
 
 

 

Благодійна організація “Благодійний Фонд “Клуб “Світанок” 

 Річний звіт за 2018 рік 

Опис організації 

Благодійна організація “Благодійний Фонд “Клуб “Світанок” є офіційно зареєстрованою 

українською неприбутковою організацією, з досвідом роботи в Донецькій області на протязі 

останніх 15 років.  

Благодійна організація «Клуб «Світанок» визначає свою місію в об’єднанні зусиль 

представників спільноти ЛЖВ та людей, які вживають наркотики, активістів і професіоналів, 

для покращення якості життя людей, які живуть з ВІЛ та уразливих до ВІЛ, захисту їх права 

на життя, здоров’я і самореалізацію, формування толерантного і гуманного суспільства. 

Починаючи з 2012 року, Клуб «Світанок» сфокусовано працює з маргіналізованими жінками. 

Організація є співавтором Альтернативного звіту по виконанню Україною Конвенції з 

ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок (VIII Періодична доповідь). 

З початку військових дій Клуб “Світанок” надає послуги ВПО, в тому числі ЛЖВ, 

клієнтам програм ЗПТ, жінкам та дітям. Організація має досвід впровадження грантів з 

надання психосоціальних послуг для людей з хронічними захворюваннями, зокрема ЛЖВ, з 

використанням мультидисциплінарного підходу. З січня 2018 року Клуб «Світанок» зупинив 

діяльність на непідконтрольній уряду України території Донецькій області.  

Загальна ситуація в Донецькій області 

Оціночна чисельність людей, які живуть з ВІЛ,  в Донецькій області  становить 19000 

осіб, на 01.10.2018 року  під  медичним наглядом 13710 ВІЛ-позитивних, в т.ч. зі СНІДом - 

5819. Щорічно під медичний нагляд береться 1,6-2,0 тис. пацієнтів, знімається з обліку 1,2-1,8 

тис, з них по причині смерті – 540 осіб. В 2018 році зареєстровано 1221 нових хворих з ВІЛ-

інфекцією, показник 63,8 на 100 тис населення, що в 2 рази перевищує загальний по Україні. 

Серед ВІЛ-позитивних осіб, зареєстрованих в Донецькій області у 2018 р., інфікувалось 

статевим шляхом – 66,1%, шляхом парентерального введення наркотичних речовин – 20,8%, 

діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками – 13,1%. Переважно уражене епідемією міське 

населення області, питома вага мешканців села серед вперше зареєстрованих складає лише 

9%. Донецька область є територією з високим рівнем поширеності   ВІЛ-інфекції, яка в два 

рази перевищує  загальноукраїнський показник протягом останніх 10 років. Розвиток епідемії 

в області на сучасному етапі має особливості: це  збільшення ролі статевого шляху передачі та 

вихід епідемічного процесу за межі ключових груп ризику в загальну популяцію. Реєстрація 

нових випадків переважно серед населення працездатного та репродуктивного віку (25-49 р.) – 

67%. Відмічається поступове зростання частки осіб старшого віку, що інфікувались понад 10 

років та виявляються за клінічними ознаками хвороби. Щорічно нових випадків серед 

чоловіків реєструється на 5% більше, проте жінки залучаються в епідемічний процес в більш 

ранньому віці.  



 
 

Станом на кінець 2018 року на обліку в закладах охорони здоров’я області знаходяться 

13710 ВІЛ-інфікованих осіб, показник поширеності ВІЛ-інфекції на підконтрольній Уряду 

України території Донецької області вдвічі перевищує  загальноукраїнський та становить 

715,9 на 100 тис. населення. З числа ВІЛ-інфікованих, що знаходяться під медичним наглядом, 

5819 осіб мають ІV клінічну стадію захворювання – СНІД (показник 303,9 на 100 тис. 

населення, що перевищує загальний по Україні в 2,8р.). Померло від ВІЛ-інфекції в 2018 році 

272 особи, показник смертності від хвороб, зумовлених ВІЛ-інфекцією/СНІДом, за 9 місяців 

2018 року становить 12,9 на 100тис. населення, що перевищує загальний по Україні в 2,3 рази. 

