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Ми хочемо почати наш звіт з подяки.
Подяки нашим партнерам, з якими разом “і батька легше бити,
і добро творити”. Щойно ми згадуємо про наші спільні акції під
Кабміном чи під Верховною Радою, то одразу рефреном в голові
постають: трійця “рятівників” «Донбас СОС», «Крим СОС», «Восток
СОС», а також - «Право на захист», Центр інформації про права
людини, Громадянська мережа ОПОРА, Центр громадянських свобод,
Українська Гельсінська спілка з прав людини. Згадуємо також наших
рідних ГО «Аналітичний центр «Фабрика думки «Донбас» та ГО
«Точка доступу», Мережу «Громадські ініціативи України» та Мережу
хабів громадянського суспільства, наших регіональних партнерів з
коаліції захисту прав ВПО та інші не менш значимі для нас організації
громадянського суспільства, партнерами яких ми маємо честь бути.
Подяки нашим донорам, які не лише надають нам необхідні ресурси,
але і вчать нас ними управляти та взагалі навчають нас жити в цьому
складному світі. Це - Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) та
Програма розвитку ООН (UNDP). Ми також вдячні за підтримку наших
заходів та ініціатив Проекту Ради Європи “Посилення захисту прав
людини внутрішньо переміщених осіб в Україні”. Дякуємо вам за
можливості, поради та настанови!
Подяки журналістам, які старанно актуалізовували важливі для
країни питання та підвищували кількість повідомлень в ЗМІ зі
згадкою нашого імені. Саме завдяки медіа нам вдалося підвищити
рівень обізнаності громадян та представників влади про важливі
питання захисту прав людини.
Подяки зовнішньому світу в усьому його різноманітті. Ми стаємо
сильнішими, стикаючись з новими викликами, та світлішими, цінуючи
кожен радісний день.
Подяки нашим рідним і близьким, які терпіли наші робочі будні,
робочі вечори та навіть робочі ночі та вихідні. Ваше тепло та
підтримка давали нам впевненість в правильно обраному шляху,
сили йти далі та віру в успіх.
З вдячністю,
Команда ГО «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ»
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ОПИС ОРГАНІЗАЦІЇ
Громадська організація «Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ» (далі
- ГО “ГРУПА ВПЛИВУ”) - українська неприбуткова організація, яка була
започаткована в 2013-15 роках як елемент Теорії Змін Донецької
обласної організації Всеукраїнської громадської організації “Комітет
виборців України” (далі - ДКВУ) та формально зареєстрована в 2016
році. Фактично, організація стала одним із нащадків матеріального,
людського та інституційного капіталу ДКВУ, оскільки ДКВУ була
змушена припинити свою діяльність після окупації Донецька та
переїзду в Київ.
Зберігаючи потенціал громадської організації з 20-річним досвідом
роботи, ми розширили сфери своєї діяльності на захист прав
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та людей, які залишились на
тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МІСІЯ
Впливати для добробуту, захищаючи гідність та права людини на
місцевому, національному та міжнародному рівнях

Проекти, які реалізовувала організація в 2017 році
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НАШІ ЦІННОСТІ:
99 Демократія
99 Права людини
99 Сталий розвиток
99 Людська гідність
99 Верховенство права
99 Взаємодопомога та людяність
99 Служіння
99 Участь та інклюзія
99 Відкритість та прозорість

ПРОЕКТИ, ЯКІ РЕАЛІЗОВУВАЛА
ОРГАНІЗАЦІЯ В 2017 РОЦІ

“

Праця – кращий спосіб насолоди життям
Іммануіл Кант
11.2016 – 03.2017 рр. – «Підвищення рівня підготовки до виборів та
політичної участі в Україні», Міжнародна фундація виборчих систем
(IFES).
11.2017 – 07.2018 рр. – «Зміцнення законодавчих та виборчих
процесів шляхом посилення громадської участі та надання технічної
допомоги», Міжнародна фундація виборчих систем (IFES).
11.2016 – 04.2017 рр. - «Поєднання у найбільш ефективний
спосіб зусиль громадських ініціатив та зусиль органів державної
влади у вирішенні проблем вимушених переселенців шляхом
функціонування при Секретаріаті Уповноваженого Ресурсного
центру для допомоги вимушеним переселенцям» в контексті Проекту
«Зміцнення потенціалу Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав
людини», UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.
06.2017 – 09.2018 рр. - «Посилення захисту прав ВПО через
співпрацю Уповноваженого ВРУ з прав людини з громадянським
суспільством», UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.

