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Команда Pro Bono Club Ukraine 
створила каталог КСВ-ініціатив, 
щоб посилити ефективність 
співпраці бізнесу з громадським 
сектором.

Цей каталог складається з трьох 
частин.

1. Статистичний огляд сфери 
корпоративної соціальної 
відповідальності українських 
компаній. Це — можливість 
побачити загальну картину та 
зрозуміти ринок краще.

2. Ключові інтереси компаній 
згідно з Цілями сталого 
розвитку ООН. Ця частина може 
полегшити пошук партнерів для 
реалізації потужних ініціатив.

3. Приклади реалізованих 
КСВ-ініціатив українських 
компаній. Ми сподіваємося, 
що концентрація позитивного 
досвіду сприятиме його 
поширенню.

У майбутньому ми плануємо 
оновлювати та доповнювати 
каталог. 
Слідкуйте за новинами на
facebook.com/pro.bono.club.ua
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Ми вдячні усім асоціаціям 
та компаніям, які долучилися 
до створення цього каталогу. 
Разом ми робимо значний 
внесок у розвиток КСВ 
в Україні!

Партнери
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КСВ — корпоративна 
соціальна відповідальність. 
Відповідальне ставлення 
будь-якої компанії до свого 
продукту або послуги, до 
споживачів, працівників, 
партнерів; активна соціальна 
позиція компанії, що полягає в 
гармонійному співіснуванні, 
взаємодії та постійному діалозі 
із суспільством, участі у 
вирішенні найгостріших 
соціальних проблем.

ЦСР — Цілі сталого розвитку 
(відомі також як Глобальні 
цілі). Ключові напрямки 
розвитку країн, ухвалені на 
Саміті ООН зі сталого 
розвитку. 

Основні 
скорочення
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СТАТИСТИЧНИЙ 

ОГЛЯД

У розділі наведено дані за останній 
фінансовий рік компаній. 
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Дистрибуція/ 
Імпорт/ 
Експорт

Рекрутинг/
HR

Енергетика

Аграрна сфера 

Консалтинг/аудит Ритейл

Юриспруденція

Промисловість/виробництво

Інше

ІТ

Фінанси/банки/страхування

Телекомунікації

Транспорт/
логістика

українських компаній взяли 
участь у дослідженні. 

З них найбільше працюють 
у таких сферах: 
- промисловість/ 
виробництво (9 компаній);
- IT-індустрія (8 компаній).

Національні 
компанії

Міжнародні 
компанії з 
українським 
представництвом
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Цей графік ілюструє, що  
кількість компаній зі 
стратегіями/програмами/ 
проєктами з КСВ загалом 
збільшується.

Значний приріст 
спостерігається у 2015 та 
2016 роках.

Кількість компаній, де 
з’явилися КСВ-програми, 
за роками

59% компаній не планують 
збільшувати кількість 
КСВ-спеціалістів наступного 
фінансового року.

86% компаній не мають 
окремого відділу КСВ.

Ба більше, у 38% компаній 
спеціаліст із КСВ частково 
виконує ще й інші функції, 
що означає відсутність 
навіть одного фул-тайм 
спеціаліста з КСВ на 
компанію.

Скільки компаній мають 
окремий КСВ-відділ

Скільки компаній планують 
збільшувати кількість 
КСВ-спеціалістів

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

До 2006

Так

Ні
Не відомо59% 29%

12%
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38%

23% 7%
2%

14%16%

У 16% компаній є лише один 
КСВ-спеціаліст. 

У 23% компаній — двоє.

У 7% компаній — троє.

У 2% компаній — п’ятеро.

Решта компаній мають понад 
п’ять КСВ-спеціалістів.

Cкільки людей працює 
у КСВ-напрямку в компанії

Які відділи займаються 
КСВ, якщо відсутній 
окремий відділ для цього*

Поєднують свої функції 
з іншими напрямами

*Тільки 48 компаній відповіли 
на це запитання.

Абсолютним лідером 
є PR-відділ. Це можна 
пояснити іміджевою 
цінністю соціальної 
відповідальності.

17%
Маркетинг

62%
PR

15%
HR

6%
Інший
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Які проєкти/ініціативи з 
КСВ реалізовують компанії

Практично всі компанії 
проводять освітні проекти і 
займаються покращенням 
умов праці та розвитком 
персоналу в рамках КСВ.

Відчутно менш поширеними 
є активності, спрямовані 
на розвиток регіонів, 
антикорупційні практики 
та інтелектуальне 
волонтерство (pro bono).

50
Освітні проекти

компаній

компаній

компаній

компаній

компанія

компаній

компаній

компанії

40
Покращення умов праці та розвиток 
персоналу

35
Зелений офіс та інші екоініціативи

35
Благодійні збори коштів

31
Волонтерство (облаштування 
парків, фарбування приміщень 
лікарень)

27
Інтелектуальне волонтерство 
(pro bono)

25
Антикорупційні практики

24
Розвиток регіонів (ініціативи 
спрямовані на допомогу 
регіональним ініціативам)
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Бюджет компаній варіюється 
у межах 20 000 грн — 
200 000 000 грн.

Середнє арифметичне:

Рівно половина компаній 
планує збільшувати свій 
річний бюджет на КСВ — 
від 5% до 100%.

У середньому компанії 
планують збільшувати 
бюджет на КСВ на 31%.

Інша половина компаній не 
має конкретного рішення 
або не відчуває потреби у 
збільшенні бюджету.

Який річний бюджет на КСВ 
виділяють компанії (грн)*

*Тільки 31 компанія відповіла на 
це запитання.

2 221 429 грн 

19%

39%

29%

10%

3%

0 — 100 тис. грн

101 тис. — 1 млн. грн

1 млн. грн — 10 млн. грн

10 млн. — 100 млн. грн

200 млн. грн 
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*Тільки 82% компаній 
підраховують залученість 
працівників до КСВ-активностей. 

Більше  

працівників не з відділу КСВ 
було залучено компаніями 
до КСВ-активностей за 
минулий фінансовий рік.

Кількість варіюється від 

до

працівників.

20 000

У середньому

працівників на компанію.

140

2

6 000

Залученість до КСВ-ініціатив 
працівників компанії, які не 
є КСВ-спеціалістами*
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Які види КСВ-активностей 
реалізовують компанії

Зазвичай компанії працюють 
над зовнішніми та 
внутрішніми проєктами 
та ініціативами.

91% компаній співпрацюють
з громадськими 
організаціями та 
благодійними фондами.

88%

Внутрішні 

(запропоновані 
працівниками)

Внутрішні 
та зовнішні

Зовнішні

(проєкти інших 
організацій або нові 
ініціативи з ними)

9%

4%
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Вимірювання впливу 
КСВ-проєктів

23% компаній вимірюють 
вплив КСВ-проєктів.

25% зовсім не вимірюють.

52% компаній вимірюють 
вплив КСВ-проєктів лише 
частково.

Хорошою тенденцією є 
збільшення кількості 
компаній, які планують 
вимірювати вплив КСВ 
наступного року (55%), та 
зменшення кількості тих, 
які не планують (6%).

Понад

людей охопили* КСВ-проєкти 
за минулий фінансовий рік.

25% 6%

23% 55%

52% 39%

Ні Не планують 

Чи вимірюють компанії 
вплив КСВ-проєктів?

Так

Частково Можливо

Планують

33 000 000

* Тільки 62,5 % компаній рахують 
охоплення КСВ-проєктів.
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ПРІОРИТЕТИ КОМПАНІЙ 

ЗГІДНО З ЦСР
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ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ У ВСІХ ЇЇ 
ФОРМАХ ТА УСЮДИ
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Робота з дитячими будинками/інтернатами.

Ключові інтереси

«Кока-Кола Беверіджиз Україна» — лідер українського ринку 
безалкогольних напоїв, офіційний ботлер The Coca-Cola Company. 

Ольга Кудіна
Спеціаліст з корпоративної 
соціальної відповідальності

Olga.Kudina@cchellenic.com
ua.coca-colahellenic.com/ua

Контакти

Підтримка вихованців з дитячих будинків різних типів. Надання 
їм матеріальної, моральної допомоги, допомоги в адаптації до 
реального дорослого життя.

Ключові інтереси

Альфа-Банк Україна — один із найбільших українських 
комерційних банків із міжнародним капіталом. Банк належить до 
приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings SA 
(ABHH) з головним офісом у Люксембурзі. 

Інна Шевченко
Менеджер проєктів

Марія Наумчик
PR-менеджер

pr@alfabank.kiev.ua
www.alfabank.ua

Контакти
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Робота з дитячими будинками/інтернатами.

Ключові інтереси

«Watsons Україна» — мережа роздрібної торгівлі товарами для 
краси, здоров’я та дому в Україні., входить до складу A.S. Watson 
Group. 

Марія Неділько
КСВ-менеджер

Катерина Веремєєва
PR-директор і CSR-амбасадор

veremyeyeva.k@watsons.ua
www.watsons.ua

Контакти

Допомога дітям та молодим людям, які опинилися у складних 
обставинах через стан здоров’я чи соціальні умови.

Ключові інтереси

Анастасія Войткевич
Менеджер із корпоративних 
комунікацій та корпоративної 
соціальної відповідальності

avoitkevych@winner.ua
www.winner.ua

«Віннер» — офіційний імпортер автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, 
Land Rover, Porsche та Bentley. Окрім автомобільного бізнесу, 
«Віннер» займається також будівництвом і обслуговуванням 
житлової та комерційної нерухомості.

Контакти
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Робота з дитячими будинками/інтернатами.

Ключові інтереси

«Пластікс-Україна» — дистриб’ютор полімерних матеріалів для 
рекламної індустрії, декоративного оформлення фасадів та 
інтер'єрів, промисловості, будівництва та пакування. Компанія 
входить до мережі Plastics International. 

Даріуш Гурчиньскі 
Директор департаменту 
з розвитку мережі

d.gurchinski@plastics.ua
www.plastics.ua

Контакти

Робота з дитячими будинками/інтернатами: матеріальна 
підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки.

Ключові інтереси

Ericsson пропонує рішення й технології для мереж зв’язку, 
цифрові послуги, послуги з розширеної технічної підтримки 
та обслуговування мереж. 

Наталія Плахова
Фахівець з управління 
проєктами

nataliya.plakhova@ericsson.com
www.ericsson.com

Контакти
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Jacobs Douwe Egberts — провідна світова компанія, яка 
спеціалізується на виробництві кави і чаю (Jacobs, L’OR, Carte 
Noire, Tassimo та інші бренди).

Ольга Клименко
Corporate communications

olha.klymenko@jdecoffee.com
www.jacobsdouweegberts.com

Контакти

Робота з дитячими будинками/інтернатами.

Ключові інтереси

Робота з дитячими будинками/інтернатами: волонтерство і 
допомога продукцією компанії.

Ключові інтереси

«Хенкель» є світовим лідером у створенні інновацій, провідних 
брендів та технологій у трьох бізнес-напрямах: «Клейові 
технології», «Косметичні засоби» та «Засоби для прання 
та догляду за оселею». 

Олена Андрощук
Керівник відділу корпоративних 
комунікацій компанії «Хенкель» 
в Україні

elena.androschuk@henkel.com
www.henkel.ua

Контакти
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Робота з дитячими будинками/інтернатами.

Ключові інтереси

PepsiСo — один зі світових лідерів у виробництві готових до 
вживання продуктів харчування та напоїв, що керується 
принципом «Перемагати відповідально». В Україні PepsiCo 
представлена компаніями «Сандора» і «Вімм-Білль-Данн Україна» 
та посідає провідні позиції серед виробників продуктів 
харчування і напоїв.

Наталія Фесюн 
Менеджер зі зв'язків з органами 
влади та громадськістю

nataliia.fesiun@pepsico.com
www.pepsico.ua

Контакти

Робота з дитячими будинками/інтернатами: освітня допомога 
дітям-сиротам, які планують вступати до ВНЗ; проєкти, 
спрямовані на хворих дітей та дітей з вадами серцево-судинної 
системи.

Ключові інтереси

AC Crowe Ukraine — член міжнародної аудиторської мережі 
Crowe Global, 8-ї в світі за величиною, яка складається з 250 
незалежних фірм, що надають аудиторські та консультаційні 
послуги у 130 країнах світу через 782 офіси. 

Катерина Вількос 
Маркетинг-директор

vilkos@crowe.com.ua
www.crowe.com/ua/croweacu

Контакти
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Intellias — українська IT-компанія, що надає повний комплекс 
послуг розробки програмних продуктів, з офісами у Львові, 
Києві, Одесі, Харкові, Івано-Франківську, представництвами у 
Берліні та Кракові. 

Робота з дитячими будинками, інтернатами, інклюзивними 
закладами освіти. Реалізація та сприяння проєктам, які надають 
фінансову підтримку дітям-сиротам та молоді з усіх куточків 
України.

Ключові інтереси

Марина Плохотнюк 
Employer Branding Coordinator

mplokhotniuk@intellias.com
www.intellias.ua

Контакти

Робота з людьми літнього віку: допомога у забезпеченні 
продуктами харчування.

Ключові інтереси

«Фора» — мережа зручних продуктових магазинів для щоденних 
покупок, яка має 16 років досвіду на ринку України, близько 250 
магазинів у понад 60 містах та містечках, близько 7 тис. 
співробітників і 400 тис. гостей щодня. 

Оксана Перекупко
Фахівець із PR

o.perekupko@fora.ua
www.fora.ua

Контакти
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Робота з дитячими будинками/інтернатами.

Ключові інтереси

«Креді Агріколь Банк» — частина французької групи Crédit 
Agricole — однієї з найбільших банківських груп Європи. В 
Україні Креді Агріколь працює з 1993 року і є одним із найбільш 
надійних і стабільних банків країни.

Управління зв’язків з 
громадськістю і 
внутрішніх комунікацій

Communications@credit-agricole.ua
www.credit-agricole.ua

Контакти

Робота з дитячими будинками/інтернатами.

Ключові інтереси

EVA — найбільша національна мережа магазинів краси та 
здоров’я, що пропонує широкий асортимент товарів 
декоративної косметики, парфумерії, товари для догляду 
за обличчям та тілом, біжутерію, аксесуари, побутові товари, 
а також товари для догляду за малюками.

Олександра Гнатик
Керівниця піар-відділу

agnatik@eva.dp.ua
www.eva.ua

Контакти
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Робота з дитячими будинками/інтернатами, а також 
найбільшими гуманітарними організаціями в Україні, що 
займаються боротьбою з голодом та зменшенням кількості 
відходів у харчовій промисловості. Благодійні ініціативи для 
незахищених верств населення, корпоративне волонтерство.

Ключові інтереси

Христина Генсіровська 
Провідний спеціаліст з корпоративних 
комунікацій та проєктів КСВ

k.gensirovska@metro.ua
www.metro.ua

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» — 23 класичні центри оптової 
торгівлі METRO Cash & Carry та два магазини оптової торгівлі 
«Бери-Вези». Компанія вийшла на український ринок у 2003 
році. 

