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Видання здійснено в рам-
ках Проекту «Дорожня 
карта розвитку малого та 
середнього підприємництва 
(МСП) Таврійського регіону», 
що реалізовує ГО «Агенція 
регіонального розвитку 
Таврійського об’єднання 
територіальних громад» за 
підтримки Програми USAID 
«Лідерство в економічному 
врядуванні» (USAID ЛЕВ).
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Сьогодні є популярним бути соціально активним, громадські і 
інші неурядові організації активно розвиваються, фонди пропо-
нують все більше грантів та партнерств, вже навіть школярі 
мають можливість отримати кошти на власні соціальні і біз-
нес-ідеї. Таке слово, як «грантоїдство» звучить вже у сучасному 
часі трохи по-іншому. Якщо двадцять років тому гранти отри-
мували «обрані», то за останні декілька років пропозицій стало 
настільки багато, що на «старого грантоїда», так би мовити 
акулу, яка бачила як світ народжувався, молоді швидкі активісти 
дивляться як просто на можливого партнера, або просто на ор-
ганізацію. Гратоїдством може сьогодні займатися кожен – і віль-
ний активіст, і нова малоспроможна організація і молода мати, 
яка сидить вдома і наглядає за малою дитиною і людина з обме-
женими можливостями. В цій статті ви знайдете актуальні на 
кінець листопада 2016 року можливості саме для малого і серед-
нього підприємця.  

Зі збільшенням грантових грошей в Україні зріс попит і на свіжі 
нестандартні ідеї та інноваційні підходи до вирішення проблем. Пару 
років тому з’явився термін «соціальне підприємництво» (СП). 

Проекти для бізнесу.
Огляд і авторська думка від редактора
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Всі його хочуть робити, але поки що тільки підприємці розуміють, що воно таке і називають це «со-
ціальною відповідальністю». А от грантодавці не квапляться надавати гранти з поміткою «соціальне 
підприємництво». І заминка дуже проста: на питання чому, нам відповідали чесно «Бо закону ще не-
має, котрий би чітко регулював даний вид діяльності». І мало хто наважується стартувати так би мови-
ти, бо це вже не громадська діяльність, і не чисте підприємництво. Сайт – http://www.socialbusiness.
in.ua/  був створений на перших роках підйому СП, але сьогодні він існує більше як довідник. Ось що 
пише Британська Рада в Україні про соціальне підприємництво у нас і в інших країнах:

Соціальне підприємництво динамічно зростає у європейських країнах, вирішуючи питання 
безробіття, соціального захисту та соціального залучення. У Британії зараз близько 60 000 
соціальних підприємств, до яких відносяться як організації, що навчають безробітних, так 
і соціальні служби, і навіть муніципальні готелі!
Соціальне підприємство – це бізнес, спрямований переважно на соціальні цілі, з прибутками, 
що йдуть переважно на саморозвиток, громадські справи чи вирішення соціальних проблем. 
Підприємницький дух – це не просто укладання угод. Це також створення ідеалу: посилення 
місцевої громади та вирішення соціальних проблем.
Ця програма йшла в Україні в 2010–2013 у партнерстві з Фондом Східна Європа, Ерсте бан-
ком, PricwaterhouseCoopers, Українським фондом підтримки підприємництва та міжнародним 
фондом «Відродження». Програма допомагала соціальним підприємцям в Україні влаштувати 
власні компанії, надаючи юридичну, консультаційну та фінансову підтримку. Регіональні цен-
три підтримки соціального підприємництва були створені у Києві, Львові та  Донецьку.

Детальніше про український досвід у впроваджені СП читайте у цій статті – http://gazeta.dt.ua/
economics_of_regions/socialne-pidpriyemnictvo-neocinena-neobhidnist-_.html

Але вже сьогодні в сфері соціального підприємництва є позитивні історії. На всю Україну відо-
мий досвід 100 підприємців з Івано-Францівська, які об’єдналися, скинулися коштами, задокумен-
тували юридично відносини з врахуванням соціальної частини бізнесу і так створили дуже успішне 
кафе «UrbanSpais 100» – http://www.urbanspace.if.ua/. Кафе ви знайдете біля самої будівлі міської та  
районної адміністрації. Частина прибутку закладу йде на проекти соціальної дії міста, які за конкур-
сом відбирають ті ж засновників. І цей досвід вже перевірений роками. Відвідувачі кафе ситі та щас-
ливі, бо заклад приємний та сучасний за інтер’єром, зі смачною кухнею, а платити за чеком – приємні-
ше, адже точно знаєш, що ти вже комусь допоміг втілити ідею, проект чи мрію життя. В даному бізнесі 
є одна фішка – операційне управління UrbanSpace 100 забезпечує управлінська компанія, яка при 
необхідності може змінюватись. 

Ми звикли, що розвитком бізнесу, і того, що існує, і новоствореного, крім самих бізнесменів, по-
винні займатися місцеві адміністрації і виділятися кошти з місцевих бюджетів через цільові програ-
ми. Звісно, так повинно бути. У 2016 році з реформою фінансової децентралізації розширюються 
можливості і статус підприємця злітає на першу щаблину, адже з податками, які сплачують підприєм-
ці, виростає місцевий бюджет і зростають можливості об’єднаних громад на отримання більшої 
кількості грошей на проекти місцевого розвитку. Що таке проекти місцевого розвитку – це 
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такі самі проекти, як бізнес-проекти, але в більшому масштабі і 
прив’язані до стратегії конкретного регіону. 10 жовтня на робо-
чому засіданні в Херсонській ОДА Андрій Стефанович, керівник 
Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку 
підприємництва на селі Міністерства аграрної політики України 
(м. Київ), сказав, що пріоритет в конкурсі проектів місцевого 
розвитку надається  тим, які об’єднують не тільки декілька 
підприємств, а навіть декілька територіальних одиниць, на-
приклад, ближні селища, котрі можуть взяти собі за страте-
гію виробляти полуницю, або створити єдиний величезний комплекс зеленого туризму. Тоді 
ж, на засіданні, пан Андрій Гінкул,  керівник проектру «Центр реформ та місцевого розвитку» (м.Київ), 
додав, що грошей в Україні вистачить на всіх, кошти на проекти можна отримати більше ніж від п’яти 
джерел, не тільки від держави, лише треба писати і подавати. Загострю вашу увагу, проекти місцево-
го значення, це не тільки ремонти шкіл, дітсадків, доріг. Розумні громади будуть писати проекти саме 
такі, які будуть збільшувати їх місцеві бюджети, тобто такі, які будуть мати бізнес-складову. Тож якщо 
ви бізнесмен чи бізнес-леді, і бажаєте щоб ваш бізнес мав велике стратегічне значення для вашого 
міста чи села, то  покваптесь – проекти вже можна писати, навіть якщо ваша громада ще не оформила 
всі потрібні документи для статусу об’єднаної.

