокат краваток-метеликів і рукавичок (для
цивільних юнаків);
 участь у постановці полонезу – колективного танцю, який відкриває бал;
 участь у постановці вальсу, після якого починають танцювати всі гості;
 участь у постановці старовинних танців
тощо,
то такі внески не є благодійними чи безповоротною фінансовою допомогою в розумінні Закону
про благодійність та Податкового кодексу. Внески, прямо пов’язані з участю в благодійних
балах, треба оформлювати як «плату за участь у благодійному балі».
Але якщо доброчинець не бере участі в заході, то він не отримує компенсації і внески від нього
оприбутковуються як благодійні.
4.1.3. Порядок використання отриманих від проведення благодійного балу доходів
Доходи від заходу використовуються виключно згідно з затвердженою благодійною програмою та положенням про проведення благодійного балу.
Щодо фінансування витрат на утримання благодійної організації: треба пам’ятати про п. 3 ст.
16 Закону про благодійність, за яким розмір адміністративних витрат благодійної організації не
може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації в поточному році.
Практичні поради щодо обліку надходжень та витрат від проведення благодійних балів.
Крок 1. Укладаємо угоду з власником приміщення, де планується бал.
Крок 2. Друкуємо квитки (оплачуємо рахунок друкарні).
Облікову вартість квитків відобразимо на балансовому рахунку 209 «Інші матеріали» та
у вигляді бланків суворої звітності за номінальною вартістю на балансовому рахунку 08
«Бланки суворого обліку».
Крок 3. Благодійна організація самостійно або за допомогою відповідних організацій здійснює продаж квитків.
Крок 4. Доходи від проведення благодійного балу спрямовуємо на статутну діяльність згідно
з затвердженою благодійною програмою та положенням про проведення благодійного балу.
Приклад. Оплачено рахунок друкарні (1000 грн.) за друк 200 квитків на бал. Сформовано витрати на проведення балу: сплачено за оренду залу, транспорт тощо. Доходи від проведення
благодійного балу спрямовуємо на статутну діяльність (наприклад, надаємо цільову благодійну допомогу медичному закладові).
Благодійні бали: онлайн-посібник
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№
п/п

Бухгалтерський облік

Операція

Д-т

К-т

Сума, грн.

Документація

1

Оплачено рахунок
друкарні за квитки

631
«Розрахунки
з постачальниками»

311
«Поточний рахунок»

1000,00

Рахунок

2

Оприбутковано
квитки
(200 квитків по
5 грн. за одиницю)

209
«Інші матеріали»

631
«Розрахунки
з постачальниками»

1000,00

Накладна

3

Відображено квитки
за номінальною
вартістю

083
«Квитки
до реалізації»

4

Списані квитки
на реалізацію

949 «Витрати
основної діяльності»

209
«Інші матеріали»

1000,00

Акт списання,
матеріальний облік

5

Зараховано на поточний рахунок благодійної організації
виторг від реалізації
квитків

311
«Поточний рахунок»

377
«Розрахунки
з дебіторами»

20000,00

Банківська виписка

6

Сплачено за оренду
приміщення та інші
витрати на проведення благодійного
балу

631
«Розрахунки
з постачальниками»

311
«Поточний рахунок»

5000,00

Рахунки, договори

7

Списано на витрати
основної діяльності
вартість оренди
приміщення

949
«Витрати основної
діяльності»

631
«Розрахунки
з постачальниками»

5000,00

Акти виконаних робіт,
накладні

8

Відображено дохід від реалізації
квитків

377
«Розрахунки
з дебіторами»

703
«Дохід від реалізації
квитків»

20000,00

9

Переказ коштів
медичному закладові у вигляді
цільової благодійної
допомоги (80% від
виторгу)

377
«Розрахунки
з дебіторами»

311
«Поточний рахунок»

16000,00

Банківська виписка,
договір про цільову
благодійну допомогу

10

Списано на витрати
діяльності цільову
благодійну
допомогу

949
«Витрати
від основної
діяльності»

377

16000,00

Звіт про використання
цільової благодійної
допомоги

11

Закриття періоду

791

949

22000,00

12

Закриття періоду

703

791

40000,00

Благодійні бали: онлайн-посібник
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(200 квитків
по 100 грн.)