Контакти

Робота з дитячими будинками/інтернатами.

Ключові інтереси

Група компаній з єдиними цінностями і місією: розвинути 
економіку країни і перейти з третього світу в перший, не 
змінюючи свого географічного розташування.

Любов Ждан
СЕО «Мой Город»

l.zhdan@netpeak.net
www.netpeak.group

Контакти
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ ТА СПРИЯННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЮ 
ДЛЯ ВСІХ У БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ
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 Проєкти, спрямовані на онкохворих, ВІЛ-інфікованих.

Ключові інтереси

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» спеціалізується на виробництві 
довгомірного прокату — арматури і катанки зі звичайної і 
легованої сталі, сортового і фасонного прокату з низьколегованої 
сталі і спеціальних марок сталі. Підприємство є частиною 
міжнародної корпорації АрселорМіттал.  

Майя Ластовецька
Менеджер з КСВ

maiya.lastovetskaya@arcelormittal.com
ukraine.arcelormittal.com

Контакти

Проєкти, спрямовані на онкохворих, ВІЛ-інфікованих: залучення 
всіх абонентів «Київстар» (передплаченого зв'язку) до 
допомоги.

Ключові інтереси

Анастасія Ковтун 
Менеджер КСВ

anastasiya.kovtun@kyivstar.net
www.kyivstar.ua

«Київстар» — найбільший український оператор телекомунікацій, 
що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого 
спектру мобільних та фіксованих технологій, зокрема зв’язку 3G 
та 4G.

Контакти

25



«Делойт» — бренд, що об'єднує понад 312 тисяч фахівців 
незалежних фірм у понад 150 країнах. Фахівці «Делойт» надають 
послуги за напрямами аудиту, консалтингу, фінансового 
консультування, управління ризиками, оподаткування та супутні 
послуги клієнтам державного і приватного сектору різних галузей 
економіки. 

Благодійні ярмарки, спрямовані на допомогу онкохворим дітям, 
дітям з бульозним епідермолізом; турбота про ментальне і 
фізичне здоров’я співробітників.

Контакти

Ключові інтереси

Катерина Юрченко
Керівник групи з корпоративної 
відповідальності та сталого 
розвитку

kiurchenko@deloitte.ua
www.deloitte.ua

Проєкти, спрямовані на онкохворих, ВІЛ-інфікованих.

Ключові інтереси

«Пластікс-Україна» — дистриб’ютор полімерних матеріалів для 
рекламної індустрії, декоративного оформлення фасадів та 
інтер'єрів, промисловості, будівництва та пакування. Компанія 
входить до мережі Plastics International.

Даріуш Гурчиньскі 
Директор департаменту 
з розвитку мережі

d.gurchinski@plastics.ua
www.plastics.ua

Контакти
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Проєкти, спрямовані на онкохворих, ВІЛ-інфікованих.

Ключові інтереси

«Правовий Альянс» — одна з провідних спеціалізованих 
юридичних фірм України, що обслуговує переважно 
фармацевтичну індустрію на території України і низки країн 
СНД.

Олексій Бежевець
Партнер

bezhevets@l-a.com.ua
www.legalalliance.com.ua

Контакти

Intellias — українська IT-компанія, що надає повний комплекс 
послуг розробки програмних продуктів, з офісами у Львові, 
Києві, Одесі, Харкові, Івано-Франківську, представництвами у 
Берліні та Кракові. 

Марина Плохотнюк 
Employer Branding 
Coordinator

mplokhotniuk@intellias.com
www.intellias.ua

Контакти

Підтримка дітей та молоді з особливостями фізичного й 
інтелектуального розвитку. Допомога благодійним фондам та 
реабілітаційним центрам, які опікуються тяжкохворими 
дітьми-сиротами. Фінансова підтримка дитячих медичних центрів 
та пацієнтів. Збір коштів на лікування та реабілітацію поранених 
бійців АТО. 

Ключові інтереси

27



Капітальні ремонти приміщень, закупівля необхідних медичних 
препаратів та медичного обладнання, пальне для машин швидкої 
допомоги.

Ключові інтереси

«Кернел» — провідний у світі та найбільший в Україні виробник 
та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки.

Оксана Коваль 
Керівник департаменту 
комунікацій, PR та GR

o.koval@kernel.ua
www.kernel.ua

Контакти

Проєкти, спрямовані на онкохворих, ВІЛ-інфікованих.

Ключові інтереси

EVA — найбільша національна мережа магазинів краси та 
здоров’я, що пропонує широкий асортимент товарів 
декоративної косметики, парфумерії, товари для догляду за 
обличчям та тілом, біжутерію, аксесуари, побутові товари, 
а також товари для догляду за малюками.

Олександра Гнатик
Керівниця піар-відділу

agnatik@eva.dp.ua
www.eva.ua

Контакти
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Здоров’я дітей.

Ключові інтереси

«Watsons Україна» — мережа роздрібної торгівлі товарами для 
краси, здоров’я та дому в Україні., входить до складу A.S. Watson 
Group. 

Марія Неділько
КСВ-менеджер

Катерина Веремєєва
PR-директор і CSR-амбасадор

veremyeyeva.k@watsons.ua
www.watsons.ua

Контакти

Підтримка проєктів зі здорового харчування та здорового 
способу життя, спрямованих на дітей.

Ключові інтереси

Ольга Бойко 
Провідний фахівець з КСВ

oboyko@auchan.ua
brand.auchan.ua

«Ашан Рітейл» — міжнародна компанія роздрібної торгівлі, 
присутня в Україні з 2008 року. Сьогодні компанія — 
мультиформатний рітейлер: більше 6000 співробітників, 26 
магазинів у 9 містах, а також електронна комерція по всій Україні.

Контакти
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕОХОПЛЮЮЧОЇ І 
СПРАВЕДЛИВОЇ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ТА 
ЗАОХОЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ 
ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ВСІХ
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«Делойт» — бренд, що об'єднує понад 312 тисяч фахівців 
незалежних фірм у понад 150 країнах. Фахівці «Делойт» надають 
послуги за напрямами аудиту, консалтингу, фінансового 
консультування, управління ризиками, оподаткування та супутні 
послуги клієнтам державного і приватного сектору різних галузей 
економіки. 

Проєкти для професійного розвитку молоді.

Контакти

Ключові інтереси

Проєкти для професійного розвитку молоді.

Ключові інтереси

Олег Киричук 
PR Coordinator

oleg.kirichuk@asterslaw.com 
www.asterslaw.com

«Астерс» — найбільша юридична фірма України з офісами 
у Києві, Вашингтоні (США), Брюсселі (Бельгія) та Лондоні 
(Великобританія). 

Контакти

Катерина Юрченко
Керівник групи з корпоративної 
відповідальності та сталого 
розвитку

kiurchenko@deloitte.ua
www.deloitte.ua
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Молодь: співпраця з профільними аграрними установами.

Ключові інтереси

Альона Федько 
HR Brand and CSR Projects 
Manager

alyona.fedko@syngenta.com
www.syngenta.ua

Syngenta — одна з провідних аграрних компаній світу, яка 
допомагає безпечно годувати людство, водночас піклуючись 
про нашу планету.

Контакти

Фінансова грамотність для всіх верств населення та 
профорієнтація для дітей і молоді.

Ключові інтереси

Тетяна Колесник
Керівник сектору КСВ

TatyanaV.Kolesnik@fuib.com
www.pumb.ua

Перший Український Міжнародний Банк — найбільший 
український банк з приватним капіталом, якому вже більше 28 
років. Універсальний банк з розгалуженою мережею відділень 
по всій території України, що працює як з роздрібними, 
так і з корпоративними клієнтами.

Контакти
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Школи з рекламних дисциплін для студентів.

Ключові інтереси

Тетяна Юрченко
PR-директор

Tetiana.Yurchenko@dentsuaegis.com.ua
www.dentsuaegis.com.ua

Dentsu Aegis Network Ukraine — міжнародна комунікаційна 
група, яка вже протягом 4 років продовжує зберігати лідерство 
на ринку.

Контакти

Інна Шевченко
Менеджер проєктів

Марія Наумчик
PR-менеджер

pr@alfabank.kiev.ua
www.alfabank.ua

Освітні програми для людей усіх вікових категорій.

Ключові інтереси

Альфа-Банк Україна — один із найбільших українських 
комерційних банків із міжнародним капіталом. Банк належить до 
приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings SA 
(ABHH) з головним офісом у Люксембурзі. 

Контакти
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Постійна співпраця з університетами, заохочення проходження 
практики та стажування в магазинах.

Ключові інтереси

«Watsons Україна» — мережа роздрібної торгівлі товарами для 
краси, здоров’я та дому в Україні., входить до складу A.S. Watson 
Group. 

Марія Неділько
КСВ-менеджер

Катерина Веремєєва
PR-директор і CSR-амбасадор

veremyeyeva.k@watsons.ua
www.watsons.ua

Контакти

Курси програмування для дітей та молоді, спiвпраця з 
університетами, безкоштовнi технiчнi лабораторiї для студентiв.

Ключові інтереси

Азіза Хамідова
Експертка зі сталого розвитку 
EPAM Ukraine

aziza_khamidova@epam.com
www.epam.com

ЕРАМ Україна — українське представництво світового 
постачальника ІТ-рішень. Завдяки багаторічному досвіду і 
компетенціям у консалтингу, дизайні та інноваційних стратегіях, 
компанія тісно співпрацює з клієнтами та перетворює 
бізнес-завдання в реальні бізнес-можливості.

Контакти
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Менторська підтримка школярів, студентів, а також стартапів.

Ключові інтереси

Анастасія Ковтун 
Менеджер КСВ

anastasiya.kovtun@kyivstar.net
www.kyivstar.ua

«Київстар» — найбільший український оператор телекомунікацій, 
що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого 
спектру мобільних та фіксованих технологій, зокрема зв’язку 3G 
та 4G.

Контакти

Підтримка молодих підприємців у розвитку їхніх стартапів.

Ключові інтереси

Яна Бакаленко
General Manager

bakalenko@axon.partners
www.axon.partners

Axon Partners — юридична компанія, що сповідує просту 
філософію: творчість — основа інновацій. Компанія консультує у 
сфері хай-тек, інтелектуальної власності, венчурного інвестування, 
електронних та криптовалют, електронної комерції та медіа-права.

Контакти
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Практичні тренінги для студентів на території університетів, 
можливість стажування в «Нова Пошта».

Ключові інтереси

«Нова Пошта» — лідер логістичного ринку, який забезпечує 
легку доставку кожному клієнту — до відділення, поштомату, за 
адресою — і дозволяє тисячам підприємців створювати і 
розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном. 

Олексій Яцюк
Керівник відділу соціальних 
проєктів

yatsiuk.o@novaposhta.ua
www.novaposhta.ua

Контакти

Популяризація здорового способу життя серед молоді, 
заохочення її до підприємницької діяльності, навчальні проєкти 
для студентів ВНЗ.

Ключові інтереси

ТОВ «Емвей Україна» — світовий лідер у сфері здоров'я, краси та 
унікальних можливостей для початку власного бізнесу. 
56-е офіційне представництво міжнародної компанії прямого 
продажу Amway Corp.

Катерина Деркач
PR-specialist

kateryna.derkach@amway.com
www.amway.ua

Контакти
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Освіта та профорієнтація дітей та молоді. 

Ключові інтереси

Анастасія Войткевич 
Менеджер із корпоративних 
комунікацій та корпоративної 
соціальної відповідальності

avoitkevych@winner.ua
www.winner.ua

«Віннер» — офіційний імпортер автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, 
Land Rover, Porsche та Bentley. Окрім автомобільного бізнесу, 
«Віннер» займається також будівництвом і обслуговуванням 
житлової та комерційної нерухомості.

Контакти

Розвиток освіти у сфері телекомунікацій, популяризація 
технічних спеціальностей. Компанія має програми з підвищення 
кваліфікації викладачів, менторства та стажування студентів, 
забезпечує телеком-обладнання для профільних факультетів.

Ключові інтереси

lifecell — український діджитал-оператор, зосереджений на 
розвитку цифрових сервісів, якості та швидкості мобільного 
інтернету та розбудові перших в Україні національних IoT-мереж. 

Тетяна Бакун 
Спеціаліст зі зв'язків із 
громадськістю

tetyana.bakun@lifecell.com.ua
www.lifecell.ua 

Контакти
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Діти та молодь.

Ключові інтереси

Таїсія Клочко
Менеджер проєктів створення 
спільних цінностей

taisiia.klochko@ua.nestle.com
www.nestle.ua

Nestlé — найбільша у світі компанія з виробництва продуктів 
харчування та напоїв. Розпочала свою діяльність в Україні з 
відкриття представництва і відтоді просуває такі міжнародні 
бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Gerber, Nuts, Friskies, KitKat та ін. 

Контакти

Якісна освіта для студентів та викладачів: проєкти розвитку 
лідерських навичок, профорієнтація, знання від практиків. 

Ключові інтереси

Наталія Теленкова 
Керівник комітету з питань КСВ 
компанії EY в Україні

natalia.telenkova@ua.ey.com
www.ey.com

EY — міжнародний лідер з аудиту, оподаткування, 
консультаційного супроводу угод і консультування з питань 
ведення бізнесу, що має 728 офісів у 152 країнах світу. 

Контакти
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Діти: організація заходів для дітей з обмеженими можливостями.

Ключові інтереси

KPMG — це міжнародна мережа незалежних фірм-членів, які 
надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги, а 
KPMG Insight Academy пропонує найсучасніші авторські 
навчальні програми для підвищення професійних знань та 
навичок. KPMG здійснює свою діяльність в Україні з 1992 року.

Олена Михайлошина
Координатор КСВ

OMykhailoshyna@kpmg.ua
www.home.kpmg/ua/uk/home

Контакти

Навчальні проєкти для школярів та студентів, курси 
програмування для молоді, стратегічна співпраця з університетами. 

Ключові інтереси

Марія Кучеренко
PR & CSR Manager

mkuch@softserveinc.com
www.softserveinc.com

SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським 
корінням, що надає послуги з розробки програмного забезпечення 
та консалтингу у сфері цифрової трансформації бізнесу.

Контакти
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Програми розвитку та працевлаштування для молоді. 

Ключові інтереси

Світлана Крузе 
Head of Internal Communica-
tions and External Relations

svetlana.crouzet@lactalis.com.ua
www.lactalis.com.ua

«Лакталіс–Україна» — один із лідерів молочної галузі України. 
Компанія є частиною Групи Lactalis, приватної непублічної 
сімейної компанії з 85-річною історією виробництва молочної 
продукції (штаб-квартира у французькому місті Лаваль). 

Контакти

Розповсюдження освітніх матеріалів та посібників з 
доповненою реальністю серед школярів усіх класів.

Ключові інтереси

Наталя Павленко 
Head PR

hpr@liveanimations.org
www.liveanimations.org

Live Animations Corp створює маркетингові рішення 
з доповненою реальністю. 