Від проектів місцевого значення,  перейдемо до грантів та програм. Розглянемо кілька варіантів. 
Нещодавно на очі потрапив проект під назвою КУБ - https://kub.pb.ua/. 

КУБ: Україна – країна підприємців: національна програма розвитку підприємництва та ство-
рення нових робочих місць у приватному бізнесі.

Це програма ПриватБанку. Ми – користувачі банку – по-різному до нього відносимося, знаю лю-
дей, які «не переварюють» саму назву, хтось інший – просто не довіряє. Але сама є користувачем і 
поки що не скаржуся. Тож роздивимося які інновації Приват пропонує підприємцям у даному проек-
ті. Так нас зустрічає сайт:

«НАША МІСІЯ – Відновлення економіки країни шляхом розвитку малого бізнесу та підприємни-
цтва, створення за 2 роки 1 000 000 нових робочих місць. 

ДЛЯ КОГО – Зовсім скоро всі підприємці, самозайняті бізнесмени, усі бажаючі створити власну 
справу, отримають вражаючі можливості розвинути власний бізнес, проявити ініціативу, отримати 
інструменти для розширення, що стане потужним поштовхом для виходу з кризи всієї країни! 

НАВІЩО – Разом ми піднімемо підприємництво на якісно новий рівень, що дозволить Україні стати 
справжньою країною підприємців, пожвавити економіку та створити мільйони нових робочих місць 
для всіх українців, які бажають працювати задля себе та своєї країни».

На перший погляд може здатися, що банк просто сучасними ковор-
кінговими методами розширює базу юридичних клієнтів, але якщо 
подивитись без упередженого ставлення, то ось які плюси сучасної 
бізнес-освіти пропонують нам, підприємцям:

1. Інкубатор. Для тих, хто потребує не тільки фінансової, а і мен-
торської допомоги – це величезний бонус. Це ніби як у школі в перші 
роки навчання мама в школу водила і забирала, так в бізнес-інкубаторі 
новородженому підприємцю допомагають у становленні та наборі 
обертів. Приймання заявок у перший набір в ІнКУБатор було розпоча-
то 16 вересня і завершилося 15 жовтня 2016 року. Імена переможців, 
кому цікаво, дивіться тут – https://kub.pb.ua/news/14/.

Двадцять два фіналісти проекту отримають можливість навчатися підприємництву та 
продажам за спеціальною програмою Prometheus (https://prometheus.org.ua/).

У рамках ІнКУБатора учасники отримують:
• Спілкування та знайомство з близькими за інтересами людьми.
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• Можливість вивчення досвіду та практичних напрацювань тих, хто вже успішно розвиває 
власну справу.

• Допомогу в правильному оформленні необхідних паперів, реєстрації, роботі з контролюючи-
ми органами, вирішенні юридичних питань та правильному ведені бухгалтерії.

• Кваліфікований аналіз ринку та конкурентів, пошук клієнтів і партнерів. Фінансування під нові 
проекти.

• Кожен учасник ІнКУБатора отримує наставника та індивідуальну програму, за якою здобува-
тиме необхідний досвід і просуватиме власну ідею.

Наразі відкритий другий набір!

2. Вклади в український бізнес під 23% з можливістю обрати самому, якому підприємцю ти 
хочеш допомогти своїми кровно напрацьованими гривнями на його розвиток, і можна обрати під-
приємця з свого міста. Це ніби краудфандінг (пошук ресурсів з миру по нитці), тільки навпаки: коли 
не ти шукаєш, а тобі приносять під відсотки. Нормально, чом би й ні.

Дивіться учасників проекту з Херсонської області за посиланням - https://kub.pb.ua/invest/?reg=%
D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0

3. Позики підприємцям на строк до 2 років сумою до 50 000 грн під 2,9% на місяць.

Позики на бізнес на строк до року сумою до 300 000 грн під 2,4% на місяць.
Це пропозиція не дуже приваблива, адже з перерахунком 2,9 на місяць – це 34,8 % на рік і для під-

приємців це не дуже вигідно. Але, кому треба – то може і скористаються.
Що ще?

4. Співпраця з місцевою владою. Як би це не здавалося дивним на перший погляд, але так, 
прогресивна місцева влада мала б допомагати спеціальними програмами для підприємців, а тут 
Приват і пропонує співпрацю задля виконання місії проекту: «Досягти мети місії – створити успішний 
прошарок МСБ в Україні та за два роки 1 000 000 нових робочих місць – неможливо без допомоги 
влади. Саме тому, ми закликаємо приєднуватися до наших ініціатив».  

Особисто я вважаю, що саме співпраця державних, комерційних та громадських структур – це 
той ґрунт, на якому можна будувати справді добрі робочі проекти, як соціального так і бізнесового 
напрямку . Залишилось додати, що Бізнес-форум від КУБа у Херсоні відбудеться 8 грудня.

Новини КУБу можна відстежувати на їх сторінці у фейсбуці - https://www.facebook.com/kub.pb.ua/
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Від українського банку перейдемо до Німецько-українського фонду - http://guf.gov.ua/
НУФ був заснований у 1999 році Національним банком України (31,25%), Кабінетом Міністрів Украї-

ни в особі Міністерства фінансів України (31,25%) та Німецькою Кредитною установою для відбудови 
(KfW) (37,5%) на паритетних засадах . Статутний капітал НУФ становить 16,36 млн. євро.

НУФ – неприбуткова установа, тому будь-який можливий прибуток не розподіляється між за-
сновниками НУФ, а спрямовується на подальше кредитування ММСП. Такий статус НУФ визначений 
намірами урядових організацій Німеччини та України забезпечити відновлюваність коштів НУФ.

Головна мета діяльності Німецько-Українського фонду – посилення конкурентоспроможності 
українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) шляхом надання їм кредитів для 
фінансування інвестицій та обігових коштів через обрані банки-партнери.