Аналітичний облік квитків
здійснюється матеріально
відповідальними особами
на підставі карток- довідок
(наказ Мінстату
від 29.12.95 р. № 352)
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5. Проведення балу
5.1. Програма благодійного балу
Мета балу повинна бути зрозумілою, досяжною, актуальною та вимірюваною, тобто кожен
з гостей, незалежно від його відношення до благодійності та досвіду участі в подібних акціях,
повинен розуміти, на що буде витрачено кошти і хто саме потребує такої допомоги.
Доцільно підготувати друковані матеріали або відео, де відображена проблема, над вирішенням якої ви працюєте, але зверніть увагу на те, що, незалежно від глибини проблеми,
бал має залишитися святом. Всі його учасники вже вирішили бути благодійниками і
взяти участь у добрій справі, їм не потрібна зайва мотивація.

Одним із завдань таких балів є виховання культури благодійності в суспільстві. Доброчинність не повинна бути жертвою або милостинею, вона має бути свідомою нормою, щоденною
системною роботою, тому «тиснути на жалість» недоцільно для балу. Потрібно зберегти
святковий настрій урочистої події, відчуття причетності до великої доброї справи, до
змін життя на краще.
Однак не треба забувати, що наша мета має фінансову складову і тому, крім благодійного
внеску та плати за участь у балі, яку роблять учасники заходу, треба передбачити додаткові
можливості для пожертви.
Під час балу можна використовувати такі інструменти:
 виставка-продаж;
 благодійний ярмарок;
 благодійна лотерея;
 аукціон тощо.
Благодійні бали: онлайн-посібник
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Форми проведення даних акцій можуть бути різними, однак найкраще вони спрацьовують,
коли до них залучені люди (волонтери або працівники організації), які можуть щось розповісти гостям про той чи інший експонат виставки, товари та вироби. Якщо під час заходу буде
проходити виставка фоторобіт або творів мистецтва, обов’язково зверніть на це увагу гостей
і дайте коротку інформацію зі сцени.
Щодо аукціону, то, незалежно від цінового рівня лотів, бажано залучати до його проведення професіоналів. Треба зазначити, що саме аукціони можуть стати джерелом збільшення ваших загальних пожертв, тому підійдіть до його організації відповідально.
Особливу увагу треба приділити танцювальній програмі.
Обов’язковим є запрошення танцмейстера (або танцювальної пари), щоб провести
декілька майстер-класів із вальсу, польки та інших традиційних для балу танців для
всіх гостей, незалежно від рівня хореографічної підготовки.
Програма має складатися так, щоб усі присутні мали змогу перепочити між танцювальними
блоками, однак перерви не повинні бути дуже довгими.
Одним з елементів програми балу є обрання короля та королеви балу. Їх обирають із
числа дебютантів у кількох номінаціях. Це може бути король і королева вальсу, польки, полонезу, етикету, стилю і король та королева балу. Процедура обрання може бути різною. Наприклад, звучить композиція, під яку всі пари танцюють, і просто на балу журі вибирає короля і
королеву. До журі зазвичай входять організатори, партнери і хореографи, королі та королеви
минулих балів. Добре мати незалежне журі, щоб не було претензій щодо «підсуджування».
Королі отримують стрічки, а королеви – стрічки, корони та квіти, а також різні сертифікати й
подарунки від партнерів та спонсорів.

5.2. Кого запрошувати на благодійний бал: залучення музикантів,
відомих, цікавих осіб
Присутність на балу зірок та інших популярних або відомих осіб підігріває цікавість гостей
і ЗМІ до заходу, однак не перетворюйте бал на благодійний концерт, відсоткове співвідношення розважальної програми до танців повинно бути 40 на 60, з урахуванням інших
елементів сценарію: аукціону, лотереї, виступів представників влади та організаторів тощо.
Якщо вам удалося залучити багато музикантів та артистів, то краще змінити формат заходу
на концерт.
Дуже доцільним є запрошення колективів, що виконують класичну інструментальну музику,
для створення атмосфери балу. Також традиційними для балів є виступи оперних співаків.
Благодійні бали: онлайн-посібник
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5.3. Відкриття балу
Зазвичай бал відкривають дебютанти. Колись так називали дівчат і юнаків, які вперше в
житті брали участь у великій світській події і там були представлені вищому світові. Тепер же
це юнаки та дівчата студентського віку, які розпочинають захід урочистим полонезом у стилі
19 сторіччя, і бал вважається офіційно відкритим. Крім полонезу дебютанти виконують постановочний вальс, після якого всі гості запрошуються до танцю.