Аналітична діяльність
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ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2017 РІК

“

І я бачив - нема чоловікові кращого, як ділам своїм радіти, бо це
доля його!
Старий Завіт (Екл. 3. 22)

АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Експерти ГО “ГРУПА ВПЛИВУ”
розробили «Методологію
моніторингу дотримання прав внутрішньо переміщених осіб в
Україні» на замовлення Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини за підтримки проекту ПРООН «Зміцнення потенціалу
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини» та проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини
внутрішньо переміщених осіб в Україні» для використання Офісом
Омбудсмана та партнерськими громадськими організаціями.
На основі інструментарію, запропонованому в Методології, було
проведено 2 хвилі досліджень:
• у травні – липні 2017 р. представники регіональної мережі
Уповноваженого та регіональні координатори проекту Ради
Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених
осіб в Україні» провели анкетування 122 представників управлінь
соціального захисту населення, 86 представників Пенсійного
фонду та 76 представників громадських організацій, які працюють
з ВПО, а також 317 ВПО віком від 18 років у 22 областях України.
• у вересні-жовтні 2017 р. - загальноукраїнське репрезентативне
опитування ВПО, та фокус- групове дослідження серед експертів,
проведені ГО «Український інститут соціальних досліджень імені
Олександра Яременка» на замовлення ПРООН.

“

На основі даних репрезентативного опитування із залученням
фахівців ГО «Центр «Жіночі перспективи» було проведено гендерний
аналіз проблем внутрішньо переміщених осіб, який дозволив
виявити низку тенденцій, специфічних проблем і труднощів, з якими
стикаються жінки і чоловіки ВПО.
Ми хочемо, щоб про ці ґендерні відмінності знали органи влади,
які приймають рішення в нашій країні. Дані цього дослідження
мають бути імплементовані в ті програми, які приймаються
урядом для підтримки ВПО
Тетяна Дурнєва

Аналітична діяльність
6
Спільно з юристами ГО “Донбас СОС” був підготовлений звіт “ЗАХИСТ
ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: АНАЛІЗ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ”, при написанні
якого використовувався весь запропонований в Методології
інструментарій.
2. ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” надала свої рекомендації та пропозиції
державам, які стикаються з масштабним переміщенням громадян
всередині країни в рамках підготовки Управлінням Верховного
комісара з прав людини (УВКПЛ ООН) проекту Керівних принципів
щодо ефективного здійснення права на участь у державних справах
(щодо ефективного здійснення права на участь у державних справах
внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни
громадян).
3. ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” взяла участь в підготовці доповіді
“АКТУАЛЬНИЙ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ” в рамках альтернативного звіту для
УНІВЕРСАЛЬНОГО ПЕРІОДИЧНОГО ОГЛЯДУ ООН (Двадцять восьма
сесія Ради з прав людини ООН, третій цикл).
4. Організація провела фокус-групові дослідження в рамках кампанії
“Кожен голос має вплив” у 10-ти регіонах.
5. Проведено глибинні інтерв’ю з 18-ма народними депутатами щодо
механізмів забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених
осіб.

Адвокація
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АДВОКАЦІЯ

“

Ніщо велике ніколи не було досягнуто без ентузіазму.
Р. Емерсон

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

“

Протягом листопада 2016 - вересня 2017 року ГО “ГРУПА ВПЛИВУ”
проводила кампанію з захисту персональних даних отримувачів
соціальних виплат. Наприкінці 2016 року на гарячу лінію організації
почала надходити інформація від ВПО, що їм телефонують колектори.
Експерти ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” провели дослідження та виявили, що
Мінфін передав базу даних 153 000 громадян колекторській компанії
для проведення верифікації соціальних виплат. Ми звернулися
зі скаргою до Омбудсмана, внаслідок чого була припинена
обробка персональних даних та розпочався судовий процес проти
працівників Мінфіну та держпідприємства «Головфінтех». Майже
рік тривала інформаційна кампанія, звернення до народних
депутатів, привернення уваги міжнародних партнерів до питання
захисту персональних даних та підтримка інших громадських
організацій (зокрема, Громадянської мережі ОПОРА та низки
правозахисних організацій). Врешті, суд вирішив, що було порушено
Закон України «Про захист персональних даних» і визнав винними
начальника департаменту Мінфіну та заступника голови державного
підприємства.
Група, яка дійсно впливає на позитивні зміни в Україні
Олександр Галкін, президент БФ “Право на захист”
Кампанія з захисту персональних даних дала поштовх для зміни
постанови Кабміну №168 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для побудови і
забезпечення функціонування Інформаційно-аналітичної платформи
електронної верифікації та моніторингу та здійснення інших
заходів, пов’язаних з її впровадженням, та внесення змін до деяких
актів Кабінету Міністрів України», з якої вилучено абзац про те, що
бюджетні кошти можуть спрямовуватися на оплату аутсорсингових
компаній для телефонної та фізичної верифікації. Водночас
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додався рядок про те, що кошти спрямовуються на «організацію
та проведення підвищення рівня кваліфікації працівників». Отже,
відтепер уряд й міністерства та відомства не матимуть права
звертатися до аутсорсингових компаній для проведення верифікації
та не поширюватимуть персональні дані громадян.
Діяльність ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” з захисту персональних даних
публічно підтримували центральні телеканали та видання (див.,
наприклад, статтю в “Дзеркалі тижня”, відео спільної пресконференції в Главком), Офіс Уповноваженого ВР з прав людини,
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних
меншин та міжнаціональних відносин, народні депутати.