Оскільки досягнути цієї мети можна лише за умови стабільно працюючої та розвиненої банківсь-
кої системи, важливим завданням НУФ є також підтримка розвитку банківського сектору, спромож-
ного забезпечити стійке довгострокове фінансування ММСП за прийнятною ціною.

Фонд має три програми, спрямованих на розвиток МСП України:

1. Програма мікрокредитування спрямована на фінан-
сування виробництва, сфери послуг, сільського господарства, 
торгівлі (тільки для ФОП та мікропідприємств).

Позичальниками можуть бути фізичні особи-підприємці (ФОП), 
мікропідприємства (не більш ніж 20 постійних працівників), малі 
підприємства (не більш ніж 250 постійних працівників) та серед-
ні підприємства (не більш ніж 500 постійних працівників), акціо-
нером яких є німецькі середні спільні підприємства партнери, 
частка яких у статутному фонді позичальника складає 30%-70%. Детальніше тут - http://guf.gov.ua/
programs/microlending-program

2. Програма з рефінансування заходів підтримки си-
стеми кредитування у сільській місцевості – населених 
пунктах, чисельність населення яких не перевищує 100 тис. меш-
канців. У цій програмі, як і в попередній фінансування надається 
у сфери виробництва, послуг, сільського господарства, торгівлі 
(тільки для ФОП та мікропідприємств).

У цій і наступній програмі позичальниками можуть бути ФОП 
та приватні малі і середні підприємства, які мають не більше ніж 
250 постійних працівників та обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) не більше 
ніж еквівалент 5 млн. євро (за середньорічним курсом Національного банку України). Детальніше – 
http://guf.gov.ua/programs/rural-areas

3. Програма з кредитування мікро-, малих та серед-
ніх підприємств (ММСП) України за пріоритетними га-
лузевими напрямами. Ця програма пропонує пільгові умови 
кредитування підприємств, які працюють в окремиих галузях, що 
розглядаються НУФ як пріоритетні та стратегічно важливі.

Призначення кредиту: 
Пріоритет І: Сільське господарство, в тому числі садівництво 

(виноградарство) та рибництво, харчова промисловість, розвиток 
малих готелів, зелений туризм, ресторани та заклади громадського харчування, легка промисловість, 
проекти, пов’язані з енергоефективністю та енергозбереженням, підвищення продуктивності праці 
та створення робочих місць в слаборозвинених/депресивних регіонах.

Пріоритет ІІ: виробництво та надання послуг (всі інші галузі), торгівля.
Підприємція Таврії пропоную зверніть увагу саме на пункт першого пріоритету, адже за виснов-

ками круглих столів і інших обговорень ми часто чули, що не вистачає коштів та уваги держави саме 
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на ці, важливі нам сфери – садівництво, виноградарство, розвиток малих готелів та зелений туризм. 
Також, як зазначає НУФ, вони нададуть перевагу слаборозвиненим та депресивним районам. Сьо-
годні Херсонщину можна назвати саме такою, ґрунтуючись на тому, що ми є прикордонною з Кримом 
областю і є одним із регіонів країни з найнижчими економічними показниками.

Нещодавно з’явилася інформація, що Німецько-Український фонд (НУФ) готовий інвестувати 
18 млн. євро у розвиток малого і середнього бізнесу України. І це є ще однією з гарних новин для 
Таврії. Про таку немалу інвестицію під час робочої зустрічі в Міністерстві економічного розвитку та 
торгівлі заявив директор департаменту фінансового контролінгу Національного банку України, який 
за сумісництвом виконує функції виконавчого директора Німецько-Українського фонду.

Далі розглянемо проект «Вільна школа підприємництва», який в своєму ряді не один – 
http://freeschool.org.ua/.

Це насамперед – бізнес-освіта. Так це не гроші, але чого часто не вистачає підприємцю – це саме 
знань, підказок та чужого досвіду. Можна свої помилки робити власним досвідом, та за останні роки 
створюється багато коворкінгів, шкіл й інших площадок, саме для спілкування підприємців. А якщо 
збільшується кількість таких подій, значить є і попит. 

«Ми запросили поділитися знаннями і досвідом тих, у кого вийшло створити успішний бренд: про 
те, з чого починали, з якими складнощами стикалися, як розвивали і просували справу, як формува-
ли команду, скільки коштів і на що потрібно було для старту і подальшого розвитку, як керують ко-
мандою, маркетингом, як масштабуються. Ми переконані: підприємцем може стати кожен. Необхідно 
тільки вивчити досвід тих, у кого вийшло відкрити свою справу. Ні слова про натхнення і «правила 
життя». Тільки практика і реальний досвід.

Окрему увагу в програмі приділено юридичних питань організації своєї справи, фінансовому 
управлінню, менеджменту і маркетингу бізнесу.

Результат навчання: по завершенню програми, ви (за бажанням) підготуєте концепцію ново-
го бізнесу і представите її перед комісією досвідчених підприємців, які дадуть корисні поради та 
рекомендації по запуску, поліпшенню, масштабування. Випускники отримують сертифікат про 
закінчення програми. Ті, хто успішно представлять свій проект, отримають диплом школи».

Як бачимо, перспективи добрі, за відгуками знайомих, котрі пройшли попередні набори,  навчан-
ня, за змістом та щільністю матеріалу, також достойні гарної оцінки. Дати наступного навчання: 
1 - 4 грудня 2016 року, Київ. 4 дня занять з 9.00 до 21.00

Таким був короткий огляд актуальних можливостей для бізнесу від редактора Дайджесту. У на-
ступних номерах електронного журналу ми будемо писати про свіжі гранти та програми для МСП.  
З питаннями про допомогу у оформленні заявок на гранти чи участь у конкурсах ви можете звер-
нутися до експертів ГО «АРР Таврійського об’єднання територіальних громад», контакти вказані на 
останній сторінці Дайджесту.
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І за опитуваннями в різних проектах, і за здоровим глуздом, від анексії Криму окрім політичних 
перепитий і негараздів, ще ми отримали величезні економічні проблеми. Найбільше постраждала від 
ситуації саме Херсонщина. Всі пам’ятають заклики «обріжемо кримчанам воду та електроенергію, 
то вони схаменуться, та повернуться «на батьківщину». Але ж ні. Економічно Херсонщина втра-
тила величезну кількість споживачів та надходжень у бюджет. Далі – сільгосппродукція: овочі, зер-
нові, навіть фрукти, всі ці тонни продукції через втрату Криму не змогли бути реалізовані. В цілому 
картинка така, що від дрібного фермера, до великого підприємства – всі повинні були швидко щось 
вирішувати і знаходити нові ринки збуту. 