Контакти
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Діти.

Ключові інтереси

«Байєр» — міжнародна компанія, що працює у сферах охорони 
здоров'я та сільського господарства. Продукти й послуги 
компанії спрямовані на благо людей і покращення якості 
їхнього життя.

Наталія Цуман
Координатор соціальних 
проєктів

nataliia.tsuman@bayer.com
www.bayer.ua

Контакти

Забезпечення молоді прогресивними знаннями та інструментами 
Теорії Обмежень (ТОС).

Ключові інтереси

Julia Plieva
Managing Partner, CEO

j_plieva@applecons.com.ua
www.applecons.com.ua

Аpple Consulting® — провідна консалтингова компанія, яка 
надає повний спектр професійних послуг для посилення 
ринкових позицій і підвищення ефективності бізнесу в розробці 
і впровадженні вирішальної конкурентної переваги. 

Контакти
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Екоуроки у школах Києва; співпраця з організаціями, що 
роблять проєкти для дітей.

Ключові інтереси

«Хенкель» є світовим лідером у створенні інновацій, провідних 
брендів та технологій у трьох бізнес-напрямах: «Клейові 
технології», «Косметичні засоби» та «Засоби для прання 
та догляду за оселею». 

Олена Андрощук
Керівник відділу корпоративних 
комунікацій компанії «Хенкель» 
в Україні

elena.androschuk@henkel.com
www.henkel.ua

Контакти

Один з фокусів pro bono діяльності компанії на глобальному 
рівні — права дітей. 

Ключові інтереси

Марина Опірська
Старший юрист, координатор  
pro bono проєктів

maryna.opirska@dlapiper.com
www.dlapiper.com/uk/ukraine

ТОВ «Ді Ел Ей Пайпер Україна» — частина глобальної мережі 
DLA Piper — міжнародної юридичної фірми, юристи якої 
працюють у понад 40 країнах світу.

Контакти
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Молодь: STEM.

Ключові інтереси

Ericsson пропонує рішення й технології для мереж зв’язку, 
цифрові послуги, послуги з розширеної технічної підтримки 
та обслуговування мереж. 

Наталія Плахова
Фахівець з управління 
проєктами

nataliya.plakhova@ericsson.com
www.ericsson.com

Контакти

Комп’ютеризація та придбання оргтехніки, умеблювання 
навчальних установ, капітальні ремонти приміщень, екскурсії, 
конкурси, вручення подарунків та інше.

Ключові інтереси

«Кернел» — провідний у світі та найбільший в Україні виробник 
та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки.

Оксана Коваль 
Керівник департаменту 
комунікацій, PR та GR

o.koval@kernel.ua
www.kernel.ua

Контакти
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Розвиток STEM-освіти для дітей — школа англійської мови та ІТ, 
школа юних інженерів.

Ключові інтереси

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» спеціалізується на виробництві 
довгомірного прокату — арматури і катанки зі звичайної і 
легованої сталі, сортового і фасонного прокату з 
низьколегованої сталі і спеціальних марок сталі. Підприємство 
є частиною міжнародної корпорації АрселорМіттал.  

Майя Ластовецька
Менеджер з КСВ

maiya.lastovetskaya@arcelormittal.com
ukraine.arcelormittal.com

Контакти

Забезпечення дітей якісною освітою — відкриття шкіл 
в лікарнях.

Ключові інтереси

Марценюк Аліна 
Керівник групи з корпоративної 
соціальної відповідальності

a.martsenyk@1plus1.tv
www.media.1plus1.ua

Група 1+1 медіа — один із найбільших медіа-холдингів України. До 
складу 1+1 медіа входить 7 телеканалів, група інтернет-сайтів, 
власний виробничий департамент, VOD-платформа 1+1 video і 
Вища школа Media & Production.

Контакти
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Соціально незахищена молодь.

Ключові інтереси

«Кока-Кола Беверіджиз Україна» — лідер українського ринку 
безалкогольних напоїв, офіційний ботлер The Coca-Cola Company. 

Ольга Кудіна
Спеціаліст з корпоративної 
соціальної відповідальності

Olga.Kudina@cchellenic.com
ua.coca-colahellenic.com/ua

Контакти
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ, 
РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ 
УСІХ ЖІНОК ТА ДІВЧАТОК

46



Гендерна рівність.

Ключові інтереси

LUSH — відомий британський бренд свіжої косметики ручної 
роботи. 

Олена Сургай 
Заступниця директора компанії 
та бренд-менеджерка LUSH в 
Україні

charitypot@lush.com.ua
www.lush.com.ua

Контакти

Гендерна рівність: прийом на роботу працівників/працівниць 
незалежно від їхньої статі, а залежно від кваліфікації.

Ключові інтереси

Shell — міжнародна енергетична компанія, що спеціалізується на 
розвідці родовищ, видобутку, нафтопереробці й реалізації 
нафти та природного газу, а також на виробництві й реалізації 
хімічних речовин. В Україні компанія представлена мережею 
АЗС Shell.

Віктор Качуренко
Менеджер зі зв'язків з 
державними органами влади

Viktor.Kachurenko@shell.com
www.shell.ua

Контакти
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ТА 
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ВОДНИХ РЕСУРСІВ І САНІТАРІЇ ДЛЯ ВСІХ
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Ганна Бедіна 
Спеціаліст з корпоративної 
соціальної відповідальності

ganna.bedina@ab-inbev.com
www.abinbevefes.com.ua

AB InBev Efes — лідер українського пивоварного ринку та  
спільне підприємство найбільшої у світі пивоварної компанії 
Anheuser-Busch InBev, а також найбільшої пивоварної компанії 
Туреччини Anadolu Efes. 

Контакти

Чиста вода та належні санітарні умови.

Ключові інтереси

Дбайливе ставлення до води.

Ключові інтереси

PepsiСo — один зі світових лідерів у виробництві готових до 
вживання продуктів харчування та напоїв, що керується 
принципом «Перемагати відповідально». В Україні PepsiCo 
представлена компаніями «Сандора» і «Вімм-Білль-Данн 
Україна» та посідає провідні позиції серед виробників продуктів 
харчування і напоїв.

Фесюн Наталія
Менеджер зі зв'язків з органами 
влади та громадськістю

nataliia.fesiun@pepsico.com
www.pepsico.ua

Контакти
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Христина Генсіровська 
Провідний спеціаліст з корпоративних 
комунікацій та проєктів КСВ

k.gensirovska@metro.ua
www.metro.ua

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» — 23 класичні центри оптової 
торгівлі METRO Cash & Carry та два магазини оптової торгівлі 
«Бери-Вези». Компанія вийшла на український ринок у 2003 
році. 

Контакти

Чиста вода та належні санітарні умови.

Ключові інтереси

Чиста вода та належні санітарні умови.

Ключові інтереси

«Байєр» — міжнародна компанія, що працює у сферах охорони 
здоров'я та сільського господарства. Продукти й послуги 
компанії спрямовані на благо людей і покращення якості їхнього 
життя.

Наталія Цуман
Координатор соціальних 
проєктів

nataliia.tsuman@bayer.com
www.bayer.ua

Контакти
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО 
НЕДОРОГИХ, НАДІЙНИХ, СТІЙКИХ І 
СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ВСІХ
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Протидія зміні клімату: 100% закупленої електроенергії 
надходить з поновлюваних джерел, викиди парникових газів 
у ланцюзі поставок знижені на 25%.

Ключові інтереси

Ганна Бедіна 
Спеціаліст з корпоративної 
соціальної відповідальності

ganna.bedina@ab-inbev.com
www.abinbevefes.com.ua

AB InBev Efes — лідер українського пивоварного ринку та  
спільне підприємство найбільшої у світі пивоварної компанії 
Anheuser-Busch InBev, а також найбільшої пивоварної компанії 
Туреччини Anadolu Efes. 

Контакти

Відновлювана енергія.

Ключові інтереси

Carlsberg Ukraine — частина Carlsberg Group, однієї з провідних 
пивоварних Груп у світі, з великим портфелем брендів пива та 
інших напоїв. До складу Carlsberg Ukraine входять заводи в 
м. Запоріжжя, м. Київ та м. Львів.

Олена Басько
Провідний фахівець з 
корпоративних відносин

Elena.Basko@carlsberg.ua
www.carlsbergukraine.com

Контакти
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Відновлювана енергія.

Ключові інтереси

«Креді Агріколь Банк» — частина французької групи Crédit 
Agricole — однієї з найбільших банківських груп Європи. В 
Україні Креді Агріколь працює з 1993 року і є одним із найбільш 
надійних і стабільних банків країни.

Управління зв’язків з 
громадськістю і внутрішніх 
комунікацій

Communications@credit-agricole.ua
www.credit-agricole.ua

Контакти

Відновлювана енергія: будівництво біогазових комплексів.

Ключові інтереси

MHP SE (LSE: MHPC) — материнська компанія провідної 
міжнародної агропромислової групи, головний офіс якої 
знаходиться в Україні. 

Вікторія Нагірняк 
Керівник відділу корпоративної 
соціальної відповідальності

v.sukhomlin@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

Контакти
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СПРИЯННЯ ПОСТУПАЛЬНОМУ, 
ВСЕОХОПЛЮЮЧОМУ ТА СТАЛОМУ 
ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ, ПОВНІЙ І 
ПРОДУКТИВНІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ГІДНІЙ 
ПРАЦІ ДЛЯ ВСІХ
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Соціальне підприємництво: матеріальна, технічна та 
консультативна допомога.

Ключові інтереси

«Кернел» — провідний у світі та найбільший в Україні виробник 
та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки.

Оксана Коваль 
Керівник департаменту 
комунікацій, PR та GR

o.koval@kernel.ua
www.kernel.ua

Контакти
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СТВОРЕННЯ СТІЙКОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ, СПРИЯННЯ 
ВСЕОХОПЛЮЮЧІЙ І СТАЛІЙ 
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЯМ
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Азіза Хамідова
Експертка зі сталого розвитку 
EPAM Ukraine

aziza_khamidova@epam.com
www.epam.com

ЕРАМ Україна — українське представництво світового 
постачальника ІТ-рішень. Завдяки багаторічному досвіду і 
компетенціям у консалтингу, дизайні та інноваційних стратегіях, 
компанія тісно співпрацює з клієнтами та перетворює 
бізнес-завдання в реальні бізнес-можливості.

Контакти

IT-інновації.

Ключові інтереси

IT-інновації: впровадження комплексних цифрових рішень, 
допомога у впровадженні інновацій.

Ключові інтереси

Марія Кучеренко
PR & CSR Manager

mkuch@softserveinc.com
www.softserveinc.com

SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським 
корінням, що надає послуги з розробки програмного 
забезпечення та консалтингу у сфері цифрової трансформації 
бізнесу.

Контакти

59



Indigo - Tech Recruiters з 2007 року здійснює пошук 
IT-персоналу та створює R&D центри для технологічних 
міжнародних компаній.

Анна Стеценко
Засновниця

as@indigo.co.ua
www.indigo.co.ua

Контакти

IT- та телеком-інновації: покращення рівня життя в містах та 
підвищення рівня безпеки громадян завдяки інноваційним 
технологіям та smart-рішенням.

Ключові інтереси

IT-інновації.

Ключові інтереси

lifecell — український діджитал-оператор, зосереджений на 
розвитку цифрових сервісів, якості та швидкості мобільного 
інтернету та розбудові перших в Україні національних IoT-мереж. 

Тетяна Бакун 
Спеціаліст зі зв'язків 
із громадськістю

tetyana.bakun@lifecell.com.ua
www.lifecell.ua 

Контакти
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Crowe — представник групи компаній, що входить в одну 
з найбільших міжнародних мереж Crowe Global. Мережа 
складається з 250 незалежних бухгалтерських та 
консультаційних компаній. 

Тетяна Князєва
Фінансовий директор

knyazeva@crowe.com.ua
www.crowe.com/ua

Контакти

IT-інновації.

Ключові інтереси

IT-інновації: підтримка IT-індустрії шляхом співробітництва 
з КСВ-проєктами.

Ключові інтереси

Наталя Павленко 
Head PR

hpr@liveanimations.org
www.liveanimations.org

Live Animations Corp створює маркетингові рішення 
з доповненою реальністю. 

Контакти
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IT-інновації.

Ключові інтереси

Юлія Новачеко 
Керівник відділу зовнішніх і 
внутрішніх комунікацій EVO

pr@evo.company
www.evo.company

EVO — українська продуктова IT-компанія, якій 11 років. Компанія 
робить маркетплейси для онлайн-шопінгу і замовлення послуг, 
сервіс електронного документообігу, інтернет-майданчик для 
проведення державних та комерційних торгів: Prom.ua, Satu.kz 
Bigl.ua, Kabanchik.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, Zakupki. Prom.ua, Vchas-
no.ua, IZI.zone.

Контакти
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СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ ВСЕРЕДИНІ 
КРАЇН І МІЖ НИМИ

64



Рівність та різноманіття на робочому місці: стажування та 
працевлаштування в рекламній сфері слабочуючих та глухих.

Ключові інтереси

Тетяна Юрченко
PR-директор

Tetiana.Yurchenko@dentsuaegis.com.ua
www.dentsuaegis.com.ua

Dentsu Aegis Network Ukraine — міжнародна комунікаційна 
група, яка вже протягом 4 років продовжує зберігати лідерство 
на ринку.

Контакти

Рівність та різноманіття на робочому місці: однакова заробітна 
плата для чоловіків та жінок, зменшення відсоткового 
співвідношення між чоловіками та жінками на керівних посадах.

Ключові інтереси

Shell — міжнародна енергетична компанія, що спеціалізується на 
розвідці родовищ, видобутку, нафтопереробці й реалізації нафти 
та природного газу, а також на виробництві й реалізації хімічних 
речовин. В Україні компанія представлена мережею АЗС Shell. 

Віктор Качуренко
Менеджер зі зв'язків з 
державними органами влади

Viktor.Kachurenko@shell.com
www.shell.ua

Контакти
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Jacobs Douwe Egberts — провідна світова компанія, яка 
спеціалізується на виробництві кави і чаю (Jacobs, L’OR, Carte 
Noire, Tassimo та інші бренди).

Ольга Клименко
Corporate communications

olha.klymenko@jdecoffee.com
www.jacobsdouweegberts.com

Контакти

Рівність та різноманіття на робочому місці.

Ключові інтереси

Рівність та різноманіття на робочому місці: працевлаштування 
осіб з інвалідністю. Розвиток інклюзивного суспільства: розробка 
та застосування рішень, спрямованих на повноцінну інтеграцію 
людей з інвалідністю у суспільство та забезпечення рівного 
доступу до банківських послуг (зокрема проєкти, пов’язані з 
фінансовою інклюзією).

Ключові інтереси

«Ощадбанк» — провідний український державний банк із 
найбільш розгалуженою мережею установ. Працює у всіх 
фінансових секторах. 