5.4. Поради щодо організації
 Обов’язково розробіть таймінг для партнерів, де буде відображено час привезення та
розміщення рекламних конструкцій, товарів, подарунків тощо.
 Розробіть таймінг також і для фотографів. Кожен з них має відпрацювати певну кількість
часу біля прес-волу, де фотографуються гості. Крім того, можуть бути роздані обов’язкові
завдання: фото урочистого нагородження короля та королеви балу, фото вручення призів,
знімки з організаторами та представниками влади, фото дебютантів тощо.
 Неодмінно роздрукуйте сценарний план для всіх задіяних осіб, а також окремий монтажний лист для звукооператора й освітлювача з докладним переліком номерів і виступів.
 Намагайтесь уникнути будь-яких репетицій та генерального прогону в день проведення заходу!
 Встановіть суворий дрес-код для всіх учасників заходу, навіть для фотографів, ЗМІ та
волонтерів! Обов’язково зазначте це на всіх друкованих матеріалах. Це дасть вам можливість підтримувати високий рівень балу й одержати гарні стильні світлини, які стануть
чудовою рекламою для ваших наступних балів.
Благодійні бали: онлайн-посібник
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 Обов’язково проведіть тренінг для залучених волонтерів, незалежно від їхнього попереднього досвіду. Якщо це можливо, то проведіть зустріч у місці проведення балу, щоб
кожна людина чітко знала своє місце роботи та свої обов’язки.
 Регулярно проводьте зустрічі з командою організаторів та аналізуйте зроблене.
Якщо деякі пункти плану не виконані, потребують багато часу або ресурсу для виконання,
то, можливо, краще від цього відмовитися взагалі.
 Дуже правильно залучати партнерські організації з потрібним досвідом. Наприклад,
волонтерські, якщо у вас немає своєї волонтерської бази або програми.
 Коли якусь частину роботи ви віддали партнерській організації, то не забувайте контролювати стан виконання доручених функцій, щоб уникнути неприємних сюрпризів
напередодні заходу та мати час на вирішення проблем.
 Якщо ви вирішили робити попереднє розповсюдження запрошень, то заздалегідь
продумайте шляхи їх отримання (волонтери, стаціонарна каса для пожертв, пожертва на
рахунок, онлайн-пожертва, надсилання поштою тощо).
 Заведіть книгу відгуків та побажань. Вона стане у пригоді і для звітування перед партнерами, і для того, щоб надихатися на наступні звершення, коли сили та ентузіазм не на
максимумі.
 Не засмучуйтесь, коли щось пішло не за планом, тому що ніхто крім вас не знає, яким
точно був цей план, і його ніколи не пізно змінити!
Благодійні бали: онлайн-посібник
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6. Звіт за результатами
проведення

Ф

ормати звіту можуть бути обрані організацією, а також можуть бути вимогою генеральних
партнерів та спонсорів. У будь-якому разі звіт не менш важливий за підготовчий етап.
Важливо надіслати пост-реліз та подяки всім партнерам з проханням поширити інформацію
на їхніх ресурсах.
Обов’язково сповістіть усіх організаторів та учасників про суму зібраних коштів, а також надішліть цю інформацію всім представникам ЗМІ, що були присутні на заході.
Також потрібно розмістити звіти з фото- або відеодокументуванням про те, коли та куди було
витрачено пожертви.
Гарним варіантом є також публічна подяка учасникам балу за участь.

Благодійні бали: онлайн-посібник
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7. Поради практиків.
З чого почати?
7.1. Найскладніше
Найскладнішим завжди є початок, коли яскрава картинка грандіозного свята тільки в твоїй
уяві, а для всіх інших вона не очевидна. Саме тому дуже складно залучити партнерів, спонсорів, не маючи ніяких доказів своєї спроможності провести бал високого рівня та ніяких переконливих аргументів щодо переваг та бонусів, які отримають партнери, долучившись до
цього заходу.