Поглядаючи на Європу з її екологічними стандартами, фермери зрозуміли, що нам до ЄС ще не 
один «голодний» рік крокувати.  Як нам розповіли з перших вуст: для нашого споживача один і той 
же товар оброблений, фасований може бути якісним, а для покупця за кордоном та сама  партія – це  
здебільшого сировина і ціна у партії, як за сировину, а не готовий продукт.

Міркуючи на ці факти та їх наслідки в перспективі, великі уми сучасності, економісти і політики, 
розробляють багатовекторні плани: рівняння на стандарти Євросоюзу за політичними критеріями, 
реформи судової, фінансової та інших сфер, а от для стабілізації економіки – «повернення» Криму не 
силовими методами, а продуманою цільовою зваженою політикою. Фантазійно? – Так. Глобально? – 
Так. А ось чи реально – це вже залежить від самого плану дій. Але кому ж керувати світом і будувати 
краще майбутнє, як не новаторам і стратегічно мислячим людям. Ми ж «по-старому» вже не те що не 
хочемо, а – не можемо. Жити і думати категоріями чи буде завтра чергова революція – це один 
з першочергових перепон для сталого розвитку економіки. Підприємці потребують реформ, 
але таких, які призведуть до розширення бізнесу, а не його згортання.

ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» питаннями 
стратегічного розвитку економіки регіону займаємося вже більше п’яти років, від самого початку 
заснування. Директор та основний креатор – Павло Ярмій – регіональним розвитком і підприємцями 
опікується ще з 2008 року. Напередодні кризи, коли в саму кризу мало хто вірив, він прогнозував об-
вал економіки, адже відвідав Сполучені Штати, і там якраз розготрався хаос тих років.  Відтоді стало 
зрозуміло, що підприємець сам по собі вже може не вижити і потрібно об’єднуватися, гуртуватися, 
розвивати нові сфери бізнесу. Моделей об’єднання є багато – кооперативи, кластери, інші всілякі ме-
тоди перестрахування і взаємодопомоги. Саме тоді пішли перші розмови про створення Агенції 

ХЕРСОНЩИНА – вітринна область для Криму
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регіонального розвитку, хоча б як  комунального підприємства, та започаткування  нової, 
здавалось би на тоді, абсурдної сфери, – туризму. Тоді з посмішкою люди питалися: «Та хто сюди в 
це село поїде? Який ще сільський зелений туризм?» Але сьогодні вже туризм, як напрямок,  є одним 
з стратегічних напрямків не тільки Таврії, але і всієї Херсонщини та півдня України. Пана Ярмія, як лю-
дину, хтось поважає, а хтось недолюблює, зрозуміти настільки напористого, енергійного, подекуди 
жорсткого чоловіка-новатора, – не просто. Та все ж часи в Україні сьогодні революційні, і новаторів 
вже сприймають з більшою довірою, ніж у ситий 2007. 

Минулої неділі Павло Ярмій, як експерт з регіонального і стратегічного розвитку, з іншими 
подібними собі новаторами мав розмову у Києві. Розмова була про Крим. Чи реальне повернен-
ня Криму в найближчі роки і які кроки потрібно для цього зробити? Від слова до діла звіс-
но ще багато етапів, але у цій статті ми познайомимо читача з баченням П.Ярмія на це болюче 
для підприємців питання. Даний план повернення Криму, як концепція з назвою «Херсонщина –  
вітринна область для Криму», був оприлюднений ще у минулого травня 2015 року на Таврійському 
туристичному конгресі. Наразі концепція оформлена планом послідовних кроків і представлена вам 
такою, як її бачить пан Ярмій.

Херсон – головний чинник повернення Криму через зміну соціальної, еко-
номічної і інфраструктурної складової.

Анексія Криму Російською федерацією, а також впровадження гібридної війни на 
Донбасі поставили в Україну в стан виживання. Аби вистояти в цій складній ситуації, 
потрібно розробляти стратегічні та довгострокові заходи і для захисту країни, і для 
повернення анексованих територій. Це пов’язано з фундаментальними змінами, які 
негайно потрібно впроваджувати.

Херсонщина має посісти одну з основних місць у такому стратегічному плані з 
повернення анексованих територій. Пропонується зробити ставку на регіон, 
аби показати різницю в соціально-економічному, інфраструктурному, 
правовому полі між Херсонщиною і Кримом, як колись відбулось між ФРН 
і НДР. Що стало одною з основних причин повернення НДР до об’єднаної 
Німеччини. Зазначимо, що відсутність значних відмінностей у вказаних факторах 
може спровокувати неповернення півострова, адже на це може вливати значний гео-
політичний вплив інших країн. Виграш в головах кримчан – основна запорука 
повернення території.

 Отже, для цього потрібно:

1. Сформувати місію розвиненої Херсонщини. Яка буде основним механізмом 
впливу України задля повернення Криму, через зміну її державних, економічних, со-
ціальних і правових умов. Для цього об’єднати зусилля громадськості, центральної, 
регіональної і локальної влади, а також бізнесу.

2. Розробити стратегію розвитку Херсонщини з залученням представників міс-
цевих і всеукраїнських організацій. Краще шляхом обговорень у кожному значному 
місті регіону.

3. Представити стратегію в основних містах регіону а також в м. Києві з залучен-
ням основних представників влади: КМУ, АП, Парламенту.

4. Задля втілення стратегії налагодити комунікацію між громадами регіону (міс-
цевої влади і громадськості) на базі громадської, а не владної ініціативи. Адже взає-
модія влада-влада для серйозних стратегічних речей занадто неефективна. Коли 
громадськість і бізнес, часто як її частина, сама стає зв’язуючим ланцюгом місцевої, 
обласної і центральної влади, тоді ефект комунікації збільшується. Бо: 
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а)більша активність і менше бюрократичних перепон; 

б) громадськість часто може робити те, що заборонено чиновникам;

в) громадськість швидко знаходить союзників на центральному рівні, які мають 
вплив на владу.

5. Налагодити комунікації цієї громадської платформи і місцевої влади з централь-
ним урядом. Відкрити представництво в Києві. А також вмотивовувати міністерства 
і комітети ВР до виїзних засідань в регіон.