Аліна Михайленко
Головний спеціаліст управління 
зв'язків з громадськістю та ЗМІ

MykhailenkoAV@oschadbank.ua
www.oschadbank.ua

Контакти
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Рівність та різноманіття на робочому місці: працевлаштування 
людей з порушенням слуху, з ДЦП, з синдромом Дауна та іншими 
видами інвалідності у всіх регіонах присутності, а також 
підтримка проєктів від громадських організацій, що займаються 
цими людьми.

Ключові інтереси

Ольга Бойко 
Провідний фахівець з КСВ

oboyko@auchan.ua
brand.auchan.ua

«Ашан Рітейл» — міжнародна компанія роздрібної торгівлі, 
присутня в Україні з 2008 року. Сьогодні компанія — 
мультиформатний рітейлер: більше 6000 співробітників, 26 
магазинів у 9 містах, а також електронна комерція по всій Україні.

Контакти

Рівність та різноманіття на робочому місці.

Ключові інтереси

Катерина Глушеня 
HRG

katerina.hlushenia@l-a-b-a.com
www.l-a-b-a.com

LABA — освітня платформа, на якій зібрані онлайн-курси з HR, 
маркетингу, бізнесу, менеджменту, фінансів, аналітиці та 
комп'ютерних програм. З 2015 року компанія розвиває 
онлайн-освіту в Україні та за її межами.

Контакти
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ, 
БЕЗПЕКИ, ЖИТТЄСТІЙКОСТІ Й 
ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МІСТ І 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
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Покращення інфраструктури міста.

Ключові інтереси

MacPaw — українська продуктова компанія, заснована у 2008 
році. Компанія має понад 30 мільйонів користувачів у всьому 
світі та навіть в Антарктиці.

Анна Манухіна 
СSR Manager

zamanuhina@macpaw.com
www.macpaw.com

Контакти

Урбаністика, міста, інфраструктура.

Ключові інтереси

«Нова Пошта» — лідер логістичного ринку, який забезпечує 
легку доставку кожному клієнту — до відділення, поштомату, за 
адресою — і дозволяє тисячам підприємців створювати і 
розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном.

Олексій Яцюк
Керівник відділу соціальних 
проєктів

yatsiuk.o@novaposhta.ua
www.novaposhta.ua

Контакти
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Підтримка місцевих громад та проєктів, що розвивають 
українську культуру.

Ключові інтереси

Анастасія Войткевич 
Менеджер із корпоративних 
комунікацій та корпоративної 
соціальної відповідальності

avoitkevych@winner.ua
www.winner.ua

«Віннер» — офіційний імпортер автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, 
Land Rover, Porsche та Bentley. Окрім автомобільного бізнесу, 
«Віннер» займається також будівництвом і обслуговуванням 
житлової та комерційної нерухомості.

Контакти

Урбаністика, міста, інфраструктура.

Ключові інтереси

Аліна Зуйковська 
Менеджер зі сталого розвитку 
Дирекції з регіональної політики

ZuykovskayaAA@dtek.com
www.dtek.com

ДТЕК Енерго — стратегічний холдинг, що розвиває бізнес в 
енергетичній галузі.

Контакти
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Урбаністика/міста/інфраструктура: розвиток соціальної, 
культурної та економічної діяльності регіонів, сприяння 
самозайнятості, розвиток підприємництва.

Ключові інтереси

MHP SE (LSE: MHPC) — материнська компанія провідної 
міжнародної агропромислової групи, головний офіс якої 
знаходиться в Україні. 

Вікторія Нагірняк 
Керівник відділу корпоративної 
соціальної відповідальності

v.sukhomlin@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

Контакти

Урбаністика, міста, інфраструктура.

Ключові інтереси

EVERLEGAL — незалежна українська юридична фірма із 
секторальним фокусом. Фірма є «green law firm» і підтримує 
екологічні ініціативи та проєкти, спрямовані на заохочення 
здорового способу життя.

Олександр Ружицький
Партнер EVERLEGAL, 
адвокат

oleksandr.ruzhytskyi@everlegal.ua
www.everlegal.ua

Контакти
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ ДО 
РАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ 
СПОЖИВАННЯ І ВИРОБНИЦТВА
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Відповідальне споживання.

Ключові інтереси

Олена Басько
Провідний фахівець з 
корпоративних відносин

Elena.Basko@carlsberg.ua
www.carlsbergukraine.com

Контакти

Відповідальне споживання: запуск проєктів з циркулярної 
економіки.

Ключові інтереси

Ольга Бойко 
Провідний фахівець з КСВ

oboyko@auchan.ua
brand.auchan.ua

«Ашан Рітейл» — міжнародна компанія роздрібної торгівлі, 
присутня в Україні з 2008 року. Сьогодні компанія — 
мультиформатний рітейлер: більше 6000 співробітників, 26 
магазинів у 9 містах, а також електронна комерція по всій Україні.

Контакти

Carlsberg Ukraine — частина Carlsberg Group, однієї з провідних 
пивоварних Груп у світі, з великим портфелем брендів пива та 
інших напоїв. До складу Carlsberg Ukraine входять заводи в 
м. Запоріжжя, м. Київ та м. Львів.
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Ганна Бедіна 
Спеціаліст з корпоративної 
соціальної відповідальності

ganna.bedina@ab-inbev.com
www.abinbevefes.com.ua

AB InBev Efes — лідер українського пивоварного ринку та  
спільне підприємство найбільшої у світі пивоварної компанії 
Anheuser-Busch InBev, а також найбільшої пивоварної компанії 
Туреччини Anadolu Efes. 

Контакти

Відповідальне споживання.

Ключові інтереси

Юлія Новачеко 
Керівник відділу зовнішніх і 
внутрішніх комунікацій EVO

pr@evo.company
www.evo.company

EVO — українська продуктова IT-компанія, якій 11 років. Компанія 
робить маркетплейси для онлайн-шопінгу і замовлення послуг, 
сервіс електронного документообігу, інтернет-майданчик для 
проведення державних та комерційних торгів: Prom.ua, Satu.kz 
Bigl.ua, Kabanchik.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, Zakupki. Prom.ua, Vchas-
no.ua, IZI.zone.

Контакти

oboyko@auchan.ua
brand.auchan.ua

Відповідальне споживання: популяризація культури 
відповідального споживання, скорочення випадків зловживання 
алкоголем. Збільшення кількості безалкогольних та 
слабоалкогольних напоїв.

Ключові інтереси
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Інна Шевченко
Менеджер проєктів

Марія Наумчик
PR-менеджер

pr@alfabank.kiev.ua
www.alfabank.ua

Відповідальне споживання: eco office, сортування сміття, 
впровадження технологій 5s та Lean на всіх площадках банку.

Ключові інтереси

Альфа-Банк Україна — один із найбільших українських 
комерційних банків із міжнародним капіталом. Банк належить до 
приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings SA 
(ABHH) з головним офісом у Люксембурзі. 

Контакти

Crowe — представник групи компаній, що входить в одну з 
найбільших міжнародних мереж Crowe Global. Мережа 
складається з 250 незалежних бухгалтерських та консультаційних 
компаній. 

Тетяна Князєва
Фінансовий директор

knyazeva@crowe.com.ua
www.crowe.com/ua

Контакти

Відповідальне споживання.

Ключові інтереси
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Пропагування відповідального споживання серед співробітників 
та клієнтів компанії: зелений офіс, пункти прийому вторинної 
сировини для клієнтів та співробітників, участь у просвітницьких 
ініціативах, альтернативи пластиковому пакуванню тощо.

Ключові інтереси

Христина Генсіровська 
Провідний спеціаліст з корпоративних 
комунікацій та проєктів КСВ

k.gensirovska@metro.ua
www.metro.ua

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» — 23 класичні центри оптової 
торгівлі METRO Cash & Carry та два магазини оптової торгівлі 
«Бери-Вези». Компанія вийшла на український ринок у 2003 
році. 

Контакти

Відповідальне споживання.

Ключові інтереси

Катерина Глушеня 
HRG

katerina.hlushenia@l-a-b-a.com
www.l-a-b-a.com

LABA — освітня платформа, на якій зібрані онлайн-курси з HR, 
маркетингу, бізнесу, менеджменту, фінансів, аналітиці та 
комп'ютерних програм. З 2015 року компанія розвиває 
онлайн-освіту в Україні та за її межами.

Контакти
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Відповідальне споживання: практики зеленого офісу, просвіта 
для співробітників, волонтерство. 

Ключові інтереси

Наталія Теленкова 
Керівник комітету з питань КСВ 
компанії EY в Україні

natalia.telenkova@ua.ey.com
www.ey.com

EY — міжнародний лідер з аудиту, оподаткування, 
консультаційного супроводу угод і консультування з питань 
ведення бізнесу, що має 728 офісів у 152 країнах світу. 

Контакти

Відповідальне споживання.

Ключові інтереси

Аліна Зуйковська 
менеджер зі сталого розвитку 
Дирекції з регіональної політики

ZuykovskayaAA@dtek.com
www.dtek.com

ДТЕК Енерго — стратегічний холдинг, що розвиває бізнес 
в енергетичній галузі.

Контакти
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Відповідальне споживання: сортування сміття з подальшою 
переробкою.

Ключові інтереси

ТОВ «Емвей Україна» — світовий лідер у сфері здоров'я, краси та 
унікальних можливостей для початку власного бізнесу. 
56-е офіційне представництво міжнародної компанії прямого 
продажу Amway Corp.

Катерина Деркач
PR-specialist

kateryna.derkach@amway.com
www.amway.ua

Контакти

Jacobs Douwe Egberts — провідна світова компанія, яка 
спеціалізується на виробництві кави і чаю (Jacobs, L’OR, Carte 
Noire, Tassimo та інші бренди).

Ольга Клименко
Corporate communications

olha.klymenko@jdecoffee.com
www.jacobsdouweegberts.com

Контакти

Відповідальне споживання: питання переробки пакування та 
зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Ключові інтереси
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ВЖИТТЯ НЕВІДКЛАДНИХ ЗАХОДІВ 
ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ЗМІНОЮ 
КЛІМАТУ ТА ЙОГО НАСЛІДКАМИ
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Екосвідомість.

Ключові інтереси

Марценюк Аліна 
Керівник групи з корпоративної 
соціальної відповідальності

a.martsenyk@1plus1.tv
www.media.1plus1.ua

Група 1+1 медіа — один з найбільших медіа-холдингів України. До 
складу 1+1 медіа входить 7 телеканалів, група інтернет-сайтів, 
власний виробничий департамент, VOD-платформа 1+1 video і 
Вища школа Media & Production.

Контакти

Екосвідомість: практики сталого сільского господарства, 
екологічна політика, будівництво біогазового комплексу, 
контроль за викидами СО2, ефективне управління водними 
ресурсами і відходами.

Ключові інтереси

MHP SE (LSE: MHPC) — материнська компанія провідної 
міжнародної агропромислової групи, головний офіс якої 
знаходиться в Україні. 

Вікторія Нагірняк 
Керівник відділу корпоративної 
соціальної відповідальності

v.sukhomlin@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

Контакти
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Intellias — українська IT-компанія, що надає повний комплекс 
послуг розробки програмних продуктів, з офісами у Львові, 
Києві, Одесі, Харкові, Івано-Франківську, представництвоми у 
Берліні та Кракові. 

Марина Плохотнюк 
Employer Branding 
Coordinator

mplokhotniuk@intellias.com
www.intellias.ua

Контакти

Екосвідомість: офіси компанії розміщені у бізнес-центрах вищих 
класів, які споживають менше енергії; діє сортування відходів та 
збір батарейок для вторинної переробки; підтримка 
велоініціатив.

Ключові інтереси

Екосвідомість.

Ключові інтереси

MacPaw — українська продуктова компанія, заснована у 2008 
році. Компанія має понад 30 мільйонів користувачів у всьому 
світі та навіть в Антарктиці.

Анна Манухіна 
СSR Manager

zamanuhina@macpaw.com
www.macpaw.com

Контакти
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Екосвідомість.

Ключові інтереси

Екосвідомість: волонтерські проєкти з прибирання та 
озеленення територій, інформаційні кампанії, сортування 
відходів та відправлення їх на переробку, використання 
енергоефективного обладнання найвищого класу та інше.

Ключові інтереси

Марія Кучеренко
PR & CSR Manager

mkuch@softserveinc.com
www.softserveinc.com

SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським 
корінням, що надає послуги з розробки програмного 
забезпечення та консалтингу у сфері цифрової трансформації 
бізнесу.

Контакти

Nestlé — найбільша в світі компанія з виробництва продуктів 
харчування та напоїв. Розпочала свою діяльність в Україні з 
відкриття представництва і відтоді просуває такі міжнародні 
бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Gerber, Nuts, Friskies, KitKat та ін. 

Таїсія Клочко
Менеджер проєктів створення 
спільних цінностей

taisiia.klochko@ua.nestle.com
www.nestle.ua

Контакти
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PepsiСo — один із світових лідерів у виробництві готових до 
вживання продуктів харчування та напоїв, що керується 
принципом «Перемагати відповідально». В Україні PepsiCo 
представлена компаніями «Сандора» і «Вімм-Білль-Данн 
Україна» та посідає провідні позиції серед виробників продуктів 
харчування і напоїв. 

Фесюн Наталія
Менеджер зі зв'язків з органами 
влади та громадськістю

nataliia.fesiun@pepsico.com
www.pepsico.ua

Контакти

Екосвідомість.

Ключові інтереси

Екосвідомість: запровадження LEAN на виробництві  
(енергозберігаючі технології).

Ключові інтереси

Світлана Крузе 
Head of Internal Communications 
and External Relations

svetlana.crouzet@lactalis.com.ua
www.lactalis.com.ua

«Лакталіс–Україна» — один із лідерів молочної галузі України. 
Компанія є частиною Групи Lactalis, приватної непублічної 
сімейної компанії з 85-річною історією виробництва молочної 
продукції (штаб-квартира у французькому місті Лаваль). 

Контакти
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Екосвідомість.

Ключові інтереси

«Фора» — мережа зручних продуктових магазинів для щоденних 
покупок, яка має 16 років досвіду на ринку України, близько 250 
магазинів у понад 60 містах та містечках, близько 7 тис. 
співробітників і 400 тис. гостей щодня. 

Оксана Перекупко
фахівець із PR

o.perekupko@fora.ua
www.fora.ua

Контакти

Екосвідомість: екопросвітні проєкти, співпраця з 
природоохоронними закладами, акції з висадки дерев у 
лісогосподарствах.

Ключові інтереси

Наталія Теленкова 
Керівник комітету з питань КСВ 
компанії EY в Україні

natalia.telenkova@ua.ey.com
www.ey.com

EY — міжнародний лідер з аудиту, оподаткування, 
консультаційного супроводу угод і консультування з питань 
ведення бізнесу, що має 728 офісів у 152 країнах світу. 

Контакти
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Екосвідомість.

