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1. Консультант Анна Гладка.Соціальне підприємництво: формування та управління ефективною командою. Розвиток внутрішніх 
комунікацій. 
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2. Консультант Олена Хлєбнікова. Соціальне підприємство: Політичний інтелект. Консенсус та баланс інтересів

 



                        
3. Консультант Олена Хлєбнікова. Умови участі організацій громадянського суспільства у процедурах публічних закупівель. Огляд 

можливостей для участі у таких процедурах. 
 

 

 
 
 

                   
 
 



4. Консультант Олена Хлебнікова. Права неприбуткових організацій громадянського суспільства на здійснення підприємницької 
діяльності. 

                                            

 
 
 



5. Консультант Анна Гладка. Права організацій громадянського суспільства, які надають соціальні послуги за рахунок бюджетних 
коштів, у тому числі право користуватися державним та комунальним майном на пільгових засадах. 

 



 

 
 
 
 
 

2.Скріншот пострелізів 
 
 
 
 
 
 



Розміщення пост-релізу на регіональних інформ-ресурсах 
 
Посилання 
 
https://gorod.dp.ua/news/196242 
 
 
Текст 
 
Громадськість Дніпропетровщина навчалась підприємництву та управлінню 
 
У Дніпрі за ініціативою Дніпропетровської облдержадміністрації відбулася консультації з питань підприємницької діяльності та управління для 
інститутів громадянського суспільства, представників тергромад та держслужбовців. 
 
Консультації, які було організовано у  форматі «круглого столу», провели протягом трьох днів с 29 жовтня по 2 листопада досвідчені тренери. Анна Гладка – 
викладачка курсу по соціальному підприємництву для ГО на Premetheus, майстер - фасилітатор Британської Ради в Україні, національний консультант проекту 
Ради Європи. Вона є випускницею програм Professional Fellows Program (USA), переможцем Alumni Impact ward (USA, Washington DC), стипендіатом програми 
Chevenin тощо. Має досвід розробки та реалізації грантових проектів за підтримки Посольства США, Британської Ради, Міжнародного фонду Відродження, 
Ради Європи, Посольства Королівства Нідерландів, UNICEF. Анна розповіла присутнім на круглому столі про соціальне підприємництво та розвиток внутрішніх 
комунікацій, про те, як формувати та управляти ефективною командою. Другою, не менш актуальною темою стала «Права неприбуткових організацій 
громадянського суспільства на здійснення підприємницької діяльності». Ця інформація без сумніву було дуже корисною для представників ГО. 
Олена Хлєбнікова  тренер-консультант, який має практичний досвід роботи головним бухгалтером Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України. Вона спеціалізується на веденні обліку громадських організацій, участі у 
грантах (Німецького Товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ; Міжнародної організації з міграції –Агентство ООН з питань міграції;), ведення 
бухгалтерського обліку проектів за програмою «DOBRE», а саме: «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». Під час спілкування з 
аудиторією круглого столу Олена зосередилася на двох темах: «Права неприбуткових організацій громадянського суспільства на здійснення підприємницької 
діяльності» та «Права організацій громадянського суспільства, які надають соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів, у тому числі право користуватися 
державним та комунальним майном на пільгових засадах». 
П’ятою, не менш цікавою для інститутів громадськості  став Політичний інтелект, в якого розглядалося соціальне підприємство. Присутні вчилися як під час 
здійснення своєї діяльності досягати консенсусу та дотримуватися баланс інтересів. 
Консультації проводилися у конференц-залі «Premier Abri Hotel», розрахованому на 50 місць, з використанням сучасного мультимедійного  обладнання. 
Всі учасники заходів мали змогу отримати матеріали презентацій, які підготували для них Анна Гладка та Олена  Хлєбнікова та додаткову літературу по 
темам чи іншим темам у електронному вигляді. Консультанти проекту оцінили активність, зацікавленість та підготовленість до сприйняття інформації 
громадськістю регіону як дуже високу. Що говорить не тільки про ефективність такого формату спілкування та навчання, але й про необхідність  його 
подальшого продовження.  

 

https://gorod.dp.ua/news/196242
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3. Скріншот анонсу 
 
 
 
 
 
 
 

 



https://adm.dp.gov.ua/news/gromadskih-aktivistiv-ta-derzhsluzhbovciv-dnipropetrovshchini-zaproshuyut-na-korisni-konsultaciyi 
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4.Інформація щодо спікерів 
 
 
 
 
 
 
 



Спикер №1 
 
ГЛАДКА АННА 
тренерка, фасилітаторка, проектна менеджерка 
 
Профайл Сфери експертизи: проєктний дизайн та менеджмент, бізнес – планування, 

соціальнепідприємництво, організаційний розвиток, фасилітація та модерація 
заходів. 
Випускниця програми Professional Fellows Program (USA), переможець Alumni 
Impact ward (USA, Washington DC), стипендіат програми Chevening. Має досвід 
розробки та реалізації грантових проектів за підтримки Посольства США, 
Британської Ради, Міжнародного фонду Відродження, Ради Європи, Посольства 
Королівства Нідерландів, UNICEF. Майстер - фасилітатор Британської Ради в 
Україні (з 2016 р.), національний консультант проекту Ради Європи. 
Співзасновник громадського ресторану “Urban Space 500”. Співавторка та 
викладачка онлайн-курсу з проектного дизайну на BУМ-онлайн, онлайн - курсу по 
соціальному підприємництву для ГО на Premetheus та онлайн - курсу із шкільного 
соціального підприємництва. 
Знання мов: українська – вільно, російська-вільно, англійська - вільно 

Досвід 
роботи 

Лютий 2021 - травень 2021  
 національний консультант ПРООН в рамках 
експериментальної програми по інноваційному розвитку “Co-create with locals” 
Серпень 2018 - теперішній час 
Проект Ради Європи “Внутрішнє переміщення: пошук рішень”. 
 Посада: Національний консультант 
Листопад 2015 – теперішній час 
ГО “Міцна громада”. Посада: проєктний менеджер партнерської організації 
Британської Ради в рамках проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для 
соціальної згуртованості (SC3)», що півфінансується Європейським Союзом та 
Британською Радою в Україні (регіональний координатор - (8 областей Україні) 
Січень 2015 – Жовтень 2015 
ВБФ “Право на захист”, проект за підтримки УВКБ ООН “Адвокація та 
моніторингвнутрішнього переміщення в Україні” 
Посада: аналітик 
Січень 2014 – Грудень 2014 
МБФ “Ізоляція. Платформа культурних ініціатив” 
Посада: юрист та менеджер з написання грантових заявок 