6.  В стратегії розвитку регіону більшу увагу приділяти розвитку громадянсь-
кого суспільства в кожній окремій громаді, а не тільки «провідних». Без нього уне-
можливлюється розвиток  здорового економічного і політичного середовища. Його 
активність та контроль за місцевими радами, відкритості їх документації, якості 
використання коштів та чесної тендерної процедури, дозволить і покращити інве-
стиційний клімат, і ефективність витрачання коштів, а також дозволить підприєм-
цям знайти гарного союзника у боротьбі з корупцією.

7. Як пропозиція: Херсонщина випадає з стратегії чорноморського співробітни-
цтва. Можливо, є сенс говорити про регіон і в такому, більш геополітичному фор-
маті. 

Ці сім пунктів Павло Ярмій надав редакції як свою резолюцію. Є вірогідність, що не завтра поч-
нуться глобальні дії з приводу повернення Криму. Як це буде, коли і в якому статусі – це покаже час. 
Але можемо вас запевнити, що час дуже швидко спливає і чим ми з вами глобальніше думаємо, чим 
більше приділяємо уваги налагодженню і власного життя, і життя свого регіону, то поняття «Херсон-
щини як вітринної області для Криму» вже не буде нам здаватися абсурдним, а поступово зможе ста-
ти нашою реальністю. Ідея зробити власне життя настільки хорошим, аби сусіди хотіли 
жити, як ми – це глибоке філософське розуміння зовнішньої політики. Вже час відходити 
від поведінки побирання, кредитів, траншів, вже час самим створювати, працювати, будувати. Ми 
маємо досвід і гідність, тож маємо шанс і на таке щасливе майбутнє.

Фото з сайту - http://censor.net.ua/photo_news/289452/krim_hoche_dodomu_krymchane_ustroili_patriotichnyyi_
fleshmob_v_sotssetyah_fotoreportaj
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Історія людства не знає прикладів, коли в державі повністю викорінювалася корупція. Сьогодні, 
наприклад, обсяг хабарів в світі оцінюється в $ 1 трлн. Можливо, порушників не лякають штрафи і 
в’язниця. На сьогодні Україна займає 130-е місце з 168 позицій в Світовому рейтингу сприйнят-
тя корупції CPI, за заддими міжнародної правозахисної організації Transparency International. 
За 2015 рік нашій державі вдалося заробити лише один бал. У минулому році Україна була на 
142-му місці з 175 позицій. 

Поліпшити позиції України вдалося завдяки зростанню рівня громадського осуду корупціонерів, 
створення антикорупційних органів та виникнення руху викривачів корупції, зазначає Transparency 
International. У той же час затягування з реальним покаранням хабарників, а також збільшення ко-
рупції у відносинах бізнесу і влади гальмують боротьбу з корумпованістю в Україні. А найменш ко-
румповані в світі – Данія, Фінляндія і Швеція. 

Історія людства не знає прикладів, коли в державі повністю викорінювалася корупція. Сьогодні, 
наприклад, обсяг хабарів в світі оцінюється в $ 1 трлн. Можливо, порушників не лякають штрафи і 
в’язниця. На сьогодні Україна займає 130-е місце з 168 позицій в Світовому рейтингу сприйнят-
тя корупції CPI, за заддими міжнародної правозахисної організації Transparency International. 
За 2015 рік нашій державі вдалося заробити лише один бал. У минулому році Україна була на 
142-му місці з 175 позицій. 

Поліпшити позиції України вдалося завдяки зростанню рівня громадського осуду корупціонерів, 
створення антикорупційних органів та виникнення руху викривачів корупції, зазначає Transparency 
International. У той же час затягування з реальним покаранням хабарників, а також збільшення ко-
рупції у відносинах бізнесу і влади гальмують боротьбу з корумпованістю в Україні. А найменш ко-
румповані в світі – Данія, Фінляндія і Швеція. 

У 2016 році було зроблено багато реформ, які можуть покращити рейтинг України на світовому 
полотні. Одним з позитивних факторів можна вважати навіть тенденцію до глибокого експертного 
вивчення даної теми. Хто бажає познайомитись з таким трудом, то може прочитати «Зелену кригу 
державної політики», яка вивчає  причини поширення та механізми протидії корупції - http://
sd.net.ua/2012/03/08/korupciya-v-ukrayini.html

Незважаючи на багатоаспектність природи виникнення та поширення корупції у кожній окремій 
державі, до основних факторів, що сприяють її поширенню, можна віднести, з одного боку – зроста-
юче зубожіння широких верств населення, погіршення криміногенної ситуації, високі показники 
нерівності розподілу прибутків, відсутність системи соціального захисту в одних країнах, а з іншого –  

Згідно вимог ЄС українські політики нещодавно подали декларації про доходи. Багато мови про це 
на ТВ-каналах і у соцмережах, тож ми вирішили не обсмаковівати дану тему зі сторони правомір-
ності та популізму, а тверезо поглянути на досвіт країн того ж Євросоюзу, які там норми протидії 
корупції. Адже декларації – це чергова ланка до України з високим рівнем життя. 

Коррупція:  як її вирішають там, куди ми йдемо
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нарощування економічного потенціалу та щорічне збільшення фінансових надходжень у вигляді іно-
земних інвестицій. Корупція у більшості держав Центральної та Східної Європи, а також у країнах, які 
виникли на пострадянському просторі, тісно пов’язана з тим, що вони знаходяться в стані економічної 
та суспільної трансформації.

Чинники успішної протидії корупції вже давно відомі та апробовані міжнародною спільнотою. Це, 
насамперед, відкритість влади, прозорість та зрозумілість процедур прийняття державних рішень, 
дієві механізми контролю за діяльністю державних органів з боку громадянського суспільства, сво-
бода слова, свобода та незалежність засобів масової інформації.

За умов масштабної корупції акцент робиться саме на усунення причин, а не на боротьбі з конкрет-
ними проявами. Так для правових систем деяких розвинутих країн узагалі не характерно викори-
стання в законодавстві терміну «боротьба» – законодавці закладають в нормативно-право-
вому акті принципи попередження правопорушень, які стосуються певної сфери діяльності.

Однією з головних складових формування і реалізації ефективної системи боротьби з корупцією є 
чітка взаємодія держав, у першу чергу їх правоохоронних органів, на регіональному і міжнародному 
рівнях, участь у заходах боротьби з цим негативним явищем, запроваджених у межах Організації 
Об’єднаних Націй, Радою Європи, Інтерполом, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та 
іншими міжнародними інституціями.

