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Скринька для збору
готівкових пожертв
Обов’язкові елементи

міцний прозорий матеріал (пластик + метал)
скринька заклеєна з усіх боків та опломбована
скринька має індивідуальний інвентарний (номенклатурний) номер
печатка фонду
підпис директора або відповідальної особи
логотип благодійного фонду / організації
контактні дані
чітко вказано, на що збираються гроші
нове! індивідуальний інвентарний номенклатурний номер
(коли проходить збір на користь Збройних сил особами від імені або
на користь Міноборони)
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Скринька для збору
готівкових пожертв
Факультативні елементи

спонукання до дії
слова вдячності
заохочувальні факти про організацію
(досягнення в цифрах і цитатах)
паперовий «термометр»: скільки зібрано,
скільки ще потрібно до мети
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Види благодійних
скарбничок
Стаціонарні, або «пасивні»
Встановлюються в приміщеннях юридичних
осіб або фізичних осіб-підприємців на підставі укладених із ними договорів про розміщення та забезпечення належного контролю за
збереженням скриньок.
Можливі партнери:
мережі ресторанів,
аптеки,
клініки,
навчальні заклади,
поштові відділення,

торгові центри,
АЗС,
мережеві
магазини,
салони краси.

! Щоб стаціонарні скриньки з часом не втратили ефекту новизни, а благодійний збір не занепадав, потрібно дбати про оновлення спонукальних елементів в оформленні, проводити
акції, які привертатимуть увагу до скриньки.
Увага! Не допускається здійснювати збір благодійних пожертв
готівкою у місцях, що призначені для руху транспортних засобів.

«Активні» скриньки
При роботі з ними залучаються волонтери. Часто використовуються
на разових заходах (концерти, виставки, фестивалі тощо). Важливо
спеціально навчати людей, які працюють зі скриньками, щодо знання
інформації про Фонд, вміння працювати з проблемними клієнтами.
! «Активні» скриньки ефективніші за стаціонарні. Але існує плинність
волонтерів, а також ризики, пов’язані з «людським фактором».
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Правила скринькового збору
Що каже закон
Прямих актів, які регулюють збір коштів через благодійні скриньки,
в українському законодавстві немає. Існують нормативні документи,
які застосовуються, щоб належно оформити публічний збір благодійних пожертв. Конкретні правила прописані в новій Постанові Кабінету
Міністрів Україні № 451 від 30.06.2015р., але стосуються вони тільки
збору на користь Збройних Сил України.
1. Збір коштів на будь-яку благодійну діяльність, за винятком тієї,
що спрямована на забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України.
1.1. Підстави та необхідні документи щодо публічного збору благодійних пожертв (Закон України «Про благодійну діяльність та
благодійні організації», стаття 7).
Від імені благодійної
організації

На підставі нотаріально посвідченої довіреності
керівника благодійної організації.
Довіреність має визначати, зокрема, цілі, місце і
строк збору коштів або іншого майна, порядок їх
використання та порядок загального доступу до
фінансових звітів благодійної організації.

Від власного імені на
користь благодійної
організації

На підставі контракту (договору) про благодійну
діяльність з такою благодійною організацією.
Контракт (договір) має визначати, зокрема:
цілі, місце, строк збору коштів або іншого майна,
порядок їх використання, порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації,
відповідальність сторін у разі порушення контракту (договору) або порядку використання пожертв.

Від імені або на користь
інших бенефіціарів (крім
благодійних організацій)

На підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з таким бенефіціаром або одним із
його законних представників.
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1.2. Оприбуткування благодійних пожертв у касу або на рахунок
благодійної організації (Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні № 637 від 15 грудня 2004 р.)
Вид надходжень у
вигляді благодійних
пожертв

Позареалізаційні надходження.

Хто має право
оприбуткувати кошти
в касу благодійної
організації

Касир організації на підставі договору про повну
матеріальну відповідальність та (за бажанням) комісія з оприбуткування благодійних пожертв у касу
організації, створена та затверджена уповноваженим на це органом.

Необхідні документи
для оприбуткування
благодійних пожертв

1. Прибутковий касовий ордер (типова форма
№ КО-1) має визначити зокрема:
- прийнято від кого (касир /та комісія);
- підстава (благодійні пожертви зі скриньки інв. №).
2. Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3).
3. Касова книга (типова форма №КО-4).
На підставі оприбуткованих благодійних пожертв у
бухгалтерському обліку робиться запис: дебет рахунку 301 «Каса в національній валюті України» кредит 483 «Благодійна допомога».