 
Квітень 2011 – Жовтень 2014 
Муніципальна установа “Донецький обласний дитячо – молодіжний центр” 
Посада: юрист 
Січень 2010 – Листопад 2013 
ГО “Центр європейської співпраці” 
Посада: проектний менеджер, юрист 
Грудень 2010 – теперішній час 
тренерка, фасилітаторка 
 

Освіта 2015 - 2016 – Королівський Колледж, Лондон, Великобританія, магістр з 
Європейського права 
2006 – 2007 – Донецький національний університет, магістр з права України 
2002 – 2006 - Донецький національний університет, бакалавр, “Право України” 
2002 – 2006 – Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. Туган 
–Барановського, “Міжнародна економіка” 
ДОДАТКОВА ОСВІТА: 
Курс по миробудуванню та роботі з конфліктом (Академія трансформації 
конфлікту,Німеччина, серпень - грудень 2021) 
Сертифікаційний курс Project Management Professional (PMI), 
PricewaterhouseCoopers Ukraine (березень - квітень 2021); 
Участь у річному фаховому обміні для фасилітаторів від ГО “Інші освіта” (2021) 
Школа фасилітації стратегічних сесій. Open source методи. Тренерська група 
“Інша освіта” (листопад 2020) 
Річна школа із медіації та фасилітації діалогу “Інженери порозуміння” (вересень 
2019 - листопад 2020) 
Digital Lab для тренерів із соціального підприємництва (освітня програма за 
підтримки House of Europe та British Council) - жовтень - листопад 2020 
Інструменти ефективної дистанційної роботи в умовах COVID-19 (онлайн - 
інструменти) від ПРООН в рамках проекту мережі посередників ГІСМАОВК 
Проектний менеджмент через призму ненасильницького спілкування (ННС) – 
Сінта Дюпонт (Нідерланди), червень 2020 
Курс по переговорам від бізнес-школи ProfiSpace (червень 2020) 
Курс з проектного менеджменту та планування (goal-oriented project planning), 
Італія, Рим 
Тренінг із системного консенсусу як способу прийняття рішень у групі, квітень 
2020 



Тренінг з віртуальної фасилітації (онлайн - фасилітації) від Пепе Нумі (2020); 
Курс з медіації та фасилітації діалогів від Фонду Східна Європа та Childfund 
Deutschland (липень-листопад 2017) 
Курс “Майстерність фасилітації” (Humantime, Київ, вересень - листопад 2019) 
Тренінг для тренерів від Фонду Східна Європа з соціального підприємництва (9 
місяців, 2018 рік) 
Сертифікатна програма з антикорупції, Києво-Могилянська Академія, 2018-2019 
рр. 
Тренінговий курс “Розробка та менеджмент європейських проектів”, Інститут 
Європейської політики, Берлін (2018); 
Тренінг “Проведення кризових переговорів” (Марк Лоусер, тренер академії для 
поліцейських, США, 2020) 
Стажування у Законодавчій раді штату Каліфорнія, США (квітень – травень 2013) 

Публикації Підприємництво в школі. Як Німеччині це вдалося. Українська правда, липень 
2020 (у співавторстві) - https://life.pravda.com.ua/columns/2020/07/2/241518/ 
Розробниця шаблонів документів у підручнику “Соціальне шкільне 
підприємництво:твій перший стартап” (посібник для учнів, батьків та освітян), 
2020 
Посібник для тренерів “Соціальне шкільне підприємництво: будуємо справжній 
перший бізнес, 2020 (у співавторстві) 
Методичка з проведення молодіжних таборів із соціального підприємництва, 2018 
(у співавторстві) 
Upgrade - керівництво фасилітаторів програми Active Citizens (British Council), 
2018 (у співавторстві) 

Додаткова 
інформація 

Оцінювання заявок аплікантів в рамках програми Professional Fellows Program (US 
Embassy) 2017-2019; 
Оцінювання заявок на індивідуальні гранти по соціальному підприємництву в 
рамках рантової програми House of Europe (2020-2021); 
Членкиня відбірної комісії стипендії Chevening в Україні, 2020; 
Співавторка та викладачка онлайн-курсу з соціального підприємництва для НПО 
на платформі Prometheus (2021); 
Співавторка та викладачка онлайн-курсу з проектного дизайну на BУМ-онлайн 
(2020); 
Співавторка та викладачка онлайн-курсу по соціальному шкільному 
підприємництву від Фонду Східна Європа (2020); 
Лауреат конкурсу “Молода людина року” (Дон. обл., 2018 р.) 



Приклади 
тренингових 
сесій 

тренерка тренінгової програми “Формування бізнес - ідей, стартапів та розробка 
бізнес - планів в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях” за підтримки 
ПРООН - 25 тренінгових днів; 
● тренерка річної навчальної програми ISAR Єднання “Розвиток громад через 
соціальне підприємництво” (2020 - 2021); 
● розробка онлайн - компоненту курсу річної навчальної програми ISAR Єднання 
“Розвиток громад через соціальне підприємництво” (2020-2021); 
● тренінг з проєктного дизайну в рамках проєкту “Молодь змінить Україну 
Полтавщина” за підтримки фонду родини Богдана Гаврилишина; 
● координаторка та головна тренерка національного воркшопу для підготовки 
фасилітаторів програми “Активні громадяни” від Британської Ради (червень 
2021); 
● тренерка двомісячної навчальної онлайн - програми по проєктному дизайну та 
менеджменту “Креативна молодь змінить Україну” (Фонд родини Богдана 
Гаврилішина за підтримки УКФ) - липень - серпень 2021, 2020, 2019; 
● тренінг з проєктного дизайну в рамках пітчінгу проєктів в Луганській області, 
Сумській області, місті Токмак, Березань, Нововолинськ (весна - літо 2021) за 
підтримки Британської Ради в Україні; 
● фасилітаторка онлайн - воркшопу із соціального підприємництва для 
фасилітаторів програми “Активні громадяни” Британської Ради; 
● тренерка з проектного дизайну для представників прифронтових громад 
Донецької та Луганської областей за підтримки Польської гуманітарної акції; 
● координаторка та тренерка національного воркшопу для нових фасилітаторів 
програми “Активні громадяни” від Британської Ради (січень 2021); 
● проведення начального онлайн - курсу із соціального підприємництва для 
культурних менеджерок в рамках проекту ГО “Конгрес активістів культури” за 
підтримки УКФ; 
● модерації сесії із соціального підприємництва в рамках “Форуму громадянського 
суспільства” за підтримки ISAR Єднання ; 
● фасилітація онлайн - заходу “Кава із соціальним підприємцем” в рамках проекту 
КримСОС за підтримки УВКБ ООН; 
● одна з розробниць та викладачів онлайн - курсу із проектного дизайну для 
соціальних проектів на платформі “Відкритий університет майдану”; 
● одна з розробниць та викладачів онлайн - курсу з соціального шкільного 
підприємництва (на платформі Фонду Східна Європа) - 2020; 
● тренерка проекту "Мережа агентів соціального підприємництва" у Луганській 
області за підтримки USAID (2020); 