Ключові інтереси

Яна Бакаленко
General Manager

bakalenko@axon.partners
www.axon.partners

Axon Partners — юридична компанія, що сповідує просту 
філософію: творчість — основа інновацій. Компанія консультує 
у сфері хай-тек, інтелектуальної власності, венчурного 
інвестування, електронних та криптовалют, електронної 
комерції та медіа-права.

Контакти

Екосвідомість: підтримка та участь в ініціативах, спрямованих на 
захист довкілля.

Ключові інтереси

LUSH — відомий британський бренд свіжої косметики ручної 
роботи. 

Олена Сургай 
Заступниця директора компанії 
та бренд-менеджерка LUSH в 
Україні

charitypot@lush.com.ua
www.lush.com.ua

Контакти
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Екосвідомість.

Ключові інтереси

Екосвідомість.

Ключові інтереси

Shell — це міжнародна енергетична компанія, що спеціалізується 
на розвідці родовищ, видобутку, нафтопереробці й реалізації 
нафти та природного газу, а також на виробництві й реалізації 
хімічних речовин. В Україні компанія представлена мережею 
АЗС Shell.

Віктор Качуренко
Менеджер зі зв'язків з 
державними органами влади

Viktor.Kachurenko@shell.com
www.shell.ua

Контакти

Indigo - Tech Recruiters з 2007 року здійснює пошук 
IT-персоналу та створює R&D центри для технологічних 
міжнародних компаній.

Анна Стеценко
Засновниця

as@indigo.co.ua
www.indigo.co.ua

Контакти
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Екосвідосмість: проєкти щодо відповідального поводження 
з пакуванням.

Ключові інтереси

«Кока-Кола Беверіджиз Україна» — лідер українського ринку 
безалкогольних напоїв, офіційний ботлер The Coca-Cola 
Company. 

Ольга Кудіна
Спеціаліст з корпоративної 
соціальної відповідальності

Olga.Kudina@cchellenic.com
ua.coca-colahellenic.com/ua

Контакти

Екосвідомість: залучення міжнародних організацій до проблеми 
переробки сміття.

Ключові інтереси

AC Crowe Ukraine — член міжнародної аудиторської мережі 
Crowe Global, 8-ї в світі за величиною, яка складається з 250 
незалежних фірм, що надають аудиторські та консультаційні 
послуги у 130 країнах світу через 782 офіси. 

Вількос Катерина
Маркетинг-директор

vilkos@crowe.com.ua
www.crowe.com/ua/croweacu

Контакти
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Екосвідомсть: екоуроки для дітей у школах; дотримання 
принципів стійкого розвитку; пакування, що відповідає 
принципам стійкого розвитку.

Ключові інтереси

«Хенкель» є світовим лідером у створенні інновацій, провідних 
брендів та технологій у трьох бізнес-напрямах: «Клейові 
технології», «Косметичні засоби» та «Засоби для прання 
та догляду за оселею». 

Олена Андрощук
Керівник відділу корпоративних 
комунікацій компанії «Хенкель» 
в Україні

elena.androschuk@henkel.com
www.henkel.ua

Контакти

UniSender — простий сервіс для масових email-розсилок, який 
допомагає компаніям будь-якого розміру тримати зв'язок зі 
своїми клієнтами і таким чином отримувати регулярні продажі 
та збільшувати прибуток.

Ярослава Денисенко
PR-менеджер

pr@unisender.com
www.unisender.com

Контакти

Екосвідомість.

Ключові інтереси
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«Байєр» — міжнародна компанія, що працює у сферах охорони 
здоров'я та сільського господарства. Продукти й послуги 
компанії спрямовані на благо людей і покращення якості їхнього 
життя.

Наталія Цуман
Координатор соціальних 
проєктів

nataliia.tsuman@bayer.com
www.bayer.ua

Контакти

Екосвідомість.

Ключові інтереси

Екосвідомість: просвітницька діяльність щодо важливості 
сортування відходів, сортування на фестивалі, заміна 
пластикового посуду на фудкортах на більш екологічний. 

Ключові інтереси

Atlas Weekend — один з найбільших музичних фестивалів 
України. Проходить щорічно у Києві в першій половині липня на 
ВДНГ. Заснований у 2015 році концертною агенцією PMK Event 
Agency.

Мар'яна Мокринська 
GR&CSR

maryana.mokrynska@gmail.com
www.atlasweekend.com

Контакти
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Катерина Юрченко
Керівник групи з корпоративної 
відповідальності та сталого 
розвитку

«Делойт» — бренд, що об'єднує понад 312 тисяч фахівців 
незалежних фірм у понад 150 країнах. Фахівці «Делойт» надають 
послуги за напрямами аудиту, консалтингу, фінансового 
консультування, управління ризиками, оподаткування та супутні 
послуги клієнтам державного і приватного сектору різних 
галузей економіки. 

Контакти

kiurchenko@deloitte.ua
www.deloitte.ua

Група компаній з єдиними цінностями і місією: розвинути 
економіку країни і перейти з третього світу в перший, не 
змінюючи свого географічного розташування.

Любов Ждан
СЕО «Мой Город»

l.zhdan@netpeak.net
www.netpeak.group

Контакти

Екосвідомість.

Ключові інтереси

Екосвідомість: зелений офіс, акції з прибирання парків та 
висаджування дерев, участь в екологічних забігах.

Ключові інтереси
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Екосвідомість.

Ключові інтереси

Ericsson пропонує рішення й технології для мереж зв’язку, 
цифрові послуги, послуги з розширеної технічної підтримки 
та обслуговування мереж. 

Наталія Плахова
Фахівець з управління 
проєктами

nataliya.plakhova@ericsson.com
www.ericsson.com

Контакти

Екосвідомість.

Ключові інтереси

EVERLEGAL — незалежна українська юридична фірма із 
секторальним фокусом. Фірма є «green law firm» і підтримує 
екологічні ініціативи та проєкти, спрямовані на заохочення 
здорового способу життя.

Олександр Ружицький
Партнер EVERLEGAL, 
адвокат

oleksandr.ruzhytskyi@everlegal.ua
www.everlegal.ua

Контакти
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Екосвідомість.

Ключові інтереси

Олена Басько
Провідний фахівець з 
корпоративних відносин

Elena.Basko@carlsberg.ua
www.carlsbergukraine.com

Контакти

Carlsberg Ukraine — частина Carlsberg Group, однієї з провідних 
пивоварних Груп у світі, з великим портфелем брендів пива та 
інших напоїв. До складу Carlsberg Ukraine входять заводи в 
м. Запоріжжя, м. Київ та м. Львів.
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ЗАХИСТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ 
СУШІ ТА СПРИЯННЯ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОМУ 
ВИКОРИСТАННЮ, РАЦІОНАЛЬНЕ 
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ, БОРОТЬБА З 
ОПУСТЕЛЮВАННЯМ, ПРИПИНЕННЯ І 
ПОВЕРНЕННЯ НАЗАД ПРОЦЕСУ 
ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗУПИНКА 
ПРОЦЕСУ ВТРАТИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
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Захист флори та фауни: підтримка ініціатив з утримання та 
збереження диких тварин. 

Ключові інтереси

LUSH — відомий британський бренд свіжої косметики ручної 
роботи. 

Олена Сургай 
Заступниця директора компанії 
та бренд-менеджерка LUSH в 
Україні

charitypot@lush.com.ua
www.lush.com.ua

Контакти

Захист флори та фауни: відвідування та підтримка притулків для 
тварин.

Ключові інтереси

KPMG — це міжнародна мережа незалежних фірм-членів, які 
надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги, а 
KPMG Insight Academy пропонує найсучасніші авторські 
навчальні програми для підвищення професійних знань та 
навичок. KPMG здійснює свою діяльність в Україні з 1992 року.

Олена Михайлошина
Координатор КСВ

OMykhailoshyna@kpmg.ua
www.home.kpmg/ua/uk/home

Контакти
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Захист флори та фауни.

Ключові інтереси

«Креді Агріколь Банк» — частина французької групи Crédit 
Agricole — однієї з найбільших банківських груп Європи. В 
Україні Креді Агріколь присутній з 1993 року і є одним із 
найбільш надійних і стабільних банків країни.

Управління зв’язків з 
громадськістю і внутрішніх 
комунікацій

Communications@credit-agricole.ua
www.credit-agricole.ua

Контакти

Захист флори та фауни.

Ключові інтереси

UniSender — простий сервіс для масових email-розсилок, який 
допомагає компаніям будь-якого розміру тримати зв'язок зі 
своїми клієнтами і таким чином отримувати регулярні продажі 
та збільшувати прибуток.

Ярослава Денисенко
PR -менеджер

pr@unisender.com
www.unisender.com

Контакти
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СПРИЯННЯ ПОБУДОВІ МИРОЛЮБНОГО Й 
ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА В ІНТЕРЕСАХ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ВСІХ І 
СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ, ПІДЗВІТНИХ 
ТА ЗАСНОВАНИХ НА ШИРОКІЙ УЧАСТІ 
ІНСТИТУЦІЙ НА ВСІХ РІВНЯХ
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Підтримка ветеранів АТО.

Ключові інтереси

Підтримка ветеранів та воїнів АТО.

Ключові інтереси

«Нова Пошта» — лідер логістичного ринку, який забезпечує 
легку доставку кожному клієнту — до відділення, поштомату, 
за адресою — і дозволяє тисячам підприємців створювати і 
розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном.

Олексій Яцюк
Керівник відділу соціальних 
проєктів

yatsiuk.o@novaposhta.ua
www.novaposhta.ua

Контакти

EVERLEGAL — незалежна українська юридична фірма із 
секторальним фокусом. Фірма є «green law firm» і підтримує 
екологічні ініціативи та проєкти, спрямовані на заохочення 
здорового способу життя.

Олександр Ружицький
Партнер EVERLEGAL, 
адвокат

oleksandr.ruzhytskyi@everlegal.ua
www.everlegal.ua

Контакти
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«Правовий Альянс» — одна з провідних спеціалізованих 
юридичних фірм України, що обслуговує переважно 
фармацевтичну індустрію на території України і низки країн 
СНД.

Олексій Бежевець
Партнер

bezhevets@l-a.com.ua
www.legalalliance.com.ua

Контакти

Підтримка ветеранів та воїнів АТО.

Ключові інтереси
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ЗМІЦНЕННЯ ЗАСОБІВ ЗДІЙСНЕННЯ Й 
АКТИВІЗАЦІЯ РОБОТИ В РАМКАХ 
ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
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Катерина Глушеня 
HRG

katerina.hlushenia@l-a-b-a.com
www.l-a-b-a.com

LABA — освітня платформа, на якій зібрані онлайн-курси з HR, 
маркетингу, бізнесу, менеджменту, фінансів, аналітиці та 
комп'ютерних програм. З 2015 року компанія розвиває 
онлайн-освіту в Україні та за її межами.

Контакти

Марценюк Аліна 
Керівник групи з корпоративної 
соціальної відповідальності

a.martsenyk@1plus1.tv
www.media.1plus1.ua

Група 1+1 медіа — один з найбільших медіа-холдингів України.  До 
складу 1+1 медіа входить 7 телеканалів, група інтернет-сайтів, 
власний виробничий департамент, VOD-платформа 1+1 video і 
Вища школа Media & Production.

Контакти

Інтелектуальне волонтерство.

Ключові інтереси

Інтелектуальне волонтерство.

Ключові інтереси
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Тетяна Юрченко
PR-директор

Tetiana.Yurchenko@dentsuaegis.com.ua
www.dentsuaegis.com.ua

Dentsu Aegis Network Ukraine — міжнародна комунікаційна 
група, яка вже протягом 4 років продовжує зберігати лідерство 
на ринку.

Контакти

Інтелектуальне волонтерство.

Ключові інтереси

Олег Киричук 
PR Coordinator

oleg.kirichuk@asterslaw.com 
www.asterslaw.com

«Астерс» — найбільша юридична фірма України з офісами 
у Києві, Вашингтоні (США), Брюсселі (Бельгія) та Лондоні 
(Великобританія). 

Контакти

Інтелектуальне волонтерство.

Ключові інтереси
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Інтелектуальне волонтерство: фінансові та інші консультації.

Ключові інтереси

Тетяна Колесник
Керівник сектору КСВ

TatyanaV.Kolesnik@fuib.com
www.pumb.ua

Перший Український Міжнародний Банк — найбільший 
український банк з приватним капіталом, якому вже більше 28 
років. Універсальний банк з розгалуженою мережею відділень 
по всій території України, що працює як з роздрібними, так і 
корпоративними клієнтами.

Контакти

Інтелектуальне волонтерство: проведення тренінгів та семінарів, 
а також навчальних курсів для студентів.

Ключові інтереси

KPMG — це міжнародна мережа незалежних фірм-членів, які 
надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги, а 
KPMG Insight Academy пропонує найсучасніші авторські 
навчальні програми для підвищення професійних знань та 
навичок. KPMG здійснює свою діяльність в Україні з 1992 року.

Олена Михайлошина
Координатор КСВ

OMykhailoshyna@kpmg.ua
www.home.kpmg/ua/uk/home

Контакти
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Інтелектуальне волонтерство.

Ключові інтереси

Інтелектуальне волонтерство: консультації на тему 
підприємницької діяльності, розвиток сфери прямого продажу.

Ключові інтереси

ТОВ «Емвей Україна» — світовий лідер у сфері здоров'я, краси та 
унікальних можливостей для початку власного бізнесу. 56-е 
офіційне представництво міжнародної компанії прямого продажу 
Amway Corp.

Катерина Деркач
PR-specialist

kateryna.derkach@amway.com
www.amway.ua

Контакти

lifecell — український діджитал-оператор, зосереджений на 
розвитку цифрових сервісів, якості та швидкості мобільного 
інтернету та розбудові перших в Україні національних IoT-мереж. 

Тетяна Бакун 
Спеціаліст зі зв'язків із 
громадськістю

tetyana.bakun@lifecell.com.ua
www.lifecell.ua 

Контакти
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Інтелектуальне волонтерство: лекції, курси, а також інтернатури.

Ключові інтереси

Інтелектуальне волонтерство: тренінги та менторство.

Ключові інтереси

Юлія Новачеко 
Керівник відділу зовнішніх і 
внутрішніх комунікацій EVO

pr@evo.company
www.evo.company

EVO — українська продуктова IT-компанія, якій 11 років. Компанія 
робить маркетплейси для онлайн-шопінгу і замовлення послуг, 
сервіс електронного документообігу, інтернет-майданчик для 
проведення державних та комерційних торгів: Prom.ua, Satu.kz 
Bigl.ua, Kabanchik.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, Zakupki. Prom.ua, Vchas-
no.ua, IZI.zone.

Контакти

Indigo - Tech Recruiters з 2007 року здійснює пошук 
IT-персоналу та створює R&D центри для технологічних 
міжнародних компаній.

Анна Стеценко
Засновниця

as@indigo.co.ua
www.indigo.co.ua

Контакти
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Crowe — представник групи компаній, що входить в одну з 
найбільших міжнародних мереж Crowe Global. Мережа 
складається з 250 незалежних бухгалтерських та 
консультаційних компаній. 