7.2. Рекомендації для тих, хто організовує благодійний бал уперше:
 Не припиняйте мріяти та уявляти свій бал у всіх тонкощах до тих пір, доки ви не зможете
розповідати про нього як про факт, що вже відбувся.
 Уявляйте себе на місці гостя: таким чином ви виявите багато речей, які можуть вплинути
на враження від балу.
 Щиро намагайтеся бути корисними для партнерів та спонсорів, переймайтеся їхніми інтересами як своїми – це запорука успіху та довгострокових відносин.
 Користуйтеся досвідом практиків, дивіться відео та фото, вивчайте історію та традиції –
це не тільки надихає, а й підживлює новими ідеями.
 Не спиняйтеся, якщо вас не відразу зрозуміють, не припиняйте працювати в цьому напрямку. Дуже важливо знайти однодумців і створити надійну команду – мрії завжди здійснюються, якщо вони колективні.
Благодійні бали: онлайн-посібник
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Віталій Слюсаренко, голова Молодіжної ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради:
«Найскладніше – зацікавити потенційних учасників балу, адже заходів відбувається багато.
В той же час бал – унікальна подія, яка трапляється не щодня. У нас був успішний досвід, коли
до поширення інформації про бал та запрошення учасників залучали відповідні управління
та департаменти облдержадміністрації. Основною метою балу разом з благодійними цілями
у 2016 році стала організація альтернативного культурного дозвілля для молоді в день усіх
закоханих – 14 лютого. Через карантин, запроваджений в тому числі у вишах, кількість учасників була менша за очікувану. За сприяння обласної державної адміністрації, для балу було
надане приміщення філармонії, а оркестр забезпечував музичний супровід. Одним із гарних
варіантів наповнення програми є запрошення до участі музичних шкіл та музичних училищ».

Юрій Трофименко, керівник Центру гуманістичних технологій «Ахалар», Чернігів:
«Одним з основних завдань благодійних балів для нас було пропагування добрих справ.
Бо якби ставили за головний критерій окупність, то ми б не бралися за цю справу».
Олена Хачатрян, директор БФ «Сім’я», Житомир:
«Треба завжди уважно ставитися до обрання партнерів балу, адже бувають випадки, коли
політичні сили чи окремі політики використовують благодійний захід з єдиною метою – власного піару».
Проведення благодійного балу потребує значних організаційних зусиль, вдумливого складання програми, грамотного PR-супроводу. Але якщо організатори захоплені ідеєю та винахідливі, громада проявляє активність та зацікавленість, бізнес іде назустріч та виступає спонсором, учасники замотивовані, – благодійний бал перетворюється на яскраве дійство, яке
популяризує доброчинність красиво й душевно, залишаючи в учасників бажання повернутися.
Бажаємо успіху! І до зустрічі на балу!
Благодійні бали: онлайн-посібник
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Додаток 1