● головна тренерка та координатор навчальної програми “Креативне 
підприємство” в рамках проекту “Арт коворкінг: креативне підприємництво для 
молоді” за підтримки USAID (2020); 
● менторка соціальних підприємців в рамках менторської програми ГО 
“КримСОС” 
- супроводження виходу на ринок двох соціальних підприємств (2020); 
● тренерка із законодавчого регулювання соціального підприємництва в рамках 
навчальної програми для тренерів із шкільного соціального підприємництва 
Фонду Східна Європа; 
● експертка з проведення законодавчого аналізу щодо функціонування шкільного 
соціального підприємництва в України (Фонд Східна Європа); 
 
● експертка із запровадження соціального підприємництва на базі ГО Луганської 
області в рамках проекту “Мережа агентів соціального підприємництва” за 
підтримки USAID (2020); 
● головна тренерка Акселератору соціальних підприємців в рамках проекту 
“Активне соціальне підприємництво в Україні” (ГО “School of me”, Український 
католицький університет, Львів, за підтримки фонду “Childfund Deutschland” 
2019-2020 рр.); 
● сесія про соціальне підприємництво в рамках “Фестивалю ідей” КримSOS ; 
● тренерка - фасилітаторка тематичного блоку з соціального підприємництва 
тренінгу для фасилітаторів програми “Активні громадяни” від Британської Ради; 
● тренінговий курс з соціального підприємництва та дизайн – мислення в рамках 
проекту “Школа соціального бізнесу для молоді Сходу України” (за підтримки 
USAID); 
● тренінговий курс із започаткування соціального підприємництва у Луганській, 
Донецькій, Харківській та Одеській областях за підтримки Фонду Східна Європа 

 
 
Спикер №2 
ХЛЄБНІКОВА ОЛЕНА 
викладач, тренер-консультант 
 
Освіта 1984-1988 рр.   Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С.М. 

Кірова, бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності, 
економіст 



 2009-2012 рр.   Харківський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України, за спеціальністю «Державного управління», магістр 
державного управління. 

Досвід 
роботи 

2009 по теперішній час головний бухгалтер Харківського регіонального 
інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України; 

2004-2009 рр. – Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України, Управління 
виконавчої дирекції фонду, начальник відділу бухгалтерського 
обліку, звітності та відшкодування шкоди потерпілим; 

2001-2004 рр. – Харківське обласне управління юстиції, провідний спеціаліст -
бухгалтер; 

2001-2001 рр. – Управління праці  та соціального захисту населення у 
Фрунзенському районі, спеціаліст 1 категорії; 

2000-2001 рр. – головний бухгалтер ПТУ 38 м. Харків; 
1999-2000 рр. – провідний бухгалтер в/ч 62286; 
1998-1998 рр. – головний бухгалтер 20Дому офіцерів; 
1997-1998 рр. – головний бухгалтер ОД 1000 відділення торгівлі.; 
1988-1997 рр. – Лозівський кузнечно-механічний завод, бухгалтер; 
1984-1988 рр.   студентка Харківського інституту інженерів залізничного 

транспорту ім. С.М. Кірова, бухгалтерський облік та аналіз 
господарської . 

Додатковий 
досвід 
роботи 

2015- по теперішній час – ведення обліку громадських організацій (ГС 
«Харківський університетський консорціум»,  ГО ВГО «ПОРУЧ») 
та участь у грантах (Німецького Товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ) ГмбХ.; Міжнародної організації з міграції –
Агентство ООН з питань міграції;), ведення бухгалтерського 
обліку проектів за програмою «DOBRE», а саме: 
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»  

2015 р.- курси 1С; 
1988-по теперішній час – ведення  обліку  фізичних осіб-підприємців на 

загальній  та спрощеній системах оподаткування; 
1988-по теперішній час-ведення договірної роботи та робота з контрагентами; 

ведення роботи з персоналом; організація роботи з 
контролюючими органами; підготовка матеріалів до судових 
засідань та участь у судових справах з питань бухгалтерського 



обліку, оподаткування, заробітної плати та трудового 
законодавства. 

Професійні 
навички та 
знання 

 
Робота в середовищі MS-DOS, Windows, робота з програмами MS Office, 
Microsoft Excel,M.E.Doc та інше. 

Мови Українська – володію вільно, російська – рідна, англійська – із словником. 
  
Особисті 
якості 

Стресостійкість, відповідальність, комунікабельність. 
Ініціативність і здатність приймати управлінські рішення. 
Висока працездатність, самоорганізація і готовність особисто відповідати за 
результат. 
Активна життєва позиція, вміння працювати з великим об'ємом інформації. 

Хоббі, 
улюблені 
заняття 

– театр, активний відпочинок на природі,  література.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5.Брендування 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Дизайн-макет об’яви 
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7.Затверджений план консультацій 
 
 
 
 
 
 



 
Фізична особа-підприємець  

МІХЄЄВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 
м. Дніпро, вул. Савченко, б. 6В, кв. 23, тел +38 096 5494979, intercomteh@gmail.com 

IBAN: UA723052990000026008040106099,  рахунок UA388201720343180001000078737 в ПриватБанк, МФО 305299 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Шановний Артуре Олександровичу! 
 