ЗАХИСТ ВИБОРЧИХ ПРАВ ВПО
ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” системно просуває законодавчі зміни задля
належного забезпечення права внутрішньо переміщених осіб та
інших мобільних всередині країни громадян на участь в місцевому
самоврядуванні та всіх видах виборів за місцем фактичного
проживання.
Спільно з Громадянською мережею ОПОРА та Міжнародною
фундацією виборчих систем IFES у 2017 році було проведено низку
експертних обговорень, досліджень, а також розроблено Проект
Закону України №6240 “Про забезпечення доступу до виборчих прав
внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни
громадян”.

Завдяки зусиллям ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” та як наслідок успішної
інформаційно-просвітницької та адвокаційної кампанії, питання
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участі ВПО у виборах було актуалізовано серед самих внутрішньо
переміщених осіб, представників Центральної виборчої комісії,
Інституту законодавства та комітетів Верховної Ради, Міністерства з
питань тимчасово окупованих територій та ВПО, Офісу Уповноваженого
ВР з прав людини, в Раді Європи та Комітетах з прав людини ООН та
Європарламенту.
27 березня 2017 року під розробленим законопроектом поставили
свій підпис 24 народні депутати з усіх фракцій (Григорій Немиря,
Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв,
Остап Єднак, Ганна Гопко, Оксана Юринець, Валерій Пацкан, Олександр
Черненко та інші).

ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ВПО
12 липня 2017 року в Верховній Раді був зареєстрований Проект
Закону №6692 “Про внесення змін до деяких законів України щодо
права на отримання пенсій окремим категоріям громадян”
ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” долучалась до розробки та просування
законодавчих змін спільно з експертами Програми радник з питань
ВПО Міністерства соціальної політики України, ГО «Донбас СОС»,
Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні,
Агентства ООН у справах біженців.
Протягом року постійно проводились різноманітні заходи задля
забезпечення доступу до пенсій громадянам, які проживають на
тимчасово окупованій території України.

АДВОКАЦІЙНІ СНІДАНКИ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

“

Команда ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” - це команда, яка не тільки знає,
що вони роблять, і вони є великими професіоналами, а це
також команда, яка вірить в те, що вони роблять, а це є дуже
важливим
Вадим Валько, юрист ГО “ Донбас СОС”
У листопаді–грудні 2017 року «Громадський холдинг «ГРУПА
ВПЛИВУ» спільно з Проектом Ради Європи «Посилення захисту
прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні» провів три
інформаційні сніданки з народними депутатами України щодо
вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб, кожен з яких був
присвячений окремій темі:

Публічні заходи:
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• законодавчі ініціативи з питань реалізації виборчих прав ВПО на
всіх рівнях виборів;
• реалізація соціально-економічних прав (виплата пенсій
внутрішньо переміщеним особам та мешканцям окупованих
територій Донецької та Луганської областей);
• житлові та майнові права ВПО.
Крім того, протягом року в рамках проекту «Підвищення рівня
підготовки до виборів та політичної участі в Україні», проходили
зустрічі задля актуалізації питання виборчих прав ВПО.
У цих заходах брали участь народні депутати України, які
представляють різні фракції та групи, а також позафракційні,
представники центральних органів влади та державних установ,
міжнародних та громадських організацій, що опікуються проблемами
внутрішньо переміщених осіб.
За результатами зустрічей були узгоджені конкретні спільні кроки
представників влади та громадськості для посилення захисту прав та
інтересів ВПО.

ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ:
За 2017 рік спільно з партнерами та членами коаліцій ми провели
щонайменше 25 публічних заходів.