ДОГОВІР ОРЕНДИ
м._______________________________________________ «____»_____________________201__р.
________________________________________, іменоване надалі «Орендодавець», в особі
директора _______________________________, який діє на підставі статуту та є платником
єдиного податку (або на загальній системі оподаткування), з одного боку, та ____________
_______________________, іменоване надалі «Орендар», в особі директора ______________
________________________, який діє на підставі ____________________, з другого боку, та є
неприбутковою організацією, котрі далі можуть бути спільно поіменовані як «сторони», та
кожний окремо як «сторона», уклали цей договір про таке.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Орендодавець зобов'язується надавати, а Орендар зобов'язується приймати в тимчасове
користування приміщення, обладнане ______________, розташоване за адресою: м. ____________,
вул. ___________, буд. _____, загальною площею ___ м2, з числом посадочних місць ____, для
проведення заходів (благодійних балів, майстер-класів та іншого) (далі – «приміщення»), форма
яких визначена в додатку № 2 до цього Договору. Опис приміщення наведено в додатку № 1 до
цього Договору (план розташування приміщення).
Орендодавець за погодженням з Орендарем може надавати додаткові послуги, які вказуються у
додаткових угодах.
Орендодавець гарантує, що будь-які права третіх осіб на приміщення відсутні, приміщення
нікому не продане, не заставлене, під арештом і/або забороною не перебуває. Орендодавець
має всі права, необхідні для розпоряджання приміщенням, в тому числі для укладення цього
Договору з Орендарем.
1.2. Приміщення надається в користування на підставі додаткових угод, які є невід'ємною
частиною даного Договору, в яких зазначаються:
– найменування заходу;
– дата і період часу користування приміщенням Орендарем;
– надання Орендодавцем Орендарю обладнання та його перелік для використання в приміщеннях
протягом обумовлених заходів (якщо така потреба є);
– необхідність надання додаткових послуг (пропозиція напоїв на кава-паузах тощо).
Додаткові угоди підписуються обома сторонами і є невід'ємною частиною цього Договору.
1.3. Орендар має право почати користування приміщенням за 30 хвилин до початку періоду,
зазначеного в підписаному Додатку, для зустрічі осіб, що беруть участь у заході.
2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Орендодавець зобов'язаний:
а) не чинити перешкод Орендарю в правомірному використанні орендованого приміщення;
б) у разі аварій, пожеж, затоплень, вибухів чи інших надзвичайних подій за свій рахунок негайно
вживати всіх необхідних заходів для усунення наслідків зазначених подій. Орендар відшкодовує
збитки від надзвичайних подій у разі, якщо буде доведено, що вони сталися з вини Орендаря;
в) забезпечувати безперешкодний доступ до орендованих приміщень будь-яким особам
за вказівкою Орендаря;
г) підготувати матеріально-технічні умови для проведення заходу (приміщення, обладнання,
технічні засоби);
д) своєчасно надати належно оформлені фінансово-звітні документи (рахунки-фактури, акт
здачі-приймання послуг і т.д.);
е) в узгоджені в додатках терміни передавати Орендарю приміщення в користування в належному
складі та стані, відповідним Договорові й цілям, зазначеним у пунктах 1.1 і 1.2 цього Договору,
а також представити на підпис акт прийому-передачі зазначеного приміщення;
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Додаток 1
є) забезпечувати приміщення електроенергією та іншими комунальними послугами протягом
проведення заходів, узгоджених у відповідних додатках.
2.2. Орендар зобов'язаний:
а) використовувати приміщення в цілях, зазначених у пунктах 1.1 та 1.2 цього Договору;
б) забезпечувати в орендованому приміщенні належний санітарний стан в період використання;
в) у встановлені цим Договором терміни проводити оплату оренди;
г) повернути приміщення за актом прийому-передачі в узгоджені терміни;
д) дотримуватися належного режиму експлуатації орендованих площ, внутрішніх інженерних
мереж і комунікацій (у тому числі в туалетній кімнаті), а також виконувати протипожежні,
санітарні та інші вимоги, що висуваються до нежитлових приміщень;
е) у разі аварій, пожеж, затоплень, вибухів чи інших надзвичайних подій надати Орендодавцеві
необхідне сприяння з усунення їх наслідків;
є) Орендар не вправі здавати орендовані площі, як у цілому, так і частково, в суборенду або в
інше користування, передавати свої права та обов'язки за договором іншій особі.
3. ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Після завершення заходу Орендодавець надає Орендарю акт здачі-приймання послуг із
зазначенням кількості осіб, які відвідали захід. Форма акту подається в додатку № 3 до цього
Договору.
3.2. У разі наявності зауважень та/або претензій щодо надання послуг за цим Договором, Орендар
протягом 1 (одного) робочого дня після закінчення заходу повинен надати мотивовану відмову
від приймання послуг у формі проекту двостороннього акту з зазначенням помічених недоліків.
Якщо у встановлений термін Орендодавець не отримає підписаний акт здачі-приймання послуг
або мотивовану відмову, послуги вважаються прийнятими Орендарем з виконанням усіх умов
цього Договору. Акт без підпису Орендареві може бути пред’явлений до сплати за наявності
запису «Претензій та зауважень від Орендаря у встановлений для пред’явлення термін не
надійшло», який виконаний Орендодавцем.
4. ПЛАТЕЖІ І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
4.1. Орендна плата за користування приміщенням та надання інших послуг за цим Договором
становить суму з розрахунку _______ (______) грн. 00 коп. за кожну особу, яка відвідала
один захід в орендованому приміщенні, незалежно від його тривалості та застосування/
використання обладнання. Орендна плата може бути змінена за згодою сторін.
4.2. Орендна плата сплачується на підставі підписаних актів здачі-приймання послуг. Орендар
сплачує рахунок від Орендодавця не пізніше наступного робочого дня з моменту його
отримання.
4.3. Продовження часу користування приміщенням відбувається за погодженням сторін.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором сторони
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
5.2. При заподіянні шкоди майну Орендодавця відшкодуванню підлягає вартість пошкодженого
майна, узгоджена при підписанні цього Договору або додаткової угоди до нього.
5.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань
за цим Договором, якщо неналежне виконання сторонами зобов'язань викликане непереборною
силою, тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, що не підлягають розумному
контролю. До них належать: стихійне лихо (пожежа, повінь, землетрус, ураган), епідемії, воєнні
дії, запровадження надзвичайного стану, страйки, зміни в чинному законодавстві, а також
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акти та дії державних органів чи будь-які інші обставини поза розумним контролем сторін, які
перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором.
5.4. Сторона, яка не в змозі виконати свої договірні зобов'язання, негайно інформує іншу сторону
про початок і припинення зазначених вище обставин, але в будь-якому разі не пізніше 3 (трьох)
робочих днів після початку їх дії. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної
сили позбавляє відповідну сторону права на звільнення від договірних зобов'язань з причини
зазначених обставин. Повідомлення про настання і припинення обставин непереборної сили
документально підтверджується відповідними державними органами.
5.5. Якщо зазначені обставини тривають більше 1 (одного) місяця, кожна сторона має право на
дострокове розірвання Договору. У такому разі сторони проводять взаєморозрахунки.
6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Даний Договір діє з моменту його підписання до «___» _________ 201__ року.
6.2. Даний Договір може бути змінений за згодою сторін. Зміни Договору оформляються
у вигляді додатків до Договору і є чинними з моменту їх підписання уповноваженими
представниками сторін
6.3. Даний Договір може бути розірваний за згодою сторін.
6.4. Даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку, з обов'язковим
письмовим повідомленням іншої сторони, не менш ніж за 10 (десять) робочих днів і
обов'язковим проведенням взаєморозрахунків.
7. ОСОБЛИВІ УМОВИ
7.1. Спори, що виникають між сторонами в процесі виконання цього Договору, вирішуються
шляхом переговорів. При недосягненні згоди між сторонами спори вирішуються відповідно
до чинного законодавства України.
7.2. Визнання будь-якої умови цього Договору незаконною або недійсною на підставі рішення
суду або акта державного органу не впливає на законність або дійсність інших умов Договору.
7.3. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору матимуть юридичну силу лише в тому
разі, якщо вони вчинені в письмовому вигляді й підписані уповноваженими представниками
кожної із сторін з додаванням печаток сторін.
7.4. Цей Договір укладено в двох примірниках (по одному для кожної сторони), причому
обидва примірники мають однакову силу.
8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