 
            Згідно Додатку №2 до Договору, укладеному  на підставі  проведення закупівлі ДК 021:2015 – 79410000-1-“Консультаційні послуги з питань     
            підприємницької діяльності та управління”. Організація та проведення консультацій у форматі круглого столу для інститутів громадянського   
            суспільства, надсилаю вам план проведення п’яти консультацій. А саме: 
 
 
 
 
 
 

Щодо  плану проведення консультацій 
відповідно до Договору в рамках 
закупівлі  ДК 021:2015 – 79410000-1-
“Консультаційні послуги з питань 
підприємницької діяльності та 
управління”. Організація та проведення 
консультацій у форматі круглого столу 
для інститутів громадянського 
суспільства. 

Директору департаменту 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації Білоусову А.О.  
 



Порядок проведення консультацій 
(надається відповідно до ТЗ) 

                    
Дата проведення 

заходів 
З 29 жовтня  по 02 листопада  2021 р. 

Час проведення Протягом трьох робочих днів, з 9.00 до 18.00  
(приміщення для проведення заходу орендується на цілий день) 

Місце проведення Готель «Premier Abri Hotel» 
Арендовано Конференц-зал «Катеринославський», 
Зал розрахований на 50 посадочних місць, має відповідні меблі. 
(конференц-буклет надається додатково) 
Розташовано відповідно до ТЗ Договору у центральній частині міста за 
адресою: 
49038, Україна, м. Дніпро, узвіз Ярмарковий, буд. 1 
Безпосередньо поблизу знаходяться: Ж\Д вокзал, автовокзал, кінцева 
станція метро, та трамваю №1, що дозволяє учасникам круглого столу 
міста чи області легко дістатися місця проведення заходу. 
 

Аренда технічного 
обладнання 

Здійснюється повноцінний технічний супровід заходу технічним 
фахівцем конференц-залу.  Приміщення має необхідне мультимедійне та 
презентаційне обладнання: мультимедійний проектор для демонстрації 
презентацій, ноутбук, електронну вказівку, WI-FI, фліп-чарт. 

Роздаткові 
матеріали 

На кожну з п’яти консультацій розраховано 50 роздаткових, які містять: 
програма програму заходу, папку, ручку, блокнот. 
(макет із зовнішнім виглядом для узгодження Замовником додається) 

Засоби 
індивідуального 

захисту 

На кожну з п’яти консультацій розраховано 50 захистних масок та ємність 
з дезінфікуючою рідиною  
(доказ наявності на заході засобів індивідуального захисту буде надано 
у фото-звіті) 

Фотофіксація 
заходу 

На кожній з п’яти консультацій буде проведено фотозйомку та згідно ТЗ 
надано не менше ніж 5 фото з кожної 
(по закінченню заходів буде надано у фото-звіті) 
 

Запрошення 
представників 

інститутів 
громадянського 

Запрошення представників інститутів громадянського суспільства, 
органів виконавчої влади Дніпропетровської області  буде оприлюднено 
на сайті Дніпропетровської облдержадміністрації та 2-ох інших ресурсах, 
відповідно до рекомендації фахівців ОДА  



суспільства, 
органів 

виконавчої влади 
Дніпропетровської 

області 

(текст запрошення додається, 2 скріншота буде надано після 
публікації запрошення) 

Реєстрація 
учасників 

 Ведеться представником Виконавця на початку кожного заходу 
(макет бланка реєстрації додається) 

Прес-реліз про 
проведення 

консультацій 

По закінченню заходів пост-реліз буде розміщено на двох регіональних  
інтернет-ресурсах  
(не менше 2 скріншотів з кожного інтернет-ресурсу). 
 

 
Спікери 

консультацій 

Відповідно до ТЗ для проведення консультації Виконавцем  залучено 2 
фахівця необхідної кваліфікації, які мають досвід проведення аналогічних 
консультацій,  а саме: консультанти Анна Гладка та Олена Хлебнікова 
(інформація про спікерів додається) 
 

 
 

 
Програма консультації 

(надається відповідно до ТЗ) 
   
№, найменування 
консультації 

План (дата, час, теми) 
 

Консультант 

1. Соціальне підприємництво: 
формування та управління 
ефективною командою. 
Розвиток внутрішніх 
комунікацій 

              02 листопада 
9.30-10.00  
реєстрація учасників 
10.00-10.05 
 Вступне слово. Організаційні 
питання 
10.05-10.45 
 Соціальне підприємництво – 
бізнес із місією. Основні 
поняття. 
10.45-11.30 
Основні принципи побудови 
ефективної команди. 

Анна Гладка 



11.30-12.00  
Перерва. Кофе-брейк 
12.00 -12.45 
Етапи групової динаміки. 
Цінності команди. 
12-45-13.20 Основи 
ненасильницького 
спілкування для ефективних 
комунікацій в команді. 
13.20-13.30  
Питання та відповіді. 
Підведення підсумків. 

   
2. Соціальне підприємство: 
Політичний інтелект. 
Консенсус та баланс 
інтересів. 

30 жовтня 
9.30-10.00 
Реєстрація учасників 
10.00-10.05 
Вступне слово. Організаційні 
питання. 
10.05-10.45 
Види інтелекту. Поняття 
«політичного інтелекту» як 
наукової категорії та 
різновидності соціального 
інтелекту. 
10.45- 11.30 
Історія питання та сучасні 
концепції. Взаємозв'язок 
політичного, загального, 
соціального, емоційного 
інтелекту. 
11.30-12.00  
Перерва. Кофе-брейк 
12.00-12.45 
Значення та роль політичного 
інтелекту у менеджменті, 

Олена Хлебнікова 



психології  управління  та 
організаційній поведінці.  
12.45-13.20 
Політична компетентність, 
гнучкість та мобільність. Як 
досягнути кар’єрних успіхів 
та стати ефективним. 
13.20-13.30 
Питання та відповіді. 
Підведення підсумків. 
 