Високий рівень смертності обумовлений пізньою реєстрацією випадків ВІЛ-інфекції. Випадки 

смерті реєструються головним чином серед осіб, які інфікувались 5-7 років потому та 

звернулись за медичною допомогою вже з маніфестованими клінічними ознаками хвороби. 

Серед ВІЛ-інфікованих, що взяті на облік в закладах охорони здоров'я області, частка осіб, що 

знаходяться в ІІІ-ІV клінічних стадіях, становить більше ніж 50%. 

За останні 8 років в області відмічається зростання  поширеності ВІЛ (на 32%), 

смертності від хвороб, зумовлених ВІЛ (на 24%). Захворюваність  на ВІЛ-інфекцію за період 

2009-2017р.р. має тенденцію зниження (на 15%). Коливання показника захворюваності на 

ВІЛ-інфекцію в 2014-2015р.р. відображає ситуацію, яка склалася в ці роки внаслідок бойових 

дій під час проведення активної фази АТО, що привело до руйнування системи епідемічного 

нагляду, порядку діагностики та постановки на облік ВІЛ-інфікованих. 

Діяльність  

Догляд, супровід та підтримка людей, які живуть з ВІЛ 

Назва проекту: «Обираємо життя» 

«Профілактика та лікування ВІЛ-інфекції, туберкульозу в Донецькій області», за 

фінансової підтримки Всеукраїнська мережа ЛЖВ (Мережа) в рамках проекту «Зменшення 

тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції через створення загального доступу до своєчасної та 

якісної діагностики та лікування туберкульозу і його резистентних форм, розширення 

доказової профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, та створення стійких та 

життєздатних систем охорони здоров’я» за фінансової підтримки Глобального фонду для 

боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. 

Програмний компонент: Комплексний супровід ЛЖВ з метою формування 

прихильності до АРТ 

В  рамках напрямку протягом 2018 року організовано супровід клієнтів за інтервенцією 

«Школа пацієнтів» в шести містах Донецької області: Краматорськ, Дружківка, Бахмут, 

Красногорівка, Авдіївка, Добропілля. Клієнтам напрямку надавалися 5 індивідуальних сесій, 

мотиваційні продуктові набори. За період 01.01.18-31.12.18: 

• Кількість ВІЛ-позитивних клієнтів, які отримали послуги  – 614 осіб, з них: 

o Клієнти, які на момент початку участі в проекті ніколи не отримували АРТ – 422 

особи; 



 
 

o Клієнти, які на момент початку участі в проекті отримували АРТ (в тому числі 

ті, що перервали/припинили) – 192 особи; 

o Клієнти, які були переведені з інтервенції «Здоров’я партнера» - 10 осіб; 

• Кількість дорослих ВІЛ-позитивних клієнтів, що розпочали/відновили прийом АРТ 

протягом  2018 року – 498 осіб; 

• Кількість дорослих ВІЛ-позитивних клієнтів, що продовжують прийом АРТ на 

кінець  2018 року – 529 осіб; 

• Кількість клієнтів, які продовжують отримувати АРТ через 6 місяців після початку 

– 286 осіб. 

 

Задля подолання бар’єрів у лікуванні клієнтів, а саме для забезпечення доступу до 

діагностики СД4 та вірусного навантаження, було організовано збір та транспортування 

зразків біоматеріалів пацієнтів, що стоять для обліку на сайтах АРТ в мм. Краматорськ, 

Дружківка, Бахмут, Добропілля, до лабораторії Донецького обласного центру профілактики та 



 
 

боротьби зі СНІДом м. Слов’янськ. Протягом звітного періоду взагалі було здійснено 66 

транспортувань, для забезпечення діагностики більше 300 ЛЖВ.  

В рамках програмного компонента  важливим напрямком роботи був збір інформації 

щодо пацієнтів, що стоять на обліку в кабінетах «Довіри» КМУ «Міська лікарня №2», м. 