1.3. Відповідальність за несвоєчасне оприбуткування благодійних
пожертв у касу благодійної організації (Указ Президента України
про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки № 436/95 від 12.06.1995 р.)

Уся готівка, що надходить до каси благодійної організації, має своєчасно
(у день одержання готівкових коштів)
та в повній сумі оприбутковуватися.
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За неоприбуткування (неповне та/або
несвоєчасне) оприбуткування у касах
готівки встановлено фінансові санкції
у вигляді штрафу у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми (п.1 абзац 3
Указу).
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2. Збір коштів на благодійну діяльність, що спрямована на забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та
функціонування Збройних Сил України («Про затвердження Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для
забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності
та функціонування Збройних Сил України» (Постанова Кабінету
Міністрів України №451 від 30.06.2015 р.)
2.1. Підстави та необхідні документи щодо публічного збору благодійних пожертв (п. 2-6 Постанови).
Від імені благодійної
організації

На підставі нотаріально посвідченої довіреності
керівника благодійної організації.
Довіреність має визначати, зокрема, цілі, місце і
строк збору коштів або іншого майна, порядок їх
використання та порядок загального доступу до
фінансових звітів благодійної організації.

Від власного імені на
користь благодійної
організації

На підставі контракту (договору) про благодійну
діяльність з такою благодійною організацією.
Контракт (договір) має визначати, зокрема:
- цілі,
- місце,
- строк збору коштів або іншого майна,
- порядок їх використання, порядок загального
доступу до фінансових звітів благодійної організації, відповідальність сторін у разі порушення
контракту (договору) або порядку використання
пожертв.

Від імені або на користь
Міноборони

На підставі договору про благодійну діяльність,
укладеного з Міноборони).
Договір має визначити, зокрема:
- цілі,
- місце і строк збору благодійних пожертв,
- порядок їх цільового використання, обліку, звітності та зарахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки Міноборони, а також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір
благодійних пожертв, перед Міноборони в разі
порушення умов договору або порядку використання таких пожертв.

Уповноваженими
посадовими особами
Міноборони з
використанням засобів
масової інформації

Посвідчення уповноваженої посадової особи,
оформлене належним чином.
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2.2. Оприбуткування благодійних пожертв для забезпечення
бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України в касу або на рахунок благодійної
організації («Про затвердження Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної
готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України»,
Постанова Кабінету Міністрів України №451 від 30.06.2015 р.), Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
№ 637 від 15 грудня 2004р.)
Вид надходжень у вигляді
благодійних пожертв

Позареалізаційні надходження.

Де має відбуватися розкриття
скриньок

У службовому приміщенні благодійної організації.

Хто має право оприбуткувати
благодійні пожертви для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності
та функціонування Збройних
Сил України в касу благодійної
організації

Комісія, склад якої затверджується керівником благодійної організації.
До складу такої комісії можуть включатися представники громадських об’єднань (за згодою).

Необхідні документи для
оприбуткування благодійних
пожертв для забезпечення
бойової, мобілізаційної
готовності, боєздатності та
функціонування Збройних Сил
України

1.Складається акт, в якому відображається інформація щодо суми зібраних благодійних пожертв готівкою.
2. На підставі складеного акту оформлюються:
- прибутковий касовий ордер (типова форма № КО-1)
має визначити зокрема: від кого прийнято (склад
комісії) і підставу (благодійні пожертви зі скриньки
(інв.№);
- журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3);
- касова книга (типова форма №КО-4).
На підставі оприбуткованих благодійних пожертв у
бухгалтерському обліку робиться запис: дебет рахунку 301 «Каса в національній валюті України» кредит 483 «Благодійна допомога».

Перерахування зібраних благодійні пожертв готівкою на спеціальні реєстраційні рахунки
Міноборони здійснюється в останній робочий день кожної декади календарного місяця.
В бухгалтерському обліку на суму коштів, перерахованих на рахунки Міністерства оборони
робимо запис: дебет 483 «Благодійна допомога» дебет 311 «Поточний рахунок в національній валюті».
Міноборони оприлюднює протягом трьох робочих днів на власному офіційному веб-сайті
інформацію (або реєстр) щодо договорів про благодійну діяльність, укладених з особами,
які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь Міноборони.
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Правила скринькового збору
Що радять практики
Стаціонарні скриньки
• Для розміщення скриньки обирайте район і установу, в яких потенційно зосереджений саме ваш сегмент благодійників (люди, готові
відгукнутися на конкретну проблему).
• Скриньку слід
розташувати у видимому, доступному, яскраво оформленому місці.
• Не встановлюйте
скриньку в районі,
де вже працюють
«конкуренти».
• Проаналізуйте,
чи зручний для потенційного благодійника розпорядок
роботи установи, в
якій встановлюється скринька.
• Подбайте про
безпеку скриньки:
вона повинна бути
надійно закріплена,
міцно зачинена, перебувати під наглядом.