   
3. Умови участі організацій 
громадянського суспільства у 
процедурах публічних 
закупівель. Огляд 
можливостей для участі у 
таких процедурах.  

29 жовтня 
9.30-10.00 
Реєстрація учасників 
10.00-10.05 
Вступне слово. Організаційні 
питання. 
10.05-10.45 
Огляд законодавства про 
публічні закупівлі.  
10.45- 11.30 
Умови участі організацій 
громадського суспільства у 
процедурах публічних 
закупівель. 
11.30-12.00  
Перерва. Кофе-брейк 
11.30-12.45 
Реальні кейси та можливості 
для участі у таких 
процедурах. 
12.45. 
Питання та відповіді. 
Підведення підсумків. 
 

Олена Хлебнікова 

   



4. Права неприбуткових 
організацій громадянського 
суспільства на здійснення 
підприємницької діяльності. 

02 листопада 
14.15 -14.20 
 Вступне слово. Організаційні 
питання 
14.20-15.00 
 Юридичне регулювання 
підприємництва (та 
соціального 
підприємництва) в 
національному законодавстві: 
основи. Виклики 
та можливості для 
громадських організацій 
15.00-15.45 
Можливі організаційно – 
правові форми для 
здійснення 
підприємницької діяльності 
від імені ГО: переваги та 
недоліки 
15.45-16.00 
Перерва. Кофе-брейк. 
16.00-16.45 
 Як обрати оптимальну 
організаційно – правову 
форму для здійснення 
підприємницької діяльності 
від імені ГО: чек – ліст 
16.45-17.20  
5 етапів розбудови 
підприємницької діяльності 
ГО 
17.20-17.30  
Питання та відповіді. 
Підведення підсумків. 

Анна Гладка 

   



5. Права організацій 
громадянського суспільства, 
які надають соціальні 
послуги за рахунок 
бюджетних коштів, у тому 
числі право користуватися 
державним та комунальним 
майном на пільгових засадах. 

29 жовтня 
14.15-14.20  
Вступне слово. Організаційні 
питання.  
14.20-15.00 
Огляд  законодавства 
України нормативно-правові 
підстави надання соціальних 
послуг організаціями 
громадського суспільства. 
15.00- 15.45 
Практика надання соціальних 
послуг. Проблематика 
надання соціальних послуг. 
15.45-16.00 
Перерва. Кофе-брейк. 
16.00-16. 45 
Огляд ЗУ № 2671 -VIII «Про 
соціальні послуги. Основні 
форми бюджетного 
фінансування надання 
соціальних послуг. 
16.45-17.20  
Потреба у вдосконаленні 
законодавства щодо прав 
організацій громадського 
суспільства, які надають 
соціальні послуги. 
17.20-17.30  
Питання та відповіді. 
Підведення підсумків. 
 

Олена Хлебнікова 

 

 



 
 
 
 

8. Затверджена реєстраційна форма 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

заповнена форма реєстрації є підставою для участі у програмі консультацій 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ ПІБ Організація, де 
Ви працюєте 

Посада Контактна інформація 

 ( телефон, ел. адреса) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      



 
 
 
 
 

9.Затверджені роздаткові матеріали 
 
 
 
 
 
 



 
Зразки роздаткових матеріалів для затвердження 

 
1. Ручка кулькова Nota Bene Universal синя 0,7 мм 

 
 

 

 
 
 

2. Папка-конверт А4 на кнопці Nota Bene 
 
 



 
 



3. Блокнот на спіралі D8014-01 Axent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Зміст програми, що буде роздрукована  
 

 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

запрошує вас на програму проведення консультацій 
для інститутів громадянського суспільства, та органів виконавчої влади Дніпропетровської області 

Консультації відбудуться 
з 29 жовтня по 02 листопада 

у конференц-залі «Катеринославський» 
готелю «Premier Abri Hotel» 

                       за адресою: 49038, Україна, м. Дніпро, узвіз Ярмарковий, буд. 1 
 

 
 

Консультації проводять досвічені тренери та викладачи: 
Анна Гладка та Олена Хлєбнікова 
 
У програмі передбачені консультації у форматі круглого столу за наступними темами: 
 
6. Соціальне підприємництво: формування та управління ефективною командою. Розвиток внутрішніх комунікацій. 

 
Соціальне підприємництво – бізнес із місією. Основні поняття. Основні принципи побудови ефективної команди. Етапи групової динаміки. Цінності 
команди. Основи ненасильницького спілкування для ефективних комунікацій в команді. 

 
7. Соціальне підприємство: Політичний інтелект. Консенсус та баланс інтересів. 

 
Політичний інтелект як наукова категорія та різновидність соціального інтелекту. Історія питання та сучасні концепції. Взаємозв'язок політичного, 
загального, соціального, емоційного інтелекту. Значення та роль політичного інтелекту у менеджменті організації, психології  управління  та 
підприємницькій поведінці.   
 



8. Умови участі організацій громадянського суспільства у процедурах публічних закупівель. Огляд можливостей для участі у таких 
процедурах. 
 

Огляд законодавства про публічні закупівлі. Умови участі організацій громадського суспільства у процедурах публічних закупівель. Реальні кейси 
та можливості для участі у таких процедурах. 
 

9. Права неприбуткових організацій громадянського суспільства на здійснення підприємницької діяльності. 
 

Юридичне регулювання підприємництва (та соціального підприємництва) в національному законодавстві: основи. Виклики та можливості для 
громадських організацій. Можливі організаційно – правові форми для здійснення підприємницької діяльності від імені ГО: переваги та недоліки. Як 
обрати оптимальну організаційно – правову форму для здійснення підприємницької діяльності від імені ГО: чек – ліст 
5 етапів розбудови підприємницької діяльності ГО. 
 

10. Права організацій громадянського суспільства, які надають соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів, у тому числі право 
користуватися державним та комунальним майном на пільгових засадах. 

 
Огляд  законодавства України нормативно-правові підстави надання соціальних послуг організаціями громадського суспільства. Практика надання 
соціальних послуг. Проблематика надання соціальних послуг. Огляд ЗУ № 2671 -VIII «Про соціальні послуги. Основні форми бюджетного 
фінансування надання соціальних послуг. Потреба у вдосконаленні законодавства щодо прав організацій громадського суспільства, які надають 
соціальні послуги. 
 