Краматорськ і КЗОЗ «Добропільська лікарня інтенсивного лікування», відносяться до 

неактивної диспансерної групи та не відвідували лікаря від 6 місяців до декількох років. Разом 

з медичним персоналом було розроблено план відвідування пацієнтів за місцем перебування, 

вказаним в медичних картках. Результатом роботи стало: 

В Добропільському районі роботою з виявлення та повернення на лікування пацієнтів з 

неактивної диспансерної групи охоплено мм.. Добропілля, Білицьке, Білозерське та смт. 

Новгородське, в міста здійснювалися виїзди за графіком для відвідування адрес пацієнтів. 

Загальна кількість адрес, опрацьованих за 2018 рік – 250.  

З охопленої кількості 100 пацієнтів отримали інформацію соціальних працівників щодо 

лікування ВІЛ-інфекції та дотримання диспансерного обліку, та з’явилися на прийом до 

лікаря, 30 відновили лікування.  

В місті Краматорськ було опрацьовано 75 адрес, з яких за 40 адресами було знайдено 

пацієнтів та встановлено з ними контакт, за 5 пацієнти померли, 35 осіб з охоплених відвідало 

лікаря на кінець звітного періоду.  

Програмний компонент: Реалізація комплексних програм виявлення ВІЛ у 

статевих партнерів та представників інших уразливих до ВІЛ груп  

В рамках компоненту  протягом 2018 року  організовано тестування швидкими тестами 

статевих та ін’єкційних партнерів та консультування соціальними працівниками на базі офісу 

організації в двох містах Донецької області – м. Краматорськ та м. Добропілля. Організовано 

відбір ЛЖВ (в тому числі ЛВІН) для залучення їх статевих партнерів до тестування. Клієнтам 

напрямку, які пройшли тестування, надавалися мотиваційні гігієнічні набори. 

 За період 01.01.18-31.12.18: 

• Кількість клієнтів, які пройшли тестування на ВІЛ за допомогою швидкого тесту  – 243, 

з них позитивний результат отримали 11 осіб, негативний – 232;  

• Кількість клієнтів, яким встановлено діагноз «ВІЛ-інфекція» - 11; 

• Кількість клієнтів, яким встановлено діагноз «ВІЛ-інфекція», взяті на диспансерний 

облік - 10; 

• Кількість дорослих ВІЛ-позитивних клієнтів, які були переведені до інтервенції 

«Школа пацієнтів» на кінець звітного періоду – 10 осіб. 

Всі клієнти які отримали позитивний результат першого швидкого тесту на ВІЛ 

отримали послугу соціального супроводу до лікувального закладу для встановлення діагнозу 

та взяття на диспансерний облік. Одного клієнта напрямку, який отримав підтвердження 

діагнозу «ВІЛ-інфекція», не взято на диспансерний облік, через відмову клієнта проходити 

подальшу діагностику та ставати на облік.  

Профілактика ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків. 

Назва проекту: «Обираємо життя» 



 
 

«Профілактика та лікування ВІЛ-інфекції, туберкульозу в Донецькій області», за 

фінансової підтримки Альянс Громадського Здоров’я в рамках проекту «Зменшення тягаря 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції через створення загального доступу до своєчасної та якісної 

діагностики та лікування туберкульозу і його резистентних форм, розширення доказової 

профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, та створення стійких та 

життєздатних систем охорони здоров’я» за фінансової підтримки Глобального фонду для 

боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. 

В м. Краматорську на 6-х вуличних маршрутах і 1 стаціонарному пункті, на 

стаціонарному пункті та  4 аутріч-маршрутах в  м. Добропілля проводилася безперервна 

видача стерильного інструментарію, спиртових серветок, презервативів, ІОМ та надавались 

консультації за  темами:  безпечна сексуальна та ін’єкційна  поведінка, як уникнути передачі 

ВІЛ; зменшення шкоди від вживання наркотиків; профілактика передозувань; профілактика 

гепатитів та ІПСШ; важливість тестування на ВІЛ; інформація про ТБ; інформування про 

доступні послуги які надає організація, інформування про послуги які надають партнерські  

НУО та державних установи; консультування з прав людини, взаємодії з поліцією; оцінка 

необхідності тестування на ВІЛ і гепатит С, мотивація до тестування. На всіх аутріч-

маршрутах та стаціонарних пунктах організації  клієнтам надавалась послуга з асистованого 

тестування на ВІЛ, гепатит С за допомогою експрес-тестів та скринінг на ТБ за допомогою 

анкетування. Протягом 2018 року клієнти напрямку  зменшення шкоди  були перенаправлені в 

державних лікувальних установ (протитуберкульозний диспансер, наркологічна лікарня, 

стаціонарне відділення ДОЦ СНІД і ЛПУ міст) і недержавних установ для участі в 

реабілітаційних програмах, проектах з догляду та підтримки.   