 28-29 січня

Форум з адвокації “Політичні та виборчі права ВПО”

Публічні заходи:
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Березень - флеш-моби в 9 містах України (Одеса, Запоріжжя,
Бердянськ, Львів, Чернівці, Харків, Вінниця, Дружківка, Дніпро)



17 березня - прес-конференція щодо проекту змін до
законодавства для захисту політичних прав переселенців та трудових
мігрантів



24 березня - Міжнародна Конференція «Забезпечення виборчих
прав ВПО в Україні»



27 березня - прес-конференція з народними депутатами на
підтримку законопроекту про виборчі права ВПО



11-24 липня - серія публічних обговорень «Законопроект 6240
– шлях до забезпечення виборчих прав переселенців та трудових
мігрантів» у 7 містах



6 вересня - Вулична акція під Кабміном “Сніжний ком проблем
переселенців”



11-12 грудня Другий Форум з адвокації “Політичні та виборчі
права ВПО”

Інші методи впливу на державну політику та формування громадської думки
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ІНШІ МЕТОДИ ВПЛИВУ НА
ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ ТА
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ
ДУМКИ
СПІЛЬНІ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ЩОДО:
• розгляду проекту Закону «Про особливості державної політики
із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово
окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях»
(реєстр. № 7163) (у редакції до другого читання) з аналізом тексту
законопроекту

• проекту змін до Постанови №637 та з аналізом проекту Постанови
КМУ «Про внесення змін до пункту 1 Постанови КМУ від
05.11.2014 №637
• наслідків прийняття законопроекту № 3593-д “Про тимчасово
окуповану територію України”
• додаткових перевірок українських громадян при отриманні
біометричних паспортів
• щодо ситуації, яка склалась навколо запропонованих змін до
Закону України “Про громадянство України”
• обрання директора Бюро правової допомоги через відкритий
конкурс

Інші методи впливу на державну політику та формування громадської думки
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• щодо висловлювань Секретаря РНБО Олександра Турчинова,
які можуть призвести до стигматизації мешканців окупованих
територій

ЗУСТРІЧІ З:
народними депутатами України, депутатами місцевих рад, віцепрем’єр-міністрами, міністрами, керівниками комітетів Верховної
Ради, Уповноваженим ВР з прав людини, послами, представниками
міжнародних організацій та структур, журналістами

ПУБЛІКАЦІЇ В ЗМІ

“

Організація “ГРУПА ВПЛИВУ” є надійним джерелом інформації
та експертизи в сфері прав внутрішньо переміщених осіб
Людмила Немиря, генеральний продюсер Ukrlife.tv
• Більш ніж 150 повідомлень в новинах ТБ, радіо-ефірах, газетах та
інтернет-виданнях.
• Блоги на сайтах “Новое время” та “Лівий берег”

Інші методи впливу на державну політику та формування громадської думки
14

ПУБЛІЧНІ ВИСТ УПИ

Брюсель

Таллін

Страсбург

Женева

Кишинів

Тбілісі

УЧАСТЬ В РОБОЧИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ ГРУПАХ ПРИ
ОРГАНАХ ВЛАДИ:
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО:
Робоча група з питань підготовки проектів законів та підзаконних
нормативно-правових актів щодо вдосконалення національного
законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо
переміщених осіб
Міністерство внутрішніх справ:
Робоча група з питань підготовки проектів нормативно-правових
актів щодо вдосконалення реєстрації місця проживання осіб
Офіс Уповноваженого ВР з прав людини:
Робоча група з питань правосуддя перехідного періоду та
формування засад державної політики захисту прав людини в умовах
подолання наслідків збройного конфлікту

МОНІТОРИНГОВІ ВІЗИТИ
В 2017 році разом з Секретаріатом Уповноваженого ВРУ з прав
людини були організовані та проведені моніторингові візити до
органів соціального захисту населення, управлінь Пенсійного фонду
шести міст. Такі візити допомагають оцінити рівень захисту прав
внутрішньо переміщених осіб на місцях, виявити та, за можливістю,
усунути порушення.

Просвітництво
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ПРОСВІТНИЦТВО
Важливим компонентом діяльності Організації є просвітницька
робота, яка з одного боку, створює можливості розвитку для інших
громадських організацій та ініціатив, представників влади на різних
рівнях, а з іншого – допомагає нам знайти партнерів, друзів та
однодумців та посилити вплив громадянського суспільства.

ТРЕНІНГИ
Упродовж 2017 року ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” відвідала 6 обласних
центрів для посилення спроможностей організацій в сфері Адвокації
та співпраці з органами влади та організувала 1 тренінг в Києві з
Міжнародної адвокації для громадських активістів з 11 регіонів
(Харківська, Одеська, Івано-Франківська, Чернівецька, Вінницька,
Запорізька, Дніпропетровська, Львівська, Закарпатська, Черкаська,
Полтавська області).