 
Для реєстрації звертайтесь за телефоном: 
___________________________________ 
 
або за ел. Адресою_________________________________ 
УВАГА! Подбайте про безпеку свою та оточуючих. Перед участю у масових заходах зробіть вакцінацію або пройдіть за 72 години ПЦР-тест! 

 
 
 



 
 
 
 
 

11. Конференц-буклет 



Premier Hotel Abri



2014 69 4 25

Дата відкриття Номера Конференц-зала Парко-місць

Premier Hotel Abri



Ideal Meeting – унікальна концепція заходів

Easy:

Smart:

Green:

Fast:

Один координатор від початку до кінця. Базове обладнання включено!

Авторські та гастрономічні пропозиції для кави-пауз! 

Разом ми зможемо зробити захід Green – це просто!

Під Ваш захід ми виділемо окремий Інтернет-канал!



Кімната перемовин



Конференц-зал «Катеринославський»



Конференц-зал «Дніпровський»



Конференц-зал «Прем’єр»



Світлий, затишний номер з 

килимовим покриттям, 

двоспальним або з двома 

роздільними ліжками, 

письмовим столом, шафою, 

журнальним столиком і 

ванною кімнатою. Номер 

обладнаний всім необхідним 

для приємного відпочинку, в 

тому числі кава - баром,    

міні косметикою.

Класичний Номери для Ваших гостей



Номер поліпшеного 

планування з лоджією і 

панорамними вікнами, з 

килимовим покриттям, 

двоспальним або з двома 

роздільними ліжками, 

письмовим столом, шафою, 

журнальним столиком і 

ванною кімнатою. Номер 

обладнаний всім необхідним 

для приємного відпочинку, в 

тому числі кава - баром,    

міні косметикою.

Прем'єр Номери для Ваших гостей



Просторий номер  з килимовим 

покриттям, великим 

двоспальним ліжком, диваном, 

кріслом, журнальним столиком, 

шафою, письмовим столом і 

ванною кімнатою, 

укомплектованим кава – баром, 

міні галантереєю і косметикою.  

Теплі кольори інтер’єру в 

поєднанні   з панорамними 

вікнами створюють комфортну 

атмосферу для гостей.

Делюкс Номери для Ваших гостей



Просторий, двокімнатний номер 

з килимовим покриттям, 

великим двоспальним ліжком, 

диваном,  журнальним 

столиком, шафою, письмовим 

столом і ванною кімнатою, 

укомплектованим кава – баром, 

міні галантереєю і косметикою. 

Інтер’єр виконаний в світлих 

тонах, які в поєднанні з 

панорамними вікнами 

створюють комфортну 

атмосферу і домашній затишок. 

Люкс Номери для Ваших гостей



Меню кава-пауз

*Ціни на харчування вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Економ Варіант №1

• Круасан з джемом (25 г)

• Чай (200 мл) або Натуральна заварна кава
з молоком (200 мл)

• Мінеральна вода (500 мл)

50,00 грн.

Економ Варіант №2

• Тарт с яблуком (40 г)

• Чай (200 мл) або Натуральна заварна кава
з молоком (200 мл)

• Сік натуральний в асортименті (250 мл)

55,00 грн.

Континентальна Варіант №1

• Овочевий  брошет з сирним соусом (50 г)

• Лимонний кекс з кремом (50 г)

• Чай (200 мл) або Натуральна заварна кава
з молоком (200 мл)

• Мінеральна  вода (500 мл)

80,00 грн.

Континентальна Варіант №2

• Чікен бургер (80 г)

• Профітроль з кремом з білого шоколаду (60 г)

• Чай (200 мл) або Натуральна заварна кава
з молоком (200 мл)

• Мінеральна вода (500 мл)

85,00 грн.



Меню кава-пауз

*Ціни на харчування вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Класична Варіант №1

• Брускетта з овочами (80 г)

• Буженина на огірку з кремом із хрону (27 г)

• Пахлава (50 г)

• Фруктова шпажка (75 г)

• Чай (200 мл) або Натуральна заварна кава з молоком (200 мл)

• Мінеральна вода (500 мл)

115,00 грн.

Класична Варіант №2

• Круасан з індичкою (100 г)

• Венеціанське фокаччо з ягодою (50 г)

• Чай (200 мл) або Натуральна заварна кава з молоком (200 мл)

• Мінеральна вода (500 мл)

115,00 грн.



Меню кава-пауз

*Ціни на харчування вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Energy
• Гранола з йогуртом (55 г)

• Мікс горіхів і сухофруктів (70 г)

• Пудинг із червоних ягід і червоного вина зі збитими вершками (55 г)

• Чай (200 мл) або Натуральна заварна кава з молоком (200 мл)

• Сік натуральний в асортименті (250 мл)

130,00 грн.

Fresh Organic Traditional
• Овочі з кремом із сиру фета і топінадом з маслин (42 г)

• Буженина на огірку з кремом із хрону (27 г)

• Овочевий брошет з сирним соусом (50 г)

• Штрудель з капустою і грибами (50 г)

• Брауні з апельсиново-імбірним соусом (55 г)

• Чай (200 мл) або Натуральна заварна кава з молоком (200 мл)

• Сік натуральний в асортименті (250 мл)

130,00 грн.



Меню кава-пауз

*Ціни на харчування вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Бізнес 
• Круасан з овочами  і соусом із білих грибів (100 г)

• Чікен бургер (80 г)

• Морквяний пиріг (60 г)

• Профітроль з кремом із білого шоколаду (60 г)

• Чай (200 мл) або Натуральна заварна кава з молоком (200 мл)

• Мінеральна вода (500 мл)

155,00 грн.

Гастрономічна
• Круасан з сьомгою (100 г)

• Кіш зі шпинатом і сиром (50 г)

• Тарт Татен з помідорами та базиліком (55 г)

• Тістечко «Наполеон» (50 г)

• Венеціанське фокаччо з ягодою (50 г)

• Чай (200 мл) або Натуральна заварна кава з молоком (200 мл)

• Мінеральна вода (500 мл)

• Сік натуральний в асортименті (250 мл)

180,00 грн.