• Добре підготуйте
таких осіб: співробітника організації,
який встановлює
скриньку; волонтера, який закликає
робити пожертви;
персонал закладу,
в якому розміщено
скриньку.
• Забезпечте необхідними документами партнера, який
надає приміщення
для встановлення
скриньки:
- договір партнерства;
- попередні акти інкасації скриньки;
- реєстраційні документи організації.
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ДОГОВІР №
про безкоштовне розміщення скриньок для збору благодійних коштів на
території ___________ сільської ради
«____»__________2014р.

с. _________

Благодійний фонд «___________________________________» ( надалі іменується Фонд),
в особі виконавчого директора ____________________, що діє на підставі Статуту, з однієї
сторони та
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. ______________________________________________________надає Фонду місце для
безкоштовного встановлення скриньки для збору благодійних коштів на території торгової
точки. Скринька повинна знаходитися в легкодоступному місці, але таким чином, щоб
виключити її винос з торгової точки.
2. Фонд обладнує місце для збору коштів своїми силами і за власний рахунок. До складу
устаткування входить опломбована скринька для збору коштів.
3. ____________________________________________________________________________
зобов’язується дбати про збереження скриньки для збору коштів та несе відповідальність за
цілісність пломб на скриньці.
4. Скринька для збору коштів має містити інформацію про Фонд, в тому числі його адресу,
телефон, прізвище керівника, а також інформацію про те, для яких цілей збираються кошти в
даний час.
5. Вилучення благодійних коштів здійснюється раз на два тижні або в разі необхідності, за
винятком вихідних та святкових днів, в торговій точці визначеній цим Договором.
6. Вилучення благодійних коштів здійснюється за участю представника Фонду та
представника торгової точки, про що складається відповідний акт. Представники сторін після
кожного відкриття скриньки опечатують її
7. Представник Фонду зобов’язується передати зібрані кошти на банківський рахунок
Фонду на ім’я реципієнта протягом трьох робочих днів.
8. Даний Договір діє з моменту підписання його Сторонами. Термін дії цього договору 3
місяці.
9. Договір може бути розірваний виключно за взаємною згодою Сторін, або ж у випадках,
передбачених діючим законодавством.
10. Усі непорозуміння між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі
неможливості, в установленому Законом порядку.
11. Договір укладений в 2-х екземплярах, кожен з яких містить 2 сторінки, по одному
екземпляру кожній із сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
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«Активні» скриньки

• Переконайтеся,
що у потенційного
волонтера вистачатиме часу на роботу
зі скринькою.
• Подбайте про
довготривалу мотивацію волонтерів.
• Навчіть роботи із
скринькою (проведіть тренінг з комунікації, інструктаж зі
схем дій, забезпечте пам’яткою.
• Оберіть людину,
до якої волонтери
зможуть оперативно
зателефонувати в
разі форс-мажорних
обставин.
• За масштабного
скринькового збору
створіть мережі волонтерів і забезпечте їх координацію.

• Оформіть дозвіл
батьків для волонтерів віком 14-18
років.
• Створіть базу даних волонтерів із
їхніми персональними даними (потрібна письмова
згода на обробку
таких даних).
• Оформіть волонтерам брендовані
посвідчення.
• Забезпечте волонтера необхідними документами:
- документ, яким
фонд довіряє волонтеру збирати гроші;
- попередні акти
розкриття скриньки;
- реєстраційні документи організації;
- посвідчення особи волонтера.
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Ім’я:
Адреса:
Домашній телефон:
Контактний телефон:

Анкета волонтера

1. Ви працюєте?
а) так
якщо Ви відповіли так, заповніть наступні пункти:
назва організації: ______________________________________________
адреса офісу:
______________________________________________
посада:
______________________________________________
види робіт:
______________________________________________
б) ні

якщо Ви відповіли ні, позначте, будь ласка, чи ви є:
школяр, безробітний, студент, пенсіонер