Так найважливішими серед останніх документів Європейського Союзу у сфері боротьби з 
корупцією є Комюніке Європейської комісії від 28 травня 2003 р. щодо комплексної політики 
Європейського Союзу з протидії корупції, в якій визначено основні засади боротьби з цим нега-
тивним явищем в Євросоюзі та окреслено принципи вдосконалення протидії корупції в нових 
країнах-членах, країнах-кандидатах і третіх країнах, а також Рамкове рішення Ради Європей-
ського Союзу № 568 від 22 липня 2003 р. «Про боротьбу з корупцією в приватному секторі», в якому 
визначається поняття «активної» та «пасивної» корупції і встановлюються санкції у відношенні осіб, у 
тому числі юридичних, за вчинення такого роду злочинів.

Досить чітка й ефективна система боротьби з корупцією, яка спирається на солідну норматив-
но-правову базу та однозначну підтримку суспільства діє у Фінляндії. Саме цю країну міжнародна 
неурядова організація по боротьбі з корупцією «Трансперенсі Інтернешнл» визначає як одну з най-
менш корумпованих країн серед 133 країн світу. Фінляндія як член Європейського Союзу є учасником 
усіх основних нормативних документів Євросоюзу з питань боротьби з організованою злочинністю та 
корупцією. Однак імплементація європейських законів у національну правову систему здійснюється 
цією країною досить виважено. Головним принципом цього процесу є органічне поєднання націо-
нального законодавства Фінляндії із загальноєвропейським із мінімально можливими змінами пер-
шого. Для фінської правової системи не є характерними закони з використанням терміну «бороть-
ба» з визначенням певного виду злочину. Фінський законодавець заклав принципи попередження та 
застереження вчинення злочинів у кожному нормативно-правовому акті, що визначають конкретну 
сферу діяльності, а не вид злочину. Згідно з положеннями Кримінального Кодексу Фінляндії, за вчи-
нення дій, що можуть кваліфікуватися як «корупція», передбачено санкції від штрафу до ув’язнення 
строком до чотирьох років в залежності від ступеня суспільної небезпеки злочину.

У галузі боротьби з корупцією у Бельгії пішли не лише традиційним 
репресивним шляхом – установлення кримінальної відповідальності 
за корупційні діяння, а також подбали про попередження коруп-
ції. Так ця проблема знайшла своє відображення у межах реформи 
COPERNIC (модернізації державного управління), зокрема у реформі 
сектору фінансового контролю. Бельгія розширила поняття коруп-
ції стосовно зловживання владою, не обмежуючись лише криміналь-
ним аспектом, а й залишивши місце для таких понять, як роз’яснення 
норм (правил, стандартів), їх нагадування, транспарентність поведін-
ки, що приведе до вироблення кодексу поведінки.

В основу боротьби з корупцією в Німеччині покладено завдан-
ня знищення матеріальної, насамперед фінансової бази злочин-
них угруповань. Це досягається двома шляхами: конфіскаційним 
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(конфіскація майна) і створенням належної правової бази для 
унеможливлення «відмивання» «брудних» грошей. Особливо слід 
виділити обов’язок банківських установ надавати правоохорон-
ним органам інформацію про операції з грошима у розмірі понад 
20 тис. німецьких марок за умов, що ця інформація буде викори-
стана виключно для розслідування. Законом закріплено правило: 
якщо громадянин робить внесок в банк у розмірі понад 50 тис. 
німецьких марок, він зобов’язаний пред’явити посвідчення особи. 
Генеральна лінія німецького уряду у сфері запобігання корупції 
полягає в тому, щоб в результаті законодавчих, організаційних, ка-
дрових та інших заходів унеможливити зловживання державним 
службовцем своїм посадовим становищем. Серед антикорупцій-
них механізмів, які запроваджуються в Німеччині, варто назвати 
намір створити реєстр корумпованих фірм. У даному разі Німеч-

Тепер розглянемо досвід Польші, він може бути більш ціками, 
адже у Польщі зміни на державному рівні в протидії корупції почали 
впроваджуватись тільки у зв’язку зі вступом до Європейського Союзу, 
а до того вважалося, що достатньою низки статей Кримінального ко-
дексу, які передбачають відповідальність за різні види хабарництва та 
перевищення повноважень посадовими особами. Однак загрозлива 
для держави поширеність корупції та потреба більш повної реалізації 
підписаних Польщею міжнародно-правових угод спонукала польську 
владу до вжиття додаткових заходів. Зокрема, наприкінці 2002 року 
урядом Польщі затверджено Державну програму боротьби з коруп-
цією під назвою «Антикорупційна стратегія». На виконання цієї про-
грами створена та працює Надзвичайна кодифікаційна комісія сейму 
Польщі, яка готує зміни до Кримінального, Кримінально-процесуаль-
ного та Кримінально-виконавчого кодексів. Крім того, з 24 серпня 2006 р. увійшов в дію Закон про «Цен-
тральне антикорупційне Управління (ЦАУ, Centralny Urzad Antykorupcyjny)». Основною метою діяльності 

чина йде шляхом іноземного досвіду, зокрема ізраїльського. Його суть полягає в тому, що фірма, яка 
включена до такого реєстру, позбавляється права виконувати будь-які державні замовлення, стає 
об’єктом більш пильної уваги з боку правоохоронних органів.

Досвід боротьби з корупцією у Німеччині та Словаччині свідчить про ефективність задіяння гро-
мадськості для боротьби з корупцією. Зокрема, відомство кримінальної поліції федеральної землі 
Нижня Саксонія впровадило прийом анонімних повідомлень від громадян про економічні зло-
чини. Таке рішення було прийнято за результатами пілотного проекту, під час якого за чотири міся-
ці до вищезазначеного спецпідрозділу, який складається всього з 9 працівників прокуратури та 33 
поліцейських, надійшло 184 повідомлення. Карні справи було відкрито у 124 випадках, з яких 30 % 
стосується справ щодо корупції.