Меню кава-пауз
Premier

• Брускетта з овочами (80 г)

• Штрудель з капустою і грибами (50 г)

• Буженина на огірку з кремом із хрону (27 г)

• Лимонний кекс з кремом (50 г)

• Гранола з йогуртом (55 г)

• Тірамісу в шоті (60 г)

• Пахлава (50 г)

• Сирний мус  у профітролі (60 г)

• Чай (200 мл) або Натуральна заварна кава з молоком (200 мл)

• Мінеральна вода (500 мл)

215,00 грн.



Меню кава-пауз
Заряджайся 

• Креп-де Жульєн (130 г)

• Брускетта з  сьомгою (85 г)

• Круасан з індичкою (100 г)

• Брауні з апельсиново-імбірним соусом (55 г)

• Профітроль з кремом із білого шоколаду (60 г)

• Тарталетка з лимонним курдом (70 г)

• Пудинг із червоних ягід і червоного вина зі збитими вершками (55 г)

• Мікс горіхів і сухофруктів (70 г)

• Чай (200 мл) або Натуральна заварна кава з молоком (200 мл)

• Мінеральна вода (500 мл)

285,00 грн.



Меню бізнес-обідів

*Ціни на харчування  вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Бізнес-обід №1
• Салат «Грецький» (150 г)

• Крем-суп картопляний з беконом (250 г)

• Рулетики курячі з черрі в беконі з кус-кусом (250 г)

• Хліб (60 г)

• Сік апельсиновий (250 мл)

230,00 грн.

Бізнес-обід №2

• Салат «Цезар» с куркою (150 г)

• Український борщ (300 г)

• Рулька свиняча з капустою (250 г)

• Хліб (60 г)

• Сік апельсиновий (250 мл)

220,00 грн.

Бізнес-обід №3

• Салат з білою рибою і овочами гриль (150 г)

• Грибна юшка (250 г)

• Пірзола куряча з печеною картоплею  (250 г)

• Хліб (60 г)

• Сік апельсиновий (250 мл)

260,00 грн.

Бізнес-обід №4

• Брускетта томатно - базилікова (150 г)

• Курячий суп з нутом (250 г)

• Свинина під сиром з зеленим рисом (250 г)

• Хліб (60 г)

• Сік апельсиновий (250 мл)

230,00 грн.



Меню бізнес-обідів

*Ціни на харчування  вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Бізнес-обід №5
• Салат «Шопський» з шинкою (150 г)

• Чихиртма (курячий суп) (250 г)

• Оджахурі (пательня зі свининою) (250 г)

• Хліб (60 г)

• Сік апельсиновий (250 мл)

265,00 грн.

Бізнес-обід №6

• Салат томатно - імбирний (150 г)

• Бульйон з фрикадельками (250 г)

• Паста «Болоньєзе» (250 г)

• Хліб (60 г)

• Сік апельсиновий (250 мл)

260,00 грн.

Бізнес-обід №7

• Салат з буряком і блакитним сиром (150 г)

• Сочевичний суп з беконом і зеленню (300 г)

• Лазанья «Болоньєзе» (250 г)

• Хліб (60 г)

• Сік апельсиновий (250 мл)

220,00 грн.

Бізнес-обід №8

• Салат з копченим сиром і шинкою (150 г)

• Рибна юшка з фенхелем (250 г)

• Біфстроганоф з картоплею (250 г)

• Хліб (60 г)

• Сік апельсиновий (250 мл)

230,00 грн.



Меню бізнес-обідів

*Ціни на харчування  вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Бізнес-обід №1 (вегетаріанський)
• Салат овочевий з горіховою заправкою (150 г)

• Юшка грибна з тофу (250 г)

• Соба з овочами (250 г)

• Хліб (60 г)

• Сік апельсиновий (250 мл)

215,00 грн.

Бізнес-обід №2 (вегетаріанський)

• Салат з яблуком фенхелем і лимоном (150 г)

• Овочевий суп (250 г)

• Пісні голубці  з грибами (250 г)

• Хліб (60 г)

• Сік апельсиновий (250 мл)

225,00 грн.

Бізнес-обід  №3 (вегетаріанський)

• Салат із домашніх солінь (150 г)

• Борщ пісний (300 г)

• Вареники з картоплею та грибним соусом (250 г)

• Хліб (60 г)

• Сік апельсиновий (250 мл)

205,00 грн.



Меню бізнес-вечерь

*Ціни на харчування  вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Бізнес-вечеря №1

• Салат з індичкою  (150 г)

• Свинячі ребра BBQ з печеною картоплею (250 г)

• Хліб (60 г)

• Маффін шоколадний (100 г)                         

• Чай або кава з молоком

235,00 грн.

Бізнес-вечеря №2

• Салат «Уолдорф» (150 г)

• Макрель на грилі з зеленим рисом (300 г)

• Хліб (60 г)

• Брауні з апельсиново - імбирним соусом (100 г)                         

• Чай або кава з молоком

245,00 грн.

Бізнес-вечеря №3

• Салат с ростбіфом в медово-гірчичній заправці (150 г)

• Свинячий шніцель з овочами (250 г)

• Хліб (60 г)

• Яблучний бісквіт (120 г)                         

• Чай або кава з молоком

205,00 грн.

Бізнес-вечеря №4

• Салат з дайконом по-тайські  (150 г)

• Гречана локшина зі свининою (300 г)

• Хліб (60 г)

• Тістечко «Наполеон» (150 г)                         

• Чай або кава з молоком

220,00 грн.



Меню бізнес-вечерь

*Ціни на харчування  вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Бізнес-вечеря №5
• Салат з креветкою  фірмовий (150 г)

• Качка «Конфі» з печеним яблуком і ягідним соусом (250 г)

• Хліб (60 г)

• Морквяно - карамельний десерт (100 г)                         

• Чай або кава з молоком

300,00 грн.

Бізнес-вечеря №6

• Салат «Грецький» (150 г)

• Свинина під сиром з картоплею по-селянськи (300 г)

• Хліб (60 г)

• Тістечко «Наполеон» (150 г)                         

• Чай або кава з молоком

205,00 грн.

Бізнес-вечеря №7

• Салат «Цезар» (150 г)

• Лобіо з курячою грудкою (250 г)

• Хліб (60 г)

• Яблуко печене з медом і родзинками (150 г)                         

• Чай або кава з молоком

200,00 грн.