2. Чи працювали Ви волонтером?
а) так
якщо так, напишіть, будь ласка, чим Ви займались:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
б) ні
в) важко відповісти
3.Чому Ви хочете працювати волонтером?
а) Я хочу чимось займатися
б) Я хочу зустрічатися з людьми
в) Я хочу боротися за щось особливе
г) Я хочу робити це для мого особистого задоволення
д) Я хочу розвинути нові навички
е) Я хочу допомагати людям, які цього потребують
є) Я хочу набути досвіду
ж) Iнше
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.Якій волонтерській роботі Ви надали б перевагу?
а) робота з однією людиною
б) робота з групою
в) незалежна або асистентська робота в офісі, магазині тощо
г) спеціальна робота для виконання вдома
д) інше
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.Ваші інтереси, хобі?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6. Коли Ви є вільні?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Примітки: Наприклад, муситиму все суміщати з навчанням, розуміючи, що це
буде не просто, адже незабаром — захист курсової роботи в університеті
7. Що може обмежувати Вашу волонтерську діяльність (місце розташування,
транспорт, стан здоров’я тощо)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Наприклад: Навчання у ВУЗі
8. Як Ви дізнались про нас?
Друзі, преса, радіо, телебачення, інші джерела (які саме?)
______________________________________________________________________
9. Знання та навички, якими Ви володієте (комп'ютер, іноземні мови, та ін)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Вік:
Дата народження:
Освіта:
1) початкова; 5) навчаюся у коледжі;
2) навчаюся у школі; 6) студент університету: банківська справа
3) середня; 7) вища (вкажіть назву ВУЗу та спеціальність)
_______________________________________________
_______________________________________________
4) середня технічна; 8) інша
_______________________________________________
_______________________________________________
Дата: _______________
ПРИМІТКИ:
а) Якого напрямку діяльністю я можу займатися?
Робота з документам, на комп’ютері, робота з дітьми, інше
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
б) Що конкретно б я хотіла робити в організації?
По можливості – працювати з дітьми, але можу проводити і обробку інформації
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
в) Що саме чекаю від волонтерської роботи в даний період?
Нового досвіду,
самостійної діяльності
Інше: очікую підтримки і розуміння
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Розкриття скриньки
Розкриття скриньки
• Оформіть довіреність / наказ організації на особу, що буде розкривати скриньку.

• Складіть акт за підписом трьох осіб, які розкривають скриньку
(наприклад, представник організації, представник власника приміщення, стороння особа).

Акт
Прийому-передачі благодійних внесків
від _________ 2014 року.
Ми, що нижче підписалися, представник установи
_____________________________________________________________________________ та
представник БФ «_______________________________________»
_______________________________________________________________ склали цей акт про
те, що із благодійної скриньки, розміщеної в установі _________________ вилучено кошти в
сумі __________ на допомогу реципієнту.
Представник установи ___________________________________________
Представник Фонду ___________________________________________
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АКТ
Прийому благодійних внесків
від ______________2014 року
Ми, що нижче підписалися, волонтери ініціативної групи
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
та представник БФ «________________________________»
________________________________________________________________________________
( ПІБ представника) склали цей акт про те,що під час вуличної акції було зібрано кошти в
сумі:____________________________на акцію «Врятуймо добру людину».
Волонтери:
_______________
_______________
_______________
Представник Фонду
ПІБ
Кошти зібрані під час акції, через касу вносяться на рахунок організації.

• Зверніть увагу на цілісність
скриньки.
• Оприбутковані гроші в той же
день слід покласти на банківський рахунок організації.
• Передайте бухгалтерові квитанцію про внесення грошей на
рахунок.
• Оформіть окремий акт на пошкоджені гроші.
• Після розкриття опломбуйте
скриньку для наступного збору.

Звітування
• Поширюйте звіт серед цільової аудиторії.
• Потенційний благодійник повинен легко знайти звіт.
• Викладайте дані доступно і
конкретно: зібрані суми, період,

15

Онлайн-посібник | Благодійні скриньки

кількість залучених волонтерів, бенефіціарів благодійної допомоги,
на що витрачено зібрані кошти.
• Робіть промовисті фото для звіту.
• Викладайте інформацію креативно і презентабельно.
• Дякуйте партнерам і благодійникам.