9. ПІДПИСИ СТОРІН

Від Орендодавця

Від Орендаря

Директор

Директор
(м.п)
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Анкета дебютанта благодійного балу
Ми вітаємо Вас серед кандидатів у дебютанти благодійного балу!
За традицією дебютанти відкривають бал, їх вихід є одним з основних елементів програми.
Право першого танцю – почесна і відповідальна місія, тому молоді люди, одягнені особливо
вишукано: дівчата в білосніжних сукнях, а юнаки в парадних формах, – виконують святковий
полонез. Цей танець зворушливий і в той же час урочистий, саме він задає балу загальний
піднесений настрій.
Вимоги до майбутніх дебютантів:
• вік дівчат від 16 до 24 років;
• вік юнаків від 16 до 28 років;
• юнаки та дівчата мають бути неодруженими.
Юнаки – курсанти вищих навчальних закладів, з якими є попередня домовленість. Також
запрошуються і цивільні хлопці.
Дебютантами балу стануть найкращі представники свого покоління. Після першого етапу
відбору юнаків та дівчат чекає наполеглива підготовка до балу з танцмейстером.
Поставтеся до цього серйозно, репетиції відбуваються 2-3 рази на тиждень по 2 години, з 19.00
до 21.00. Іноді репетиції затягуються до 21.30. Графік репетицій – гнучкий, залежно від того, коли
вільний зал. Репетиції можуть бути в будні й у вихідні дні.
Якщо Ви двічі пропустите репетицію без поважної причини, Ви не зможете взяти участь
у церемонії відкриття, тож приходьте на бал гостями.
На репетиціях необхідно додержуватися дрес-коду: дівчата в довгих не вузьких спідницях
(є можливість переодягнутися) і взутті, в якому будуть танцювати на балу (але не на високих
і гострих підборах). Зверху - без глибокого декольте. Це не дискотека. Хлопці: у формі або в
брюках і сорочках, взуття – туфлі.
Заборонено спортивний костюм і спортивне взуття, побережіть їх для спортзалів. На репетиції
слід приходити акуратними, не забувайте про душ і антиперспіранти, а також про освіжувачі
порожнини рота. Ті, що вжили алкоголь і жують жуйки, до репетицій не допускаються.
Попередня дата проведення балу: _________________________
Анкету слід надіслати до (дата) з позначкою (тема листа) «Дебютант Міжнародного благодійного
балу 2016» на електронну адресу: charityball@gmail.com.
Довідкова інформація за телефоном: ______________________________
Після проходження відбору юнак вносить плату за участь у благодійному балі в розмірі
____________ грн., а дівчина – ___________ гривень.
Плата покриває такі витрати:
1. Заняття в школі танців.
2. Вхідний квиток на бал на одну людину.
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3. Прокат сукні та рукавичок для дівчат; прокат краватки-метелика і рукавичок для цивільних
юнаків.
4. Участь у постановці полонезу – колективного бального танцю, який відкриває бал.
5. Участь у постановці вальсу, після якого починають танцювати всі гості.
6. Участь у постановці старовинних танців.
При проходженні етапу відбору дебютант зобов'язується дотримуватися дрес-коду на балу.
Для дівчат. Сукні та рукавички надаємо в прокат. Волосся зібране повністю в зачіску, без діадем.
Макіяж не яскравий, не східний, без стразів на обличчі. Обов'язкова присутність на генеральному
прогоні.
Для юнаків. Парадна форма (з аксельбантами, орденами, білими рукавичками) і туфлі. Цивільні
хлопці: чорний костюм (без смужок, блискіток, клітинок і цяток), біла сорочка, туфлі. Метелики
і рукавички надаємо в прокат. Зачіски – акуратні.

ПІБ:
Дата народження:
Адреса проживання:
Моб. телефон:
Електронна пошта:
Робота / освіта:
Танцювальні навички:
Володіння іноземними мовами:
Чи є у Вас партнер на бал? (Якщо є, то вкажіть дані
партнера: ПІБ, курсантом якого училища є, який курс,
номер групи, телефон)
Ваш зріст (у см)
Ваша вага (в кг)
Як Ви дізналися про бал?
Ваше фото (кольоровий портрет без темних окулярів)
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Контакти
Запитання? Пропозиції? Відгуки?
Зв’яжіться з нами!
З усіх питань
info@ufb.org.ua
Адвокасі-кампанії
Лариса Жигун
+38 097 240 42 10
larysa.zhygun@gmail.com
Координація проектів
Катерина Ржевська
+38 067 405 58 69
katya.rzhevskaya@gmail.com
Інформаційна діяльність
Леся Ярошенко
+38 066 737 83 18
lesya.yaroshenko@ufb.org.ua
Дякуємо за досвід та підготовку посібника
Юлії ЛЕВАНДІ, керівнику проектів
Харківського обласного благодійного фонду
«Соціальна служба допомоги».
Матеріал підготовлений за участі Юлії КІРСАНОВОЇ,
сертифікованого фахівця з управління фінансами
неприбуткових організацій.
У посібнику використані фото Андрія Гермака,
Василя Голосного, Юрія Черкасова, Олесі Мочалової,
Олексадра Зарайського, Надії Кущ.
Залишились питання
з організації благодійних балів?
Отримайте компетентні відповіді юристів і фінансистів
на порталі Українського форуму благодійників.
Безкоштовна онлайн-консультація –
на www.ufb.org.ua.
Виконано в рамках проекту за підтримки
Посольства США в Україні.
Погляди авторів не обов’язково збігаються
з офіційною позицією уряду США.
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The views of the authors do not necessarily reflect
the official position of the U.S. Government.