Бізнес-вечеря №8

• Салат «Морський коктейль» (150 г)

• Куряча грудка під сиром з рисом «По- Тайські» (250 г)

• Хліб(60 г)

• Яблучна шарлотка з абрикосовим конфі (130 г)                         

• Чай або кава з молоком

250,00 грн.



Меню бізнес-вечерь

*Ціни на харчування  вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Бізнес-вечеря №1 (вегетаріанська)
• Салат з сочевицею (150 г)

• Вівсяний рол з овочами (300 г)

• Хліб (60 г)

• Горячий шоколад (100 г)                         

• Чай або кава з молоком

175,00 грн.

Бізнес-вечеря №2 (вегетаріанська)

• Салат з сиром Тофу (150 г)

• Картопляні зрази з білими грибами (300 г)

• Хліб (60 г)

• Фруктовий салат (120 г)                         

• Чай або кава з молоком

205,00 грн.

Бізнес-вечеря №3 (вегетаріанська)

• Брускетта з гуакамоле (130 г)

• Фарширований помідор (250 г)

• Хліб (60 г)

• Яблуко печене (150 г)                         

• Чай або кава з молоком

225,00 грн.



Фуршетне меню *Ціни на харчування  вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Холодні закуски

• Профітролі з тобікою

• Профітролі з мусом із лосося 

• Галантин з птиці в беконі з огірком

• Канапе з червоною ікрою 

• Канапе з слабо - соленої сьомги 

• Канапе з паштетом з курячої печінки 

• Канапе з оселедцем 

• Тарталетка з Тар-Таром із телятини

• Тарталетка з Олів’є з креветками 

• Тарталетка з ікрою із печених овочів 

• Шпажка з сиром Бринза і оливкою 

• Шпажка зі свіжими овочами 

• Шпажка з сиром Радомер і оливкою  

• Куряча кулька в горіховій паніровці 

• Террін із курячої печінки 

• Ланспіг з морським коктейлем 

• Кошик із качиної грудки і виноградом 

• Рол із судака «По – царськи»

Назва Вихід, г Вартість, грн.

40

40

45

30

30

30

30

40

40

50

30

30

25

30

70

100

70

50

30,00

30,00

30,00

50,00

50,00

25,00

30,00

35,00

40,00

40,00

30,00

25,00

30,00

30,00

25,00

55,00

80,00

115,00



Фуршетне меню *Ціни на харчування  вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Холодні закуски

• Асорті міні - бургерів

• Яблука фаршировані мусом із курячої печінки 

• Канапе з хумусом із зеленого горошку 

• Інжир з м’яким сиром, горіхами та виноградом

• Грецький салат в шоті 

• Кальмари фаршировані сиром і шпинатом 

• Рулетики із баклажана

• Креп з лососем, шпинатом і сиром 

• Вугор на омлеті з соусом «Унагі»

• Міні - пиріжок з м'ясом курки 

• Тигрова креветка в кошику з соусом «Барблан»

• Сирні стріпси з ягідним соусом 

• Грибні стріпси у вершковому соусі 

• Креп де Жульєн (млинці з куркою і грибами)

Назва Вихід, г Вартість, грн.

250

150

40

55

75

100

50

150

50

50

70

100

50

130

135,00

65,00

30,00

45,00

45,00

180,00

45,00

145,00

135,00

25,00

75,00

45,00

50,00

55,00



Фуршетне меню *Ціни на харчування  вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Гарячі закуски

• Мітболи на картоплі з соусом 

• Долма

• Печінка в беконі і вершковому соусі 

• Міні – шашличок із курки 

• Міні – шашличок із телятини 

• Міні – шашличок зі свинини 

• Міні – шашличок  із лосося 

• Кальмари в  сухарях «Панко»

• Міні Кордон - блю

• Сир на грилі під соусом «Світ-Чилі»

• Ескалопи зі свинини з квасоляним пюре

• Тартілья з овочами

• Спрінг роли із філе індички 

• Кальцоне

• Сулугуні - гриль в лаваші 

• Фокачо по – сицилійському 

• Жульєн морський коктейль в кошику 

Назва Вихід, г Вартість, грн.

50

100

100

50

60

60

60

70

100

150

100

200

150

300

50

70

70

30,00

75,00

55,00

50,00

75,00

60,00

135,00

60,00

60,00

80,00

55,00

50,00

55,00

80,00

50,00

35,00

50,00



Фуршетне меню *Ціни на харчування  вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Десерти

• Шпажка з фруктами

• Маффін шоколадний

• Тістечко «Наполеон»

• Профітролі із сирною начинкою 

• Меренги з ягодою 

• Маффін сметанний

• Яблучний пиріг 

• Тістечко «Медовик»

• Штрудель яблучний

• Десерт «Анна Павлова»

• Сирний мус на бісквіті з ягодою 

• Французька  булочка

• Чізкейк 

• Круасан з джемом

• Фітнес чізкейк 

• Пісочне печиво «Фантазія»

• Кошик «Білосніжка»

• Парфе персик-маракуйя

• Десерт «Пташине молоко» с щербетом

Назва Вихід, г Вартість, грн.

30

60

50

35

40

60

100

50

75

100

80

70

75

25

100

50

35

100

150

40,00

30,00

30,00

25,00

30,00

30,00

35,00

30,00

45,00

40,00

30,00

25,00

35,00

20,00

45,00

25,00

25,00

65,00

65,00



Фуршетне меню *Ціни на харчування  вказані без ПДВ і 10% обслуговування

Японська кухня

• Каліфорнія з лососем

• Каліфорнія з тунцем

• Каліфорнія з вугром

• Каліфорнія з креветкою

• Зелений дракон

• Філадельфія

Назва Вихід, г Вартість, грн.

230

230

230

250

280

320

155,00

170,00

160,00

180,00

140,00

210,00



Прем’єр Готель Абрі – заходи, які надихають!

+380 66 727 04 73
conference@abrihotel.com.ua

www.abrihotel.com.ua

+38 056 722 21 33, +38 067 922 98 88
reservation@abrihotel.com.ua

www.abrihotel.com.ua

Відділ конференц-сервісу

Відділ бронювання