Тетяна Князєва
Фінансовий директор

knyazeva@crowe.com.ua
www.crowe.com/ua

Контакти

Інтелектуальне волонтерство.

Ключові інтереси

Інтелектуальне волонтерство.

Ключові інтереси

Яна Бакаленко
General Manager

bakalenko@axon.partners
www.axon.partners

Axon Partners — юридична компанія, що сповідує просту 
філософію: творчість — основа інновацій. Компанія консультує у 
сфері хай-тек, інтелектуальної власності, венчурного 
інвестування, електронних та криптовалют, електронної комерції 
та медіа-права.

Контакти
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«Правовий Альянс» — одна з провідних спеціалізованих 
юридичних фірм України, що обслуговує переважно 
фармацевтичну індустрію на території України і низки країн СНД.

Олексій Бежевець
Партнер

bezhevets@l-a.com.ua
www.legalalliance.com.ua

Контакти

Інтелектуальне волонтерство.

Ключові інтереси

Інтелектуальне волонтерство: безкоштовна правова 
консультація і pro bono події для розвитку галузі.

Ключові інтереси

UniSender — простий сервіс для масових email-розсилок, який 
допомагає компаніям будь-якого розміру тримати зв'язок зі 
своїми клієнтами і таким чином отримувати регулярні продажі 
та збільшувати прибуток.

Ярослава Денисенко
PR менеджер

pr@unisender.com
www.unisender.com

Контакти
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Інтелектуальне волонтерство.

Ключові інтереси

Julia Plieva
Managing Partner, CEO

j_plieva@applecons.com.ua
www.applecons.com.ua

Аpple Consulting® — провідна консалтингова компанія, яка 
надає повний спектр професійних послуг для посилення 
ринкових позицій і підвищення ефективності бізнесу в розробці 
і впровадженні вирішальної конкурентної переваги.

Контакти

Інтелектуальне волонтерство: юридична pro bono підтримка.

Ключові інтереси

Марина Опірська
Старший юрист, координатор 
pro bono проєктів

maryna.opirska@dlapiper.com
www.dlapiper.com/uk/ukraine

ТОВ «Ді Ел Ей Пайпер Україна» — частина глобальної мережі 
DLA Piper — міжнародної юридичної фірми, юристи якої 
працюють у понад 40 країнах світу.

Контакти
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Група компаній з єдиними цінностями і місією: розвинути 
економіку країни і перейти з третього світу в перший, не 
змінюючи свого географічного розташування.

Любов Ждан
СЕО «Мой Город»

l.zhdan@netpeak.net
www.netpeak.group

Контакти

Волонтерські ініціативи з благоустрою, благодійні акції та інше.

Ключові інтереси

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» спеціалізується на 
виробництві довгомірного прокату — арматури і катанки зі 
звичайної і легованої сталі, сортового і фасонного прокату з 
низьколегованої сталі і спеціальних марок сталі. Підприємство 
є частиною міжнародної корпорації АрселорМіттал.  

Майя Ластовецька
Менеджер з КСВ

maiya.lastovetskaya@arcelormittal.com
ukraine.arcelormittal.com

Контакти

Інтелектуальне волонтерство.

Ключові інтереси
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Інтелектуальне волонтерство.

Ключові інтереси

Аліна Зуйковська 
Менеджер зі сталого розвитку 
Дирекції з регіональної політики

ZuykovskayaAA@dtek.com
www.dtek.com

ДТЕК Енерго — стратегічний холдинг, що розвиває бізнес 
в енергетичній галузі.

Контакти
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КСВ-ІНІЦІАТИВИ
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ГУМАНІТАРНА ПОШТА

Масова допомога армії та переселенцям сколихнула 
громадськість і створила феномен волонтерства в Україні. 
Масштаби зібраної допомоги були настільки великими, що 
системна допомога у доставці від компанії «Нова Пошта» була 
вкрай необхідною. «Нова Пошта» стала логістичним рішенням 
для сотень волонтерських організацій, і компанія долучилася до 
розвитку громадського руху своєю основною 
бізнес-компетенцією — доставкою.

Серед найбільших: ГО «Хелп армії», БО «БФ Мак», БО БФ «Крила 
Фенiкса», БО МБФ «Повернись живим», «Народний тил», 
БО БФ «СВОЇ», БО МБФ «Кожен Може», ГО «Донбас СОС», 
ГО «Допомога Армії України».

Соціальний проєкт, що надав можливість волонтерським 
організаціям та ініціативним групам відправляти й отримувати 
гуманітарні вантажі безкоштовно в будь-якому відділенні 
компанії по всій Україні.

Партнери

За понад 4 роки роботи програми доставлено 155 388 
відправлень загальною вагою 15 390 тонн. За цей час в проєкті 
взяло участь понад 300 організацій. Наразі їх кількість 
зменшилась до 130 активних акредитованих організацій.

Вимірювані результати

 №3
 №11
 №16
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ПРАВНИЧА ШКОЛА EBA ТА «АСТЕРС»

Школу засновано у 2013 році фірмою «Астерс» у партнерстві з 
Європейською Бізнес Асоціацією (провідною асоціацією 
міжнародного бізнесу в Україні, що об'єднує близько 900 
європейських, українських та міжнародних компаній).

Програму Правничої школи ЕВА та «Астерс» було розроблено 
таким чином, щоб спрямувати її на набуття принципово нових 
юридичних знань як юристами, які практикують у галузі 
правового супроводу та захисту бізнесу, так і менеджерами з 
відповідною освітою. Структура та зміст програми насамперед 
передбачають професійний розвиток фахівців, які володіють 
комплексними знаннями та мають практику у своїй галузі права.

Європейська Бізнес Асоціація (EBA).

Унікальна безкоштовна освітня платформа для українських 
юристів, призначена для обміну досвідом і найкращими 
прикладами юридичної підтримки та захисту бізнесу.

Партнер

Здійснює внесок у 
підвищення юридичної 
обізнаності, а також 
допомагає згуртовувати та 
розвивати юридичну 
спільноту в Україні.

Невимірювані результати

5 років діяльності. За 
попередні 12 семестрів 
діяльності заняття у 
Правничій школі відвідали 
понад 1500 учасників.

Вимірювані результати

 №4
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БЛАГОДІЙНІ ІНІЦІАТИВИ

METRO з листопада 2011 року співпрацює з міжнародною 
благодійною організацією «Фудбенк». Метою співпраці є 
боротьба з голодом шляхом передачі продовольчих та 
непродовольчих товарів тим верствам населення, які найбільше 
їх потребують — дітям, пенсіонерам, малозабезпеченим, — 
у понад 90 інституціях по всій Україні. 

Крім того, «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» проводить регулярні 
благодійні ініціативи: «METRO Миколай», «Поділись Великоднім 
сніданком» та «Збери шкільний портфелик» і запрошує усіх 
колег стати волонтерами в рамках цих проєктів. У такий спосіб 
компанія прагне не лише зробити пожертви, але й подарувати 
власний час та корисно провести його разом, організовуючи 
різноманітні майстер-класи для вихованців благодійних установ.

КМБФ «Фудбенк».

Надання продовольчих та непродовольчих благодійних 
пожертв завдяки участі у благодійних ініціативах та співпраці.

Партнер

Понад 90 благодійних та громадських організацій у 15 містах 
присутності METRO отримали допомогу. 

За жовтень 2017 — вересень 2018 року передано на 
благодійність 158 843 одиниці різноманітних продуктів 
харчування та товарів першої необхідності, з початку співпраці 
(2011 рік) — майже 800 000 одиниць.

Вимірювані результати

 №1
 №2
 №12
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ДИВИСЬ УКРАЇНСЬКЕ — ТВОРИ СВОЄ МАБУТНЄ!

З 2016 року «Делойт» в Україні підтримує соціально-культурний 
проєкт короткометражних фільмів українського виробництва 
«Дивись українське — твори своє мабутнє!» У межах одного з 
напрямів стратегії — Making a Meaningful Impact on Society and on 
Our Country — компанія профінансувала створення трьох 
короткометражних фільмів. Співробітники компанії були залучені 
у вибір фільмів для спонсорства шляхом анонімного голосування. 

Соціально-культурний проєкт короткометражних фільмів 
українського виробництва.

Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні — Дивись 
українське!»

Партнер

Сприяння розвитку 
українського 
кіновиробництва, вплив на 
трансформацію свідомості 
суспільства, без чого 
неможлива трансформація 
країни.

Невимірювані результати

За участі «Делойт» побачили 
світ 3 короткометражні 
стрічки від українських 
режисерів. Загалом фільми 
проєкту «Дивись українське» 
вже отримали понад 20 
фестивальних нагород.

Вимірювані результати

 №8
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО 
НЕЗАХИЩЕНОЇ МОЛОДІ 

Програму розвитку соціально незахищеної молоді у Центрі 
соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (м. Святогірськ, 
Донецька обл.) впровадили у 2015 році.
У рамках проєкту проведено мотиваційні тренінги з залученням 
волонтерів компанії, тестування за всесвітньовідомим тестом з 
профорієнтації «Magellano Університет» та консультації 
досвідченого психолога за результатами тесту. Крім цього, 
освітні заклади було забезпечено повністю укомплектованими 
комп'ютерними класами, що дозволяє учням готуватись до ЗНО 
на онлайн-платформі iLearn, яка містить курси та вебінари з 
основних предметів. 

З 2018 року запроваджено гейміфікацію навчання. Це дозволило 
більше мотивувати випускників брати участь у вебінарах та 
онлайн-курсах, а також нагороджувати найактивніших 
учасників. У деяких навчальних закладах відкрито додаткові 
курси «Перша професія», де діти можуть навчитися перукарській 
майстерності, столярній справі або кулінарії та отримати 
навички першої професії.

Громадська спілка «Освіторія».

Мета проєкту — допомогти молоді отримати доступ до освіти 
та визначитися з майбутньою професією.

Партнер

 №4

15 шкіл-інтернатів та понад 1200 їх випускників у 9 областях 
України стали учасниками програми. За підсумками минулого 
року 85% учасників програми вступили до вишів.

Вимірювані результати
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TUSTAN AR & TUSTAN VR 

R&D-підрозділ компанії SoftServe розробив мобільний додаток 
Tustan AR, який за допомогою технології доповненої реальності 
показує, як виглядала середньовічна наскельна дерев’яна 
фортеця ІХ-ХVІ сторіччя Тустань, залишки якої розташовані в 
українських Карпатах.

Зараз додаток Tustan AR доступний в режимі реального часу на 
місці знаходження історичної пам’ятки за будь-яких погодних 
умов. Крім того, зображення можна побачити дистанційно, 
завантаживши безкоштовний додаток. 

Наступним етапом співпраці з музеєм стало створення проєкту 
Tustan VR — інсталяції, що являє собою комплекс апаратного та 
програмного забезпечення, який дозволяє здійснити 
вітруальний політ на дельтаплані, оглядаючи 3D-модель 
середньовічної фортеці Тустань та скельного комплексу під 
різними кутами огляду у високій деталізації. Усе обладнання 
було безкоштовно передане в користування музею «Тустань» на 
початку серпня 2019 року.

IT-рішення для відтворення середньовічної фортеці Тустань.

 №17

Історико-культурний заповідник «Тустань».

Партнер

Підвищення привабливості 
локацій для туристів, 
збереження культурної 
спадщини.

Невимірювані результати

Близько 100 тисяч туристів, 
які відвідують заповідник та 
музей «Тустань» щороку.

Вимірювані результати
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БЛАГОДІЙНІСТЬ НА МИКОЛАЯ

 №3

До Дня святого Миколая компанія Intellias допомагала фонду 
«Таблеточки» та підтримувала акції «ІТ-Миколай» у Львові та 
Києві. Крім традиційних активностей зі збору коштів на 
благодійність до Дня святого Миколая, Intellias спільно з 
«Видавництвом Старого Лева» організувала благодійний 
книжковий ярмарок у львівському офісі та встановила 
брендовану хатинку на різдвяному ярмарку на площі Ринок у 
Львові. Компанія перерахувала 10% із кожного чеку спеціаліста 
Intellias та по 1 гривні з кожного чеку на благодійну акцію 
«ІТ-Миколай».

Допомога дітям через підтримку благодійних акцій до Дня 
святого Миколая.

БФ «Таблеточки», «Видавництво Старого Лева», благодійна акція 
«ІТ-Миколай».

Партнер

Cума всіх пожертв становить $15 094. Компанія долучилась до 
благодійних акцій, збільшивши загальну зібрану суму до $20 000.

Вимірювані результати
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БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

1. Повний портфель. Мета проєкту — допомогти дітям, 
позбавленим батьківського піклування, підготуватися до нового 
шкільного року. Зібрані співробітниками кошти спрямовуються 
на закупівлю портфелів та шкільної форми для вихованців 
дитячих будинків.

2. Мрія в подарунок. Новорічні святкування з різними розвагами, 
конкурсами, іграми, виступами, а також врученням подарунків.

3. Фінансова грамотність. Щорічно напередодні Міжнародного 
дня захисту дітей команда волонтерів банку невтомно розвозить 
знання з фінансової грамотності до підшефних дитячих будинків 
та шкіл-інтернатів. Дітей навчають ознакам справжності банкнот, 
звичкам фінансово грамотної людини, правилам планування 
бюджету, навичкам користування банківськими картками тощо. 
Окрім цього, діти обов'язково отримують тематичні подарунки. 

Благодійний фонд «Благомай».

Проєкти, спрямовані на підтримку дітей з дитячих будинків 
та інтернатів.

Партнер

 №1
 №4

Щороку перед новорічними святами здійснюються мрії майже 
400 дітей з 10 дитячих будинків по всій Україні. 

Вимірювані результати
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STEM-ОСВІТА 

Підтримка та розвиток STEM-освіти сприяє формуванню 
високопрофесійного кадрового резерву. Для дітей працівників 
підприємства вже 4-й рік поспіль працюють школи англійської 
мови та ІТ-технологій. 

З вересня 2018 року школи англійської мови, IT-технологій було 
відкрито також для дітей Кривого Рогу. Навчання в школах 
безкоштовне.

БО «Благодійний фонд АрселорМіттал Кривий Ріг».

Активна співпраця з вишами, можливість стажування на 
підприємстві для випускників, навчання і розвиток 
співробітників та дітей.

Партнер

 №4

Навчання вже пройшли понад 3 000 дітей. 769 дітей вивчали 
англійську мову та 375 — інформаційні технології. 

Вимірювані результати
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОЄКТИ

До Всесвітнього дня навколишнього середовища AB InBev Efes 
Україна ініціювала прибирання столичного експоцентру ВДНГ і 
створила за допомогою екодизайнерів інсталяцію «Стихії». 
Скульптури інсталяції відтворюють воду, землю, вогонь і повітря, 
показуючи, що рішення екологічних проблем стосуються 
кожного з нас. Інсталяція «Стихії» розповідає про цінність 
планети як феномена і підкреслює важливість впровадження 
екологічних, ресурсозберігальних технологій і матеріалів на 
виробництвах і в повсякденному житті.