• Дотримуйтеся законодавства України при оформленні та використанні коштів.
• Перш ніж оприлюднювати звіт, проконсультуйтесь із досвідченим
бухгалтером або податківцем.
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Збір благодійних пожертв
через скриньки
ЦИФРИ І ТЕНДЕНЦІЇ

2012 ð. ó áëàãîä³éí³
ñêðèíüêè æåðòâóâàëî
43,1% íàñåëåííÿ Óêðà¿íè

2014 ð. äîïîìîãó
÷åðåç ñêðèíüêè íàäàâàëè
2% óêðà¿íö³â

за результатами загальнонаціонального опитування, яке провів
Фонд «Демократичні ініціативи»
ім. Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою Центру Разумкова

за даними дослідження GfK
Ukraine, підготовленого на замовлення Організації Об’єднаних
Націй в Україні

Різниця даних за 2 роки – більш ніж суттєва, при тому, що обсяг благодійних пожертв насправді збільшився. Що це: похибка дослі- дження чи перехід до благодійності онлайн – важко сказати. Адже інших
статистичних даних із цього питання немає.
• Глобальні тренди свідчать про те, що переказ благодійних пожертв
через Інтернет зростає в усьому світі рік у рік.
• З 2013 року в Бельгії заборонено готівковий збір пожертв.
• В усьому світі збір готівкових пожертв супроводжується скандалами щодо шахрайства. Скриньковий збір швидкий та доступний, однак
містить у собі багато ризиків як репутації конкретного волонтера чи
організації, так і всього сектору благодійності.
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ДИЛЕМИ
• «Реклама» vs. Пряма окупність
Ефективність скриньки може бути дуже різною: від 200 до кількох тисяч
гривень на місяць в українській практиці. Іноді фонди замислюються,
чи окупні деякі скриньки, якщо вирахувати витрати на їх виготовлення,
супровід, транспортні витрати. Але наголошується, що для візуалізації,
для нагадування про свою роботу – скринька є гарним інструментом.
• Справжня цільова аудиторія: приватний благодійник vs.
корпаративний
Недовіра населення до пожертв через скриньки, а також неможливість
одразу побачити результат знижують ефективніть цього методу збору
фандрейзингу. Водночас скриньки можуть бути успішним інструментом
для залучення корпоративних клієнтів у благодійний процес: розміщення скриньки фактично нічого не коштує власнику локації, і при цьому
створює для нього позитивний імідж.
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Публічний збір
готівкових пожертв
і боротьба з шахрайством
У середовищі благодійників і юристів нині точиться дискусія про шляхи регулювання збору готівкових пожертв. Виокремилися 4 основні
підходи:
• заборонити скриньковий збір взагалі;
• оформлювати кожну пожертву через прибутковий касовий ордер;
• заборонити публічний збір пожертв на вулицях;
• забезпечити масову просвіту населення щодо правил готівкового
збору та відповідальності за свою пожертву.
Поки конкретних рішень не ухвалено, активісти радять не вкидати бездумно гроші до скриньки, а уважно роздивитися її, перевірити документи
у волонтера, а перед тим поставити йому кілька запитань (більшість псевдоволонтерів відмовляються відповідати або припускаються помилок):
• волонтером якого фонду Ви є?
• коли було створено фонд?
• які напрямки його діяльності?
• для кого збираєте допомогу (ім’я і прізвище або конкретна потреба)?
• де зараз перебуває ваш бенефіціар (хвора дитина, військовий підрозділ, адреса закладу тощо)?
• яку суму необхідно зібрати на цю конкретну потребу?
• де можна буде побачити звіти про зібрані кошти?
• які банківські реквізити для переказу коштів?
• за яким номером я можу зараз зателефонувати, щоб уточнити деталі про фонд, бенефіціара, благодійну акцію?
• де я можу прочитати про благодійну акцію онлайн?
• скільки волонтерів і в яких районах збирають пожертви на ту саму
потребу?
• куди ви відносите скриньку з пожертвами і що з нею тоді відбувається?
• як відбувається виймання коштів зі скриньки?
• чи є згода на оприлюднення персональних даних (у випадку, якщо
кошти збираються на конкретну особу, дані якої оприлюднюються)?
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Відповідальність за привласнення коштів, зібраних на благодійні
цілі, формально встановлюється Кримінальним кодексом України,
стаття 190 «Шахрайство»:
«Заволодіння чужим майном або
придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) карається
штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років».
Водночас правоохоронці констатують, що не мають підстав
затримувати і притягувати до
відповідальності підозрюваних
у псевдоволонтерстві, оскільки
немає конкретних потерпілих.
Навіть якщо особа пише заяву
до міліції, вона повинна чітко
вказати, кому, коли і скільки грошей вкинула у скриньку, з якою
метою, а також надати докази
цього.
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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
Типові документи, необхідні для скриньового збору за найкращими
стандартами ви можете скачати на першому українському порталі про
благодійність у розділі БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (ІНСТРУМЕНТИ ФАНДРЕЙЗИНГУ) за адресою: http://www.ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/
blagodijni-organizacii/instrumenti-fandrejzingu/blagodijni-skrinki.htm
Залишилися запитання щодо скриньового збору? 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. / Supported by the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do
not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.