У структурі Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки діє Антикорупційний комітет, до 
повноважень якого входить проведення превентивних заходів та розслідування фактів корупції серед 
співробітників міністерства та поліцейських структур країни. З метою отримання інформації про поса-
дові злочини та локалізації цього явища в правоохоронних структурах установлено спеціальну телефон-
ну лінію, по якій громадяни країни можуть повідомляти про відомі їм протиправні дії правоохоронців. 
Одночасно в міжнародній інформаційній мережі «Інтернет» створено веб-сторінку, де бажаючі можуть 
висловити свої пропозиції щодо необхідних заходів по боротьбі з корупцією в державних установах.

Крім того, в деяких державах у боротьбі з корупцією активно використовуються різноманітні гро-
мадські організації. Зокрема у Швеції незалежним моніторингом за рівнем корумпованості в тих чи 
інших сферах суспільства займається створена 1994 року громадська організація «Демократичний 
аудит», яка об’єднує в собі провідних шведських політологів, економістів та інших науковців. Поряд 
із моніторингом стану розвитку демократичних свобод у шведському суспільстві, ця організація зай-
мається і вивченням специфічних питань, у т. ч. пов’язаних із боротьбою з корупцією.
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ЦАУ є боротьба зі зловживаннями владою та використанням привілеїв для досягнення особистої і майнової 
користі, а також діяльністю, спрямованою проти економічних інтересів держави. ЦАУ повинне пересліду-
вати корупційну злочинність, ретельно перевіряти майнові декларації чиновників та працівників сфери са-
моуправління, слідкувати за спробами порушити заборону поєднання громадських (державних) функцій із 
господарською діяльністю. 

Для боротьби з проявами корупції в лавах суддівського корпусу, інших учасників судового про-
цесу, зали проведення засідань у польських судах з 2006 року почали обладнуватись відеокамерами 
та мікрофонами, які дозволяють фіксувати хід судових засідань та поведінку кожного з їх учасників 
(суддів, прокурорів, адвокатів, протоколістів). 

Досить значний ефект у справі протидії корупційним явищам досягнуто при застосуванні Закону 
Республіки Польща від 16 листопада 2000 р., яким створено новий державний орган фінансової ро-
звідки, що передбачає втілення таких завдань: припинення злочинних дій у фінансовому секторі та 
створення банку даних для всіх компетентних державних інститутів, які протидіють використанню 
нелегальних джерел доходів. Генеральний інспектор фінансової інформації виконує посередницькі 
функції по збору, аналізу, оцінці та передачі даних, а також координації взаємодії між різними фінан-
совими інститутами і правоохоронними органами.

Існує також зворотній зв’язок – правоохоронні органи надають необхідну інформацію органу фінансо-
вої розвідки для її використання відносно зобов’язаних інститутів (припинення угод, блокування рахунків 
тощо). Таким чином до одного центру збігається інформація про конкретні фінансові угоди та про діяль-
ність щодо встановлення їхньої причетності до фінансових чи економічних злочинів. Представники пра-
воохоронних органів мають можливість співставити базу фінансових даних із базою даних про злочини.

Практика зарубіжних країн свідчить про те, що досконалість насамперед нормативно-правового 
забезпечення протидії корупції на національному й міжнародному рівнях є однією з головних умов 
успішного вирішення зазначеного питання. Так у багатьох державах світу розроблені, ухвалені та діють 
спеціальні закони щодо боротьби з корупцією. Наприклад, у Румунії з 2000 року діє закон № 78/2000 
«Про попередження, виявлення та покарання корупційних дій», а з 1 березня 2003 р. набув чинності 
закон № 39 від 21 січня 2003 р. «Про попередження та боротьбу з організованою злочинністю».

Водночас, у багатьох державах світу, зокрема в Австрії, Чехії, Швеції та в деяких інших, немає єди-
ного спеціального закону у сфері боротьби з корупцією. У цих країнах нормативно-правові документи 
з цих питань охоплюють низку законодавчих актів, а діяльність державних органів регламентована 
відповідними частинами Кримінального кодексу або, як один із варіантів, на основі співробітництва з 
міжнародними організаціями, насамперед Інтерполом і Європолом.

Наприклад, у Швеції проблема корупції не розглядається як така, що становить значну небезпеку 
для суспільства, відповідно, у країні не існує будь-яких спеціальних урядових програм чи спеціалізо-
ваних державних органів по боротьбі з корупцією. Питання корупції та хабарництва виписані у загаль-
ному шведському законодавстві, зокрема Кримінальному кодексі, Кодексі про судочинство, Акті про 
аудит та інших законодавчих і підзаконних актах. 

У Великобританії високі стандарти громадянської поведінки є результатом політичних і зако-
нодавчих заходів, моральних змін та ефективнішого соціального контролю за державними службов-
цями. Ця країна має найдавніші традиції боротьби з корупцією. Система антикорупційних механізмів 
тут врегульована на законодавчому рівні. Перший закон про корупцію в державних органах був 
прийнятий ще в 1889 році, закони про попередження корупції – в 1906 і 1916 роках були реакцією 
суспільства на поширення цього соціально-політичного явища. На відміну від традиційних правових 
принципів, ці закони вимагають від посадових осіб доводити свою невинність.

Національне законодавство Великобританії у сфері боротьби з корупцією є досить розгалуженим, 
оскільки певні норми матеріального права, які стосуються правовідносин, що виникають унаслідок 
вчинення тими чи іншими посадовими особами корупційних дій, можуть міститися у різних актах 
(не тільки кримінального, а також інших галузях права). З огляду на те, що законодавство у цій сфері 
не є кодифікованим, існувала певна складність його застосування правоохоронними органами Ве-
ликобританії, тому в 2005 р. МВС Великобританії внесло на розгляд заінтересованих міністерств і 
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відомств Великобританії законопроект про боротьбу з корупцією. 
Оновлений законопроект узагальнює попереднє антикорупційне 
законодавство, і серед іншого скасовує парламентський імунітет 
від відповідальності за діяння, що містять ознаки корупційних.

Друга особливість – це надзвичайно висока роль громадської 
думки, вона стежить за динамікою негативних явищ у суспільстві. 
Здебільшого громадські дебати точаться навколо питань, пов’я-
заних з лобіюванням і купівлею політичного впливу, проблем, 
створених зміною границь приватної і державної власності, мо-
ральним кліматом, хабарництвом, зловживаннями службовців 
місцевих органів влади, поліції, митної служби тощо.