У рамках своєї мети з протидії змінам клімату AB InBev Efes 
Україна зобов'язується до кінця 2025 року повністю перейти на 
відновлювані джерела при закупівлі електроенергії.
Компанія також організувала екологічні проєкти з прибирання 
сміття в Чернігові, Миколаєві та Харкові.

Ініціативи та проєкти компанії, спрямовані на захист 
навколишнього середовища.

Відомі українські дизайнерки Ольга Гальчинська, Юлія Абрамова 
та Ольга Денисенко.

Партнери

 №13
 №15
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ПРОГРАМА EKIDS

Волонтери-програмісти навчають школярів основам 
програмування за допомогою мови Scratch. Традиційно діти 
створюють мультики, ігри та інформаційні проєкти на одну з тем 
Цілей сталого розвитку суспільства. Проєкт триває 2,5 місяці і 
реалізовується у п’яти містах, де є офіси ЕРАМ Україна: Києві, 
Львові, Харкові, Вінниці, Дніпрі.

Також під час програми проводяться екохакатони та екоквести. 
Наприклад, на одному з хакатонів діти розробили програмні 
продукти на екологічну тематику, сконструювали 
роботів-сортувальників та інше.

Мережа Глобального Договору в Україні. Robo.ua — школа 
робототехніки. Code club foundation. Представництво WWF 
(World Wildlife Fund) в Україні. Молодіжна консультативна панель 
ООН. Національнa скаутська організація «Пласт».

Профорієнтаційний напрям для школярів молодших, середніх 
та старших класів — програма еКids. 

Партнери

1040 дітей у eKids; понад 8000 
волонтерських годин; понад 
350 волонтерів; курси у 5 
містах; понад 30 публікацій у 
ЗМІ; лояльність ЕПАМівців 
(99% задоволені проєктом).

Вимірювані результати

 №4
 №13
 №15
 №17

Діти отримали навички 
програмування, що полегшить 
їм професійний вибір у 
майбутньому. Формування 
та/або посилення екологічної 
свідомості серед дітей та 
батьків.

Невимірювані результати
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EVO.CHARITY

Створено спеціальний канал у  Slack, а з вересня запускається 
внутрішній сайт evo.charity, де кожен співробітник компанії може 
оголосити збір коштів на будь-яку ініціативу (допомога армії, 
тваринам, хворим друзям, родичам чи іншим людям). Компанія зі 
свого боку подвоїть суму, яку збере співробітник. Все 
ґрунтується на цілковитій довірі. Окрім ініціатив від 
співробітнтків, EVO співпрацює з благодійними фондами та 
організаціями. Нещодавно провели День донора в офісі: здавали 
кров для Київського міського центру крові спільно з 
БФ «Таблеточки» та встановили в офісі бокс для збору речей від 
«Ласки».

БФ «Таблеточки», «Краб», «Ласка».

Програми КСВ у EVO реалізуються так: якщо працівники 
вважають ініціативу важливою, компанія її підтримує. 

Партнери

Понад чверть співробітників залучені у різні ініціативи і 100% 
знають про таку можливість.

Вимірювані результати

 №16
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TRAFFIC CHALLENGE

У 2018 році реалізовано такі проєкти.
1. Кампанія «Стривай!» про 5 причин загибелі в ДТП. Соціальні 
ролики за участі DZIDZIO транслювала одна з найбільших в 
Україні мереж заправок, а Мінінформполітики забезпечило 
ротацію на телебаченні і в мережі кінотеатрів по Україні.
2. Безкоштовний діджитал-хаб з безпеки дорожнього руху 
FRoSH (First Road Safety HUB), який поєднує в собі різні 
формати навчання для різних вікових груп.
3. Вебінари для дітей та батьків, зокрема для велосипедистів, 
про паркування, про пересування містом без батьків, дитина в 
автомобілі як пасажир тощо.

БФ «Демократичний розвиток»

Національна освітня програма. Її мета — сформувати культуру 
поведінки на дорозі та знизити рівень дитячого травматизму 
та смертності від ДТП. 

Партнер

Підвищення обізнаності 
суспільства про безпеку 
дорожнього руху, зокрема в 
регіонах, зменшення кількості 
дітей, постраждалих у ДТП з 
власної провини.

Невимірювані результати

1) 112 000 екземплярів книги 
«1000 і 1 поворот» дару-
ється кожному школяру під 
час уроку з безпеки на дорозі.
2) 1 500 педагогів, медиків, 
поліцейських стали тренерами 
курсу «Відповідальні батьки».
3) 10 000 відвідувачів 
навчального порталу.
4) 5 000 примірників книги 
про ПДР для старшокласників 
«Споримо, ти не знаєш?!» 
передано школярам.
5) 12 прес-конференцій, понад 
40 ефірів, понад 100 публікацій.

Вимірювані результати

 №3
 №4
 №11
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З 2015 року lifecell реалізовує соціально-освітній проєкт Upgrade 
yourself with lifecell. Програма включає як лекції на 
вузько-спеціалізовану технічну тематику (огляд транспортної 
мережі; DWDM; огляд мережі комутації; білінгові системи в 
мобільному операторі тощо), так і лекції з розвитку soft skills 
(фінанси для нефінансистів, мобільні фінансові послуги; 
креативне мислення, мистецтво публічних виступів та ін.). 
Тематика тренінгів щороку адаптується відповідно до потреб та 
лекційної програми вишів. 

Програма тренінгів від фахівців компанії, спрямована на 
підвищення професійної підготовки викладачів українських 
вишів задля покращення рівня теоретичної підготовки студентів.

Розвиток освіти в Україні, 
популяризація технічних 
спеціальностей.

Невимірювані результати

Загалом у лекціях від lifecell 
взяли участь понад 130 
викладачів з 12 технічних вишів 
країни. Щороку понад 10 
спеціалістів компанії 
долучаються до формування 
навчальної програми та 
проведення тренінгів pro bono.

Вимірювані результати

 №4

UPGRADE YOURSELF WITH LIFECELL
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Компанія сприяє відродженню населених пунктів та 
забезпеченню розвитку громад. Відтак, спрямовує матеріальні й 
нематеріальні ресурси (передача необхідної техніки та 
приміщень в користування) у такий напрям, як кооперативи. 

Створення комунальних підприємств у селах дозволяє громаді 
оперативно вирішувати нагальні проблеми благоустрою 
територій, вчасно реагувати на запити місцевих мешканців та 
заробляти кошти за надання відповідних послуг для подальшого 
розвитку підприємництва. Географія проєкту охоплює 
Черкаську, Полтавську та Київську області.

Мета: сприяння розвитку соціального підприємництва та 
створенню нових робочих місць у селах. 

Підвищення рівня життя 
місцевого населення, 
розвиток соціальної 
інфраструктури і якості 
надання послуг.

Невимірювані результати

Створено 6 комунальних 
підприємств, 33 нових робочих 
місця, і 540 родин отримали 
послуги.

Вимірювані результати

 №8

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА
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NESTLÉ ЗДОРОВІ ДІТИ

Частиною ініціативи «Nestlé Здорові Діти» є освітня програма 
«Абетка харчування», яку впроваджує Nestlé в Україні за 
підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства 
охорони здоров’я України.

Для цікавого вивчення та запам’ятовування правил 
раціонального харчування, яких дитина дотримуватиметься у 
повсякденному житті, створено робочі зошити, що допоможуть 
школярам разом із улюбленими героями дізнатись більше про 
корисні страви, а також про легкі рецепти їх приготування. Крім 
того, для вчителів створено методичні посібники із 
рекомендаціями, як найкраще допомогти дітям опанувати 
навички раціонального харчування. 

У рамках програми разом із вчителями, батьками та 
професійними шеф-кухарями проводяться кулінарні 
майстер-класи, де школярам розповідають про важливість 
збалансованого харчування, а потім вони власноруч створюють 
смачні та корисні овочеві страви, розроблені шеф-кухарем на 
основі матеріалів «Абетки харчування». 

Міністерство освіти і науки України та Міністерство охорони 
здоров’я України

Ініціатива, що сприяє покращенню здоров'я дітей. 

Партнер

630 000 дітей отримали базові знання про раціональне 
харчування в рамках програми «Абетка харчування».

Вимірювані результати

 №3

 №4
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ПЛАТФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

«Платформа інноваційного підприємництва» допомагає 
створювати умови для розвитку своєї справи молодими 
підприємцями, щоб розвивати Україну та суспільство загалом та 
будувати екосистему підприємництва у Східній Європі. Учаcть 
Axon Partners полягає у юридичній підтримці платформи 
інноваційного підприємництва (юридичних консультаціях, 
підготовці юридичних документів), юридичному менторстві 
стартапів (індивідуальні юридичні консультації для різних 
проєктів) та лекціях на юридичну тематику для майбутніх 
підприємців. 

ГО «Платформа інноваційного підприємництва».

Підтримка та розвиток молодих підприємців у розвитку їхніх 
стартапів (менторство, навчання, пошук інвестицій, 
просування) — створення мережі стартап-інкубаторів та 
акселераторів.

Партнер

 №4
 №17

Ініціатива дозволяє 
виховувати успішних і 
юридично підкованих та 
свідомих підприємців, які 
розуміють, як має працювати 
їхня справа у правовому полі 
України.

Невимірювані результати

Понад 100 тис. охоплення 
аудиторії; понад 20
університетів з осередками 
для співпраці; понад 2000 
заявок на участь; понад 200 
стартапів взяли участь;
82 стартапи випустилося.

Вимірювані результати
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УКРАЇНА – ЖИТНИЦЯ МАЙБУТНЬОГО

Програма була започаткована у 2013 році. Вона підтримує 
реалізацію прєктів за напрямами: освітні програми для сільської 
місцевості, програми зі сталого розвитку середовища громад.

Основна місія програми — поліпшення життя людей у сільській 
місцевості шляхом згуртування громад, підвищення громадської 
свідомості та соціальної активності для вирішення місцевих 
проблем. 

Переможцями з 2013 по 2018 рік стали 19 соціальних проєктів 
для сільських громад Вінницької, Волинської, Донецької, 
Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, 
Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, 
Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та 
Чернігівської областей.

РЦ «ГУРТ», Фонд «Східна Європа», Центр «Розвиток КСВ», БФ 
«Надія в дії», ГО «Об'єднання людей з інвалідністю», «Від серця 
до серця», ГО «КРОНА.ЮА» та інші.

Програма соціальних інвестицій для підтримки ініціатив 
сільських громад.

Партнери

 №4
 №11
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БЛАГОУСТРІЙ МІСТА

За підтримки Подільської районної адміністрації м. Києва, 
компанія Shell Retail Ukraine у грудні 2018 року встановила нові 
брендовані лавки та урни біля підніжжя колони Маґдебурзького 
права (вул. Набережна, 8).

Подільська районна адміністрація м. Києва.

Партнери

Охоплення у соцмережах: 
267.3 тис. переглядів, 
4.4 тис. лайків, 
498 коментарів.

Вимірювані результати

 №11

Покращення інфраструктури 
міста та розвиток його 
культурної складової.

Невимірювані результати
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ORANGE DAYS

Тричі на рік у мережі магазинів EVA проходять помаранчеві дні, 
коли споживачі купують акційні товари з помаранчевими 
цінниками, а частина цих коштів перераховується на придбання 
необхідного медичного обладнання для перинатальних центрів 
України. У 2018 році проєкт Orange Days здобув відзнаку в 
номінації «Суспільство» на Partnership for Sustainability Award 
2018, ініційованій Глобальним Договором ООН в Україні.

БФ «КОЛО».

Cоціальний проєкт, створений лінією магазинів EVA для допомоги 
передчасно народженим малюкам України.

Партнер

З 2015 року компанії вдалося зібрати 1,2 млн. гривень та закупити 
життєво необхідне обладнання для 11 дитячих лікарень та 
перинатальних центрів Львівської, Одеської, Тернопільської, 
Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, 
Хмельницької, Київської, Івано-Франківської та Херсонської 
областей.
Організовано освітні семінари для понад 200 жінок за участю 
компетентних лікарів, які поділилися з вагітними пацієнтками і 
молодими мамами необхідною інформацією про догляд за 
передчасно народженими дітьми, їхню реанімацію, вакцинацію.

Вимірювані результати
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СОЦІАЛЬНЕ СТАЖУВАННЯ

Мета — надати учасникам можливості професійної та 
особистісної орієнтації, надихнути на розвиток та підвищити 
рівень вимог до себе, що збільшить їхні шанси на успішне 
працевлаштування. Стажування складається з робочих завдань, 
щоденних міні-тренінгів та бесід, екскурсій у різні відділи 
компанії та в інші компанії, спілкування з успішними людьми. 
Обов'язковий компонент стажування — уроки англійської. 
Приклади тематик тренінгів: постановка цілей, мозковий штурм, 
когнітивна гнучкість, фінансова обізнаність, емоційний інтелект, 
ефективна комунікація, Excel, етикет ділової людини тощо.

Місяць в компанії для групи студентів, молодих людей уразливих 
категорій.

БФ «Приятелі дітей», БФ «СОС Дитячі Містечка» 

Партнери

За 7 років існування проєкту в ньому взяли участь 24 студенти. 
Серед студентів перших п'яти років проєкту (14 молодих людей) 
було проведено анкетування з метою оцінки впливу проєкту. 8 
стажерів (57%) зазначили, що їхня мотивація до навчання та 
академічні успіхи покращились. 10 стажерів (71%) засвідчили, що 
стажування надало їм впевненості у собі та підштовхнуло до 
участі в інших програмах розвитку. Трьом учасникам (21%) 
стажування допомогло визначитися з фаховим напрямом. 100% 
стажерів на момент опитування продовжували вивчення 
англійської мови.

Вимірювані результати

 №4
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SCHOOL RECYCLING

Складається з трьох ключових проєктів.
1. «Шкільний марафон роздільного збору відходів» — 
запровадження системи правильного поводження з відходами в 
навчальному закладі, встановлення станцій сортування, щоденне 
сортування вторинної сировини, забезпечення своєчасного 
вивозу та отримання матеріальної вигоди для навчального 
закладу.

2. «Екопатруль» — бригада екологічних активістів для 
проведення інформаційної кампанії й додаткових активностей, 
для забезпечення ефективності та підвищення рівня екологічної 
соціальної відповідальності, сортування вторинної сировини в 
школі.

3. «Екошкола року» — рейтинг та мотиваційно-заохочувальний 
захід серед загальноосвітніх навчальних закладів.

Активну участь беруть представники бізнесу, громади, органи 
місцевого самоврядування, перевізники та заготівельники 
вторинної сировини, управління та відділи освіти, дирекції 
навчальних закладів, батьківські комітети, учнівське 
самоврядування та пересічні громадяни. 