В травні була проведена вулична акція в м. Краматорськ "100% толерантності", мета якої 

збільшити рівень толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та привернути увагу 

суспільства до проблеми епідемії ВІЛ та СНІД. Під час акції мешканці Краматорська 

отримали тематичні інформаційні матеріали та безкоштовні презервативи,  був знятий ролик з 

коментарями жителів міста про те що вони знають про  ВІЛ-інфекцію та як вони ставляться до  

ВІЛ-інфікованих.  

1 грудня була проведена акція "Не будь дитиною" в центрі культури та дозвілля м. 

Добропілля, де до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом пройшов рок- концерт "SAFE SEX & 

ROCK",  глядачі отримали засоби контрацепції та пройшли тестування на ВІЛ.  
• Загальна кількість людей, які отримали послуги з профілактики ВІЛ – 2 218з них 

жінки – 435. 

• Кількість поширених чоловічих презервативів - 17 000. 

• Кількість клієнтів, які пройшли тестування на ВІЛ з застосуванням швидкого тесту 

– 777. 

• Кількість проведених обстежень на гепатит С за допомогою швидких тестів за 

звітний період – 545. 

• Кількість клієнтів, які пройшли скринінг на ТБ за допомогою анкети -1 199. 

 

Назва проекту: «HealthLink» 

 «Залучення пацієнтів до тестування та лікування ВІЛ-інфекції в Донецькій області», за 

фінансової підтримки Всеукраїнська мережа ЛЖВ (Мережа) в рамках проекту «Прискорення 



 
 

заходів з подолання ВІЛ-інфекції  в Україні» (HealthLink) за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID). 

Протягом проектного року – період 01.04.2018-30.09.2018: 

Підписано угоди та залучено до проекту 8 закладів охорони здоров’я та 1 державний 

заклад. Головними лікарями ЗОЗ підписані Накази по закладу, щодо затвердження алгоритмів 

пере-направлення пацієнтів лікарями ЗОЗ з метою отримання ПТВ та/або супроводу клієнтів, 

які отримали ПТВ на ВІЛ, до постановки на облік: 

• КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської ради 

• КМУ «Міська лікарня №2», м. Краматорськ 

• КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Краматорської міської ради 

• КНП «Центр первинної медичної допомоги м. Бахмут» 

• КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» 

• КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Покровської міської ради 

• КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради» 

• КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Слов’янської районної ради 

• Краматорський міський відділ з питань пробації Південно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації.  
Головним лікарям зазначених ЗОЗ презентовано розроблені Проектом нормативні 

документи: гендерно-чутливе,  дружне до ЛЖВ та ГНР положення; Положення з протидії 

дискримінації та стигматизації ЛЖВ та ГРН; Положення щодо дотримання універсальних 

запобіжних заходів для профілактики ВІЛ-інфекції на робочому місці, проведення 

постконтактної профілактики та поводження із медичними відходами на основі чинного 

законодавства України. Головними лікарями 8 пілотних ЗОЗ наказами затверджені алгоритми 

перенаправлення пацієнтів з метою отримання ПТВ та/або супроводу клієнтів, які отримали 

ПТВ на ВІЛ, до постановки на облік.  

 Проведено 10 одноденних тренінгів з питань зниження стигми та дискримінації до 

ЛЖВ/представників в мм. Краматорськ, Костянтинівка, Бахмут, Покровськ. На тренінгах 

навчено 408 фахівців ЛПЗ: медичні сестри та лікарі.  

 Проведено 7 тренінгів на містах для медичних працівників пілотних ЗОЗ Проекту з 

питань використання швидких тестів з діагностики ВІЛ з залученням тренеру, в яких 

прийняли участь 160 осіб – лікарі та медичні сестри. 