В Святогірську був проведений тренінг «Підхід, що базується на
правах людини у діяльності організацій громадянського суспільства»
для учасників з Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської
областей.
В Запоріжжі та Києві - тренінги з питань організаційного
розвитку громадських організацій та презентація посібника “Про
організаційний розвиток простою мовою”.
Загалом у навчальних заходах, організованих ГО “ГРУПА ВПЛИВУ”
взяли участь 194 активіста/ки громадських організацій та ініціатив,

Просвітництво
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а також регіональні представники/ці та координатори/ки Офісу
Уповноваженого ВР з прав людини, які казали: “Ми не тільки
отримали знання, але й маємо тепер поштовх та натхнення для дії! “
За 2017 рік у заходах ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” взяли участь 681 активіста/
ки, що представляли 374 громадські організації та ініціативи.

МАПА ВПЛИВУ

РОЗРОБЛЕНО ТА ПОШИРЕНО:
10 видів друкованої продукції (інфографіки, буклети, постери,
флаєри) - серед активістів, регіональних партнерів, внутрішньо
переміщених осіб, народних депутатів, представників органів влади
3 види соціальної реклами про внутрішньо переміщених осіб та
“трудових мігрантів” - більше 1,5 мільйона переглядів на нашому
каналі Youtube , Espresso TV, соціальних мережах
3 випуски газети “Говорит Донбасс”, що була створена у співпраці з
журналістами, які виїхали з Донецька. Газета розповсюджувалася
безкоштовно у прифронтових містах, на блокпостах, на
підконтрольній території Донецької області за співпраці органів

Просвітництво
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місцевої влади, регіональних управлінь Міністерства з питань
тимчасово окупованих територій (МінТОТ), волонтерів, військових.
8 електронних інформаційних дайджестів про діяльність організації,
різноманітні грантові програми, навчальні заходи, актуальні новини,
які щомісяця отримують близько 1,5 тис. осіб з числа ОГС, органів
влади, донорів та ЗМІ
5 аудіо-роліків про права людини, участь громадян у виборах та
управлінні місцевими справами.

Розвиток
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РОЗВИТОК

“

Чим більше знаєш, тим більше можеш.
Е. Абу

Команда
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КОМАНДА
В 2017 році над досягненням поставлених цілей в команді ГО “ГРУПА
ВПЛИВУ” працювали:

ТЕТЯНА ДУРНЄВА, виконавча директорка

ОЛЬГА МАРТИНОВСЬКА, головна бухгалтерка

НАТАЛІЯ НОВИКОВА, менеджерка

Команда
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ВІКТОРІЯ ЗОЛОТ УХІНА, менеджерка

РОМАН КИСЛЕНКО, аналітик

КАТЕРИНА ЖЕМЧУЖНИКОВА,
піар-менеджерка

АНДРІЙ СЕК, спеціаліст з медіа-комунікацій

Партнерські організації, мережі та коаліції
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ПАРТНЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ,
МЕРЕЖІ ТА КОАЛІЦІЇ
ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” входить до Мережі Хабів громадянського
суспільства, що об’єднує 15 громадських організацій, діяльність
яких охоплює всю Україну і націлена на підтримку демократичних
перетворень, посилення голосу громад та всебічний розвиток
громадянського суспільства.
ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” одна з співзасновниць Спілки «Громадські
ініціативи України», яка працює для розвитку громадської активності
та свідомості місцевих громад у 16 областях України.
ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” член Української національної платформи
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та працює
в рамках Робочої групи 1 «Демократія, права людини, належне
урядування та стабільність»

ПАРТНЕРИ
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ПАРТНЕРИ

Фінансовий звіт
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Ми вдячні за будь-яку підтримку нашої діяльності для досягнення
добробуту та захисту прав людини.
Громадська організація
«ГРОМАДСЬКИЙ ХОЛДИНГ «ГРУПА ВПЛИВУ»
р/р № 26003012021178 в ПАТ «Укрсоцбанк»
МФО 300023
ЄДРОПУ 40230034
добровільна пожертва для статутних цілей організації, без ПДВ.
або безповоротня фінансова допомога, без ПДВ.

ГО “ГРОМАДСЬКИЙ ХОЛДИНГ “ГРУПА ВПЛИВУ”


м.Київ, Саксаганського, 41в, кв.4


grupa.vplyvu@gmail.com


+38 (050) 477 0800


facebook.com/grupa.vplyvu


www.vplyv.org.ua