Освітній проект для дітей та школярів, що допомагає заощадити 
природні ресурси, зберегти навколишнє середовище, заробляти 
додаткові фінансові ресурси для потреб навчального закладу й 
розвитку учнівського самоврядування.
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Громадська організація Молодіжний рух LET’S DO IT, UKRAINE!, 
Управління освіти Миколаївської Міської Ради, Миколаївська 
Міська Рада, Мішково-Погорілівська Селищна Рада, Вишневська 
Міська Рада, Комунальна установа «Агенція розвитку Миколаєва», 
Tetra Pak,  Департамент житлово комунального господарства 
Миколаївської міської Ради, заклади шкільної освіти.

Партнери

Формування культури поводження з відходами, формування 
відповідального ставлення до сталого виробництва та 
споживання серед школярів, вчителів, батьків.

Невимірювані результати

School recycling за період 2016-2018 років об’єднав понад 
20 000 школярів та їх сімей.
Учасники проєкту здали на переробку 94 тонни вторинної 
сировини і таким чином врятували 567 дерев. 
Загальними зусиллями встановлено 960 контейнерів для 
щоденного сортування вторинної сировини в навчальних 
закладах за рахунок залучених коштів: з бюджету м. Миколаїв, 
благодійний внесок компанії PepsiCo Україна, громадський 
бюджет м. Кропивницький. Спеціальні контейнери для збору 
фракції надані компанією Tetra Pak Україна.

Вимірювані результати
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«КОЛО» ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

У серпні 2014 р. партнери юридичної компанії «Правовий 
Альянс» заснували Благодійний фонд з метою структуризації 
волонтерських зусиль, спрямованих на допомогу бійцям у зоні 
АТО та їхнім сім’ям. Пріоритетними напрямками діяльності 
Благодійного фонду є освіта, культура, медицина, патріотичне 
виховання молоді, а також допомога військовим та 
постраждалим із зони АТО. Юристи компанії залучались до 
надання безоплатної правової допомоги на запити до Фонду.
Паралельно з основною діяльністю БО БФ «Коло» було 
започатковано проєкт «Правова допомога учасникам АТО». 
Передумовою створення проєкту стала потреба в юридичній 
підтримці та наданні кваліфікованих відповідей на 
найпоширеніші питання мобілізованих військовослужбовців.

Заснування та підтримка діяльності Благодійного фонду «КОЛО».

Партнер

На допомогу зібрано та реалізовано більше 2 000 000 гривень. 
Здійснено понад 40 прямих поставок гуманітарної та технічної 
допомоги підрозділам у зону бойових дій (завжди безпосередньо 
на передову).

Вимірювані результати

 №16

БФ «КОЛО».
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 GLADPET

GladPet — частина масштабного проєкту «Системне вирішення 
проблеми безхатніх тварин» соціальної платформи «Моє місто». 
На сайті можна розмістити оголошення про тварину, яка шукає 
дім, та знайти домашнього улюбленця — кота чи собаку. Усіх 
тварин можна забрати безкоштовно.

Також можна взяти тварину з притулку під опіку: купувати корм, 
іграшки, ліки, відвідувати у притулку. На сайті можна знайти 
інформацію про існуючі притулки, волонтерські та зоозахисні 
організації, які діють у вашому місті. 

У рамках проєкту проводиться Home Me Fest — благодійний 
фестиваль на підтримку тварин з притулків.  

Онлайн-платформа для краудфандингу громадських проектів 
«Моє місто», онлайн-платформа адопції тварин GladPet.

Онлайн-сервіс адопції тварин.

Партнери

 №15

За допомогою ресурсу вдалося прилаштувати вже більше 2100 
тварин. Наразі на сайті розміщено близько 2000 оголошень.

Вимірювані результати
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GOCAMP

Мета проєкту — підвищити серед українських школярів рівень 
освіти та знань англійської мови у галузі підприємництва та 
менеджменту, сформувати у них сучасні навички проєктної 
роботи та креативного мислення з орієнтацією на школи у 
віддалених регіонах країни — переважно маленькі містечка, 
селища та селища міського типу.
Задачі проєкту — підвищити обізнаність школярів у 
підприємництві та сучасних методиках (таких як SCRUM, IoT, 
Creative thinking і т.д.), підготувати українських школярів до 
майбутньої роботи, надати їм знання, які вони не можуть 
отримати в школі, ознайомити їх з вимогами, що висуваються до 
майбутніх спеціалістів, які хочуть бути успішними в житті.

ГО Global Office

Навчання школярів підприємництву та основам культури 
інноваційного розвитку в літніх та післяшкільних таборах.

Партнер

Допомога школярам отримати 
нові знання та навички, які 
знадобляться їм у майбутньому.

Невимірювані результати

Соціальні інвестиції склали 
1 000 000 грн. До завершення 
проєкту у вересні планується 
залучити загалом понад 50 
співробітників компанії.

Вимірювані результати
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 ПРОГРАМА WE CARE!

У 2018 році Креді Агріколь реалізував 12 благодійних та 5 
«зелених» ініціатив, а також 8 проєктів, спрямованих на 
мотивацію персоналу.

Вже два роки банк підтримує оновлення дитячого спортивного 
комплексу «Спортіум» у Миколаївський області. У 2018 році банк 
здійснив масштабну реконструкцію спортивного басейну, а у 
2019 році — підтримав реконструкцію багатофункціонального 
спортивного майданчика.

У рамках програми We Care! банк фокусується на кількох 
напрямах: благодійність і волонтерство, екологічні проєкти, 
турбота про співробітників і спонсорство. 

БФ «Твоя Опора».

Партнер

Оновлення дитячого 
спортивного комплексу 
«Спортіум» дозволило 
забезпечити гармонійний 
розвиток дітей та додати у 
програму відпочинку 
спортивні заходи, необхідні 
для здоров’я молодого 
покоління.

Невимірювані результати

Протягом літнього сезону 
2018 року понад 4 000 дітей 
та інших відвідувачів 
комплексу з усієї України 
змогли випробувати 
оновлений басейн.

Вимірювані результати
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 №3

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ

З 2014 року Ощадбанк відкриває інклюзивні відділення. Вони зручні 
і повністю доступні для всіх категорій клієнтів. Під час їх 
проєктування були враховані поняття універсального дизайну, 
доступності середовища, антропометричних даних та ДБНВ. 
Додатково реалізовано спеціальні рішення для зручності клієнтів з 
порушеннями опорно-рухового апарату, зору чи слуху. 

Інклюзивні відділення є майданчиком для спілкування і проведення 
вільного часу людей з інвалідністю — як дорослих, так і дітей — у 
рамках щомісячних інклюзивних клубів на базі цих відділень.

Ощадбанк спільно з проєктом Inclusive Friendly організовує та 
проводить навчання співробітників, партнерів та клієнтів основам 
спілкування та обслуговування людей з інвалідністю. 
Також Ощадбанк спільно з бізнес-партнерами — найбільшим 
гастрономічним фестивалем Ulichnaya eda і громадським 
об’єднанням Fight for right — відкрили інклюзивний простір beTo-
gether. Це простір, де кожен відвідувач фестивалю в доступній та 
цікавій формі може дізнатись про інклюзивність, протестувати 
предмети та цікаві речі, виготовлені за принципом універсального 
дизайну, взяти участь в інклюзивних іграх та активностях і 
поспілкуватись з людьми з інвалідністю у невимушеній атмосфері.

Ощадбанк є першим і єдиним банком в Україні, який здійснює 
системну і комплексну роботу, спрямовану на повноцінну 
інтеграцію людей з інвалідністю та забезпечення рівного доступу 
до банківських послуг. 
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Національна Асамблея людей з інвалідністю України, 
компанія IDNT, проект Inclusive Friendly, ГО «Відчуй», ГО 
«Бачити серцем», ГО «Інститут суспільних ініціатив», 
фестиваль Ulichnaya Eda, ГО Fight for right.

Партнери

Наразі відкрито 23 інклюзивних відділення.
За час роботи інклюзивних клубів було проведено понад 250 
засідань.
На сьогодні було проведено 22 тренінги Inclusive Friendly в 11 
обласних управліннях Ощадбанку. Навчання пройшли близько 
230 керівників відділень нового формату та понад 200 клієнтів 
та партнерів Ощадбанку з державних та комерційних компаній 
різного спрямування.
За сезони 2017-2019 років інклюзивний простір BeTogether 
працював на 9 фестивалях. Сукупна кількість відвідувачів 
сягнула 700 людей.

Вимірювані результати

 №10

Зміна ставлення до людей з інвалідністю.

Невимірювані результати
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ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ

З 2014 року компанія почала активно співпрацювати зі школами 
та Центром «Розвиток КСВ», долучившись до проєкту STEM. У 
2016 році було підписано меморандум про співробітництво з 
Національним еколого-натуралістичним центром. У рамках 
співпраці співробітники Syngenta проводять лекції, семінари, 
майстер-класи для школярів та вчителів, виїзні екскурсії на 
дослідницькі ділянки й R&D станції. У 2017 році було відкрито 
модернізований агроклас.
 
У 2018 році Syngenta приєдналася до партнерського проєкту 
Центру «Розвиток КСВ» з розробки детальної карти професій 
аграрної галузі. У рамках проєкту було підготовлено буклет про 
професійну сферу, навички і кар’єру. Навчальні заклади 
об’єдналися у першу в Україні спільноту шкіл «Кар'єра мрії» та 
проводять заняття на теми агрономії та сільського господарства.

Центр «Розвиток КСВ», Національний еколого-натуралістичний 
центр, школи України.

Освітні проєкти, спрямовані на розвиток аграрної галузі.

Партнери

Понад 3000 учнів та 50 вчителів взяли участь в освітніх 
ініціативах Syngenta; понад 60 співробітників компанії залучено. 
Понад 140 навчальних закладів входять до спільноти шкіл 
«Кар'єра мрії».

Вимірювані результати
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ВЕСНЯНА ШКОЛА

Реалізація проєкту передбачає формування у юнаків та дівчат 
розуміння атомної енергетики як стратегічної для країни галузі 
через розгляд її технічної, соціально-економічної, екологічної та 
управлінської складових. Навчальний процес організовується у 
формі відкритих лекцій-дискусій для учасників з експертами та 
провідними фахівцями в галузі атомної енергетики. Після 
завершення проєкту учасники мали можливість на конкурсі 
інноваційних ідей презентувати своє бачення реалізації в Україні 
технологій реакторів малої потужності, а також відвідати одну із 
діючих АЕС України.

ГО «Молодіжна енергетична спільнота», ГО «Українське ядерне 
товариство»

Освітній проєкт, спрямований на ознайомлення активної молоді 
з сучасним станом та особливостями функціонування ядерної 
енергетики України. 

Партнери

 №4

 №9

До фіналу проєкту дійшли 80% зареєстрованих на початку 
проєкту учасників.

Вимірювані результати
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ПРОЄКТ З AMNESTY INTERNATIONAL

Проєкт полягав у адаптації до українського правового поля 
навчальних матеріалів, розроблених Amnesty International, для 
вивчення учнями молодших та старших класів Загальної 
Декларації Прав Людини. 

ТОВ «Ді Ел Ей Пайпер Україна» переклало навчальні матеріали 
(плани занять, уроків) і підготувало коментарі до статей 
Загальної Декларації Прав Людини. Коментарі містять приклади 
використання та обмежень використання, а також захисту прав 
людини з посиланнями на реальні судові справи та коротким 
аналізом судових рішень і висновками щодо конкретної 
реалізації статей Загальної Декларації Прав Людини. 

Адаптація матеріалів для учнів шкіл для вивчення Загальної 
Декларації Прав Людини.

Партнер

 №17

Amnesty International

 №4
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ЛАПКА ДОПОМОГИ

Ініціатива була приурочена до Міжнародного дня селфі. 
Unisender створили рамочку для аватарок у Facebook, вигадали 
слоган «Ваша мордашка може допомогти іншим мордашкам». 
За кожне використання рамочки компанія передавала 
500 грамів корму до притулку.

Притулок «Сіріус».

Акція підтримки притулку для бездомних тварин «Сіріус».

Партнер

 №15

190 000 грамів корму передали до «Сіріус». 
Понад 360 користувачів долучилися до акції.

Вимірювані результати

147



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ: 
НОВА ГЕНЕРАЦІЯ

Проєкт започаткований у 2012 році. Він розрахований на 
початкову школу (курс за вибором «Мій енергоефективний 
будинок» для 4-го класу), середню школу (курс за вибором 
«Основи енергопостачання та енергозбереження» для учнів 6-8 
класів) та старшу школу (факультативний курс «Абетка з основ 
житлово-комунального управління» для учнів 9-11 класів з 
онлайн-грою «Розумний будинок»).

Основні активності: тренінги для вчителів та учнів; конкурси для 
широкого загалу («Посади дерево», «Зберігаймо ресурси 
вдома», «Діти знають — діти навчать» тощо); Дні 
енергозбереження, Година Землі, міжрегіональні класи; літні 
табори для переможців тощо.

Додатково залучені: МОН, Держенергоефективності, 
керівництво підрозділів освіти майже 450 міст, селищ та сіл, 
місцеві громади, компанія «Хранителі тепла». 

Інноваційний проєкт вперше в Україні забезпечує онлайн-освіту 
з енергоефективності та реформування ЖКГ.

 №12
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ВБО «Інститут місцевого розвитку»

Партнери

Згідно з результатами моніторингу постпроєктної активності 
школярів, навичка відповідального споживання зберігається у 
12% учасників проєкту.

Безпосередньо пройшли навчальні курси 19 370 учнів. Брали 
участь в окремих активностях проєкту 213 765 учнів та 175 492 
батьків. Були безпосередньо або опосередковано задіяні в 
активностях проєкту 7 784 вчителі. Учасниками проєкту з 
2012 року стали 1 567 закладів загальної середньої освіти 
України.

Завдяки новим знанням та зміні звичок енергоспоживання на 
більш ощадні, зекономлено 1 851 МВт/год електричної та 
теплової енергії. 

Висаджено 12 605 дерев, що еквівалентно створенню 53 гектарів 
паркової зони.

Скорочено кількість викидів СО2 на 1835 т/рік.

Вимірювані результати

 №12

Формування запиту на енергоефективність у місцевих громадах, 
виховання лідерів енергоефективності та житлово-комунального 
управління, відповідальних власників житла.

Невимірювані результати
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ЕКОІНІЦІАТИВИ

Активності:
1) інформування колег про ініціативи та їх залучення через 
корпоративний комунікаційний канал;
2) встановлення боксів (білого кольору) для збору паперу, 
встановлення боксів (чорного кольору) для пластику, металу, 
скла та Tetra Pak, заміна маленьких індивідуальних сміттєвих 
баків на баки для загального сміття, вилучення пластикових 
стаканчиків і заміна на скляні чашки, заміна пластикового посуду 
на звичайний посуд.

Екоініціативи з мінімізації відходів та сортування сміття, відмова 
від пластикового посуду.

100% відмова від закупівель пластикових стаканчиків та 
пластикового посуду.

Вимірювані результати

 №12
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