Юристом організації було  проведено 2 інформаційних заняття для клієнтів та 

працівників організації: «Права жінок та гендерна рівність»,  «Корупція у медичних закладах і 

методи її подолання». Загалом прийняли участь біля 25 учасників. 

 Організовано та проведено додаткове навчання на регіональному тренінгу «Добровільне 

консультування та тестування на ВІЛ», для соціальних працівників БО «БФ «Клуб «Світанок», 

ГО «Наша допомога» та медичних сестер КНП «Центр первинної медичної допомоги м. 

Бахмут» та КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської 

ради». В результаті 20 фахівців підвищили свій професійний рівень та отримали сертифікати 

ДКТ, що дає можливість залучати їх до проведення асистованого тестування на ВІЛ 

швидкими тестами в рамках проекту HealthLink та підвищити ефективність моделі Індексного 

тестування в регіоні.      

На баланс 8 пілотних ЗОЗ передані швидкі тести двох типів з діагностики ВІЛ для 

проведення тестування медичними працівниками пацієнтів - 4150 тестів першого виду та 510 



 
 

тестів другого виду. Організовано біля 30 пунктів надання послуг КіТ – на базі кожної 

амбулаторії ЦПМСД та стаціонарних відділень міських лікарень вторинного рівня. За звітний 

період протестовано 1269 клієнтів, позитивний результат тестів отримали 10 осіб, з них у 8 

діагноз ВІЛ підтверджено та їх взято на диспансерний облік.  

Здійснювалося залучення соціальними працівниками до тестування статевих партнерів 

та найближчого оточення ЛЖВ на базі офісу організації в м. Краматорськ та на базі 

Краматорського міського відділу з питань пробації Південно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації. Взагалі  за період  

01.04.2018-30.09.2018  соціальними працівниками було протестовано 90 осіб, позитивний 

результат швидких тестів отримав 1 клієнт. Окрім того в рамках заходу Містечко USAID в м. 

Краматорськ було організовано тестування на ВІЛ швидкими тестами та соціальними 

працівниками надано послуги з КіТ для 53 осіб, з них одна особа виявлена з ВІЛ та направлена 

на постановку на диспансерний облік до амбулаторного поліклінічного відділення лікування 

ВІЛ-хворих пацієнтів КМУ «Міська лікарня №2», м. Краматорськ.  

 Для висвітлення проектної діяльності  підготовлено та проведено інформаційну 

кампанію щодо стану реалізації проекту та поширення інформації щодо послуг КіТ на ВІЛ у 

сімейних лікарів ЦПМСД. В рамках кампанії  проведено  прес-сніданок з журналістами в м. 

Краматорськ, в якому прийняли участь PR-менеджерка проекту, керівниця проекту, 

представники партнерських ЗОЗ та міський спеціаліст з питань ВІЛ/СНІДу. Було 

презентовано напрацювання та поточні результати реалізації проекту HealthLink в Донецькій 

області, обговорено рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в регіоні, профілактику та 

лікування ВІЛ. Окрім того в рамках кампанії підготовлено та розміщено на рекламних площах 

Краматорську інформаційні матеріали щодо можливостей пройти тестування на ВІЛ, проекту 

HealthLink. Також підготовлені та передаються пілотним ЗОЗ-партнерам проекту 

інформаційні стенди для розміщення на них інформації щодо заходів проекту та можливостей 

отримати послуги КіТ на ВІЛ у сімейних лікарів.  

Назва проекту: «Задоволення специфічних потреб в області сексуального і 

репродуктивного здоров'я та прав маргіналізованих жінок в районах, яких торкнувся збройний 

конфлікт в Україні», за фінансової підтримки Французького Фонду «Лікаря Світу» (Fondation 

des Amis de Médecins du Monde).  

Термін реалізації проекту травень 2018 - червень 2019 року. 

Перше півріччя реалізації проекту проходило під гаслом «Здоров'я жінки має значення!».   