Безпосередньо корупційні процеси у Великій Британії відсте-
жує так званий Комітет Нолана, який було засновано в жовтні 1994 

Типовою для багатьох країн Західної Європи є структура спеціалі-
зованих служб у Франції: Центральна рахункова палата (лише ви-
являє порушення), Служба попередження корупції, Центральна 
дирекція юридичної поліції, Центральна дирекція загального ін-
формування, Центральний офіс покарання фінансових порушень 
у фінансовій сфері. Усі ці структури є державними і фінансуються з 
бюджету, кожна служба працює у визначеній для неї сфері. 

Урядом Румунії у березні 2003 року створена спеціалізована 
структура по боротьбі з корупцією – Національна Прокуратура по 
Антикорупції. В Італії для боротьби з організованою злочинністю, 
в тому числі й корупцією, створено міжвідомчий спеціальний ор-
ган – «Управління розслідувань Антимафія» (ДІА). Основна частина 

року. Його зусилля зосереджені на основних ділянках громадського життя, які викликають найбільшу 
стурбованість громадськості: це члени парламенту, які працюють консультантами фірм, що прагнуть 
впливати на державну політику; це колишні міністри та інші посадові особи, що працюють в тих га-
лузях індустрії, регулюванням яких перед тим займалися в уряді та інші аспекти громадського життя. 
За результатами роботи Комітету палата Громад парламенту вирішила призначити парламентського 
директора стандартів, заборонити протекцію та розголосити сторонні заробітки членів парламенту.

У Великобританії при призначенні на міністерський пост кожен зобов’язаний представити повний 
список своїх фінансових інтересів. Необхідно вказати компанії, де розміщені інвестиції та яка влас-
ність йому належить. Такі ж списки на дружину та дорослих дітей. Після детальної перевірки міністра 
запрошують до спеціального комітету, де йому можуть порадити відмовитися від співпраці з тією чи 
іншою компанією, запропонувати перекласти заощадження в інші фонди чи банки. 

Характеризуючи законодавство про боротьбу з корупцією Великобританії необхідно звернути 
увагу, на високу правову культуру громадян та сталі традиції професійної етики державної служби. 
Певною мірою, таке ставлення суспільства до корупції можна вважати зразковим.

Удосконалення законодавчої бази з метою ефективної боротьби з корупцією та організованою зло-
чинністю в багатьох державах світу стало поштовхом для розробки комплексу інших додаткових за-
ходів організаційного, правового та інформаційного характеру. Зокрема, у деяких державах ухвалено 
національні стратегії (доктрини, директиви тощо) або програми у сфері боротьби з корупцією, 
які мають перспективний характер і передбачають здійснення комплексу організаційно-пра-
вових та інших заходів щодо подальшого вдосконалення існуючої системи протидії корупції. 

Важливу роль у боротьбі з корупцією відіграють національні програми по боротьбі з коруп-
цією, прийняті урядами багатьох держав світу. Першочергову увагу в цих програмах приділе-
но створенню механізмів та системи ефективного контролю, в т. ч. і за роботою недержавних 
організацій та широкого спектру незалежних засобів масової інформації. З метою проведення ефек-
тивної політики у сфері боротьби з корупцією у більшості держав створені та діють спеціалізовані 
антикорупційні структури.
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кадрів ДІА складають фахівці слідчих органів Державної поліції, карабінерів та Фінансової гвардії із 
залученням цивільних фахівців у галузі інформатики, технічного та адміністративного забезпечення. 
До компетенції цього органу віднесено злочини з наявністю ознак «угруповання мафіозного типу». 
Парламент цієї країни заснував спеціальну Генеральну Раду по боротьбі з організованою злочинні-
стю. Поряд з Генеральною Радою засновані окружні управління по боротьбі з організованою злочинні-
стю та мафією і окремо – Державне управління по боротьбі з мафією.

Отже, як видно, за кордоном антикорупційне законодавство розвивається у бік використання 
всього арсеналу правових засобів боротьби (не тільки кримінально-правових) і з акцентом на попе-
редження. 

Проведений аналіз особливостей боротьби з корупційними злочинами в 
країнах Європейського Союзу дозволяє сформувати уявлення про основи пере-
дової національної антикорупційної стратегії, розвиток якої необхідний в сього-
денні України:

1. Сильна політична воля вищого керівництва держави до боротьби з корупцією і сформована на 
її основі єдина державна політика в області боротьби з корупцією, яка б включала комплекс заходів 
державного, політичного, економічного, соціального і правового характеру. 

2. Організований соціальний контроль з боку громадянського суспільства за всією системою дер-
жавного адміністрування (неодмінною умовою для цього є створення атмосфери прозорості) і за-
безпечена можливість порушення в цих рамках кримінального переслідування правопорушників. 
Важливу роль тут відіграють дійсно незалежні засоби масової інформації.

3. Незалежність судової влади. Такий підхід всебічно ілюструє правоохоронна система Італії, Вели-
кобританії, Франції та інших країн. 

4. Жорстка підзвітність осіб, які наділені владними повноваженнями, перед реально незалеж-
ним органом, що здійснює моніторинг чистоти діяльності державних службовців, а також наділений 
повноваженнями по притягненню до відповідальності посадовців незалежно від їх місця в ієрархіч-
ній структурі влади. 

Всі ці важелі антикорупційного руху можуть бути створені з часом. Ми, як свідома громада повин-
ні бути відповідальними у цьому русі. Адже, як каже мудрість, що в середені – то і зовні, які ми, яким 
є народ України, такою є і дійсність України, все іде від малого.

Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Лідерство в економічному врядуванні» 
(USAID ЛЕВ). Погляди авторів, висловлені в цьому документі, можуть не збігатися з поглядами Агентства США 
з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Шановні читачі, ви маєте можливість впливати на хід проекту «Дорожня карта МСП Тав-
рійського регіону» та внести свої пропозиції для поліпшення бізнес-середовища у вашому 
місті, селища, районі. Для цього дзвоніть за номером: 095-946-01-58 (Кулакова Вікторія, дирек-
тор проекту)або присилайте листи на e-mail: kentavrida@mail.ru. 

Висилайте нам свої історії успіху і вони з’являться у наступних випусках дайджесту та на наших 
сторінках у фейсбуці. Будьте активними і вірте, ми зможемо змінити завтра на краще. Бо хто, якщо 
не кожен з нас?

Дане видання ви зможете знайти на ресурсах:
http://tavriya.ks.ua
http://arr.ks.ua
https://www.facebook.com/tavrturklaster/
https://www.facebook.com/TavriaFest/