В 2018 році  послуги отримали 93 жінки, в тому числі: 

• 53 жінки, що живуть з ВІЛ 

• 11 внутрішньо переміщених жінок 

• 67 жінок, що вживають наркотики, в тому числі 35 учасниць програми ЗПТ 

• 5 секс робітниць 

• 14 вагітних жінок 

• 10 жінок постраждалих від насильства. 

Для них ми провели навчання за принципом «рівна-рівній» і з залученням дружніх 

лікарів. 

Проведено 5 семінарів (2 у Донецькій області, 3 у Луганській області), 30 жінок взяли 

участь у тренінгу. 

• 32 групи підтримки для 48 жінок. 



 
 

• Літній табір для 17 жінок. 

• 210 жінок отримали гуманітарну допомогу або стимули. 

• 88 жінок отримали соціальне супроводження до закладів охорони здоров'я. 

• 16 жінок отримали доступ до діагностики та лікування. 

• 13 жінок отримали допомогу у вигляді покриття транспортних витрат. 

• 5 жінок з дітьми отримали дитяче харчування, підгузки та ліки за призначенням 

лікаря. 

• 3 жінки отримали допомогу в зв'язку з насильством і допомогу з подачею 

апеляції.  

Спільно з  ЕАСВ було  проведено  дослідження на базі спільноти, в рамках якого було 

опитано 150 жінок, що вживають наркотики (50 в Луганській області та 100 в Донецькій 

області). Таким чином ми вивчали доступ жінок, що вживають наркотики, до послуг з охорони 

сексуального і репродуктивного здоров'я, ВІЛ та зменшення шкоди, а також бар'єри, з якими 

вони стикаються при доступі до таких послуг.  

У партнерстві з  Департаментом охорону здоров'я Донецької ОДА був організовано  і 

проведено  навчання для 12 акушерів-гінекологів та 5 жінок  спільноти  «Збереження 

репродуктивного здоров'я у жінок з уразливих груп». Як наслідок, з проектом співпрацюють 4 

дружніх лікаря, до яких здійснено 8 успішних звернень, де жінки отримали кваліфіковану 

гінекологічну допомогу без стигми та дискримінації. 

Історія супроводу: 

29-річна Анна, ВІЛ-позитивна мама трьох дітей з Краматорська, старший син 8 років 

дитина-інвалід, мати-одиначка, діти ВІЛ-негативні. Анна стала клієнткою проекту на 5-му 

місяці вагітності. Вона не перебувала на обліку в жіночій консультації. У жінки не було 

коштів дістатися до лікувального закладу, не було з ким залишити дітей, для того щоб стати 

на облік за місцем проживання, де вимагали гроші за оформлення обмінної карти. У процесі 

консультування та планування соціального супроводу з'ясувалося, що практика отримання 

медичної допомоги тільки в пологах для клієнтки буденна, всіх дітей вона народжувала без 

постановки на облік в жіночій консультації. З жінкою проведені мотиваційні консультації для 

формування прихильності до диспансерному обліку, а також про необхідність проходження 

лабораторних досліджень та відвідувань гінеколога для планових оглядів. Була досягнута 

домовленість з дружнім гінекологом про проходження клієнткою діагностики та постановки 

на облік. Надалі Анна була супроводжена соціальною працівницею в жіночу консультацію, 

організація покрила її транспортні витрати. За підсумками супроводу, жінка поставлена на 

облік у зв'язку з вагітністю, додатково проконсультована лікарем інфекціоністом, почала 

прийом АРВ-терапії, яку раніше приймала тільки як профілактику під час вагітності, має 

невизначене  вірусне навантаження, готується до пологів. 

Загальний річний бюджет у 2018 році склав 6818378, 00 гривень 

Контактна інформація: 

Адреса: 84333, м. Краматорськ, вул. Магнітогорська 9, офіс 6А 

Телефон/факс: +38 (06264) 6 51 64 

Сторінка Фейсбук https://www.facebook.com/ClubSvitanok/ 

https://www.facebook.com/ClubSvitanok/


 
 

Електронна адреса: svitanok_m@ukr.net 

Веб-сайт: www.club-svitanok.org.ua 

Контактні особи: 

Світлана Мороз, голова правління 

Наталія Безелєва, виконавча директорка 

Марина Лисенко, головний бухгалтер 
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