
Додаток 5 

до Договору про виконання (реалізацію) 

програми (проекту, заходу) № 92 

від «28»  липня 2021 р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду соціального 

захисту  інвалідів від 10.12.2020 № 111 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ 

про виконання договору  

Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» 
(найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю) 

«Країна без бар’єрів для нечуючих» . Запуск інклюзивної інформаційної 

онлайн платформи «Вільно».  
(назва програми (проекту, заходу))  

 

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до наказу Фонду соціального 

захисту інвалідів від 10.12.2021 №111 

 

 

І. Загальна інформація про програму (проект, захід) 

 

1. Пріоритетне завдання, затверджене Мінсоцполітики, на реалізацію 

якого спрямовано програму (проект, захід). Сприяння формуванню якісної системи 

соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. 

Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної 

допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо. Сприяння забезпеченню для 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного оточення, 

транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг. Сприяння 

зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншим 

2. Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) серпень- 

грудень 2021р. 

3. Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу) загальнодержавний. 

4. Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині – 

заплановані досягнення завдяки виконанню(реалізації) програми (проекту, заходу), у 

другій – шляхи виконання (реалізації) Сприяння у створенні умов для соціальної 

адаптації людей осіб з інвалідністю з різними формами особливих потреб та надання їм 

конкретної допомоги в реалізації гарантованих Конституцією та законами України 

соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод шляхом створення єдиної 

інклюзивної інформаційної онлайн платформи «Вільно» (далі – Платформа), створення та 

стале функціонування інклюзивної середи для  досягнення мети програми. 

5. Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та 

обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу). 



Платформа «Вільно» створюється не тільки для соціальної адаптації людей з порушенням 

слуху, а й надання конкретної соціальної допомоги в рішенні і забезпеченні реалізації прав 

людини на медичну допомогу, забезпечення житлом, роботою, доступністю до інших 

соціальних послуг, культурного дозвілля, та якісного юридичного захисту цих прав. 

Платформа забезпечить переклад контенту жестовою мовою, а також наявність аудіо 

супроводу для людей з порушенням зору. 

Платформа буде містити такі розділи: 

1. Інформаційний розділ – новини про діяльність Громадської організації в даній 

сфері, наявна юридична база України з питань захисту прав людей з інвалідністю, коментарі 

фахівців та законодавчі ініціативи Громадської організації.   

  2.Медицина: Платформа передбачає створення і підтримку інформаційної бази 

медичних закладів, які входять в програму «Країна без бар’єрів для нечуючих», їх умови, 

можливі пільги, та ін. Існування недостатньої поінформованості людей з інвалідністю в т.ч. 

дівчат та жінок з інвалідністю щодо питань репродуктивного здоров’я, планування сім’ї та 

інвалідності, відсутність професійної та психологічної консультації дівчат та жінок з 

інвалідністю, що спричиняє унеможливлення в реалізації свого права мати сім’ю, бути 

матір’ю.  Платформа передбачатиме можливість здійснення дистанційного зв’язку із 

медичним закладом – партнером-програми за допомогою технологій перекладу жестовою 

мовою, з метою створення умов для отримання особами з порушенням слуху медичної 

консультації. 

3. Забезпечення житлом – створення і підтримка інформаційної бази наявного 

житла для придбання або оренди, особливо у випадках, коли покупець і продавець, або 

орендодавець і орендар – люди з інвалідністю, можливість підбору житла враховуючи 

особливі потреби людей з інвалідністю.  

4.Працевлаштування – створення і підтримка інформаційної бази наявності 

вакансій для роботи людей з інвалідністю в співпраці з Федерацію роботодавців 

України,  Центром зайнятості та їх регіональних структур на основі підписаних 

меморандумів про співпрацю. Платформа також передбачатиме можливість розміщення 

власного резюме та зв’язку із потенційним роботодавцем для проведення співбесіди 

жестовою мовою шляхом виклику перекладача в режимі онлайн. 

    5. Соціальні послуги – створення і підтримка інформаційної бази щодо отримання 

соціальних послуг та державних програм в цій сфері, коментарі, відгуки юридичні 

консультації, поради фахівців і користувачів тощо.  

    6.Культурне дозвілля – новини культури, мистецькі проекти партнерських закладів 

культури, виставки, експозиції, організація  туристичних екскурсій для спеціальних груп з 

перекладачем жестовою мовою в співпраці з Всеукраїнською асоціацією туроператорів. 

Збір, актуалізація інформації щодо заходів культурного дозвілля адаптованого для людей 

інвалідністю. 

    7.Рекламний блок – товари та послуги для людей з інвалідністю, а саме: інвалідні 

візки, слухові апарати тощо. 

    8. «Ясна» мова – адаптація для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних 

порушень складних для сприйняття текстів соціально-побутового значення (наприклад, 

інструкції про  заходи захисту в період пандемії, стихійного лиха тощо). 

9. Соціальні контакти/знайомства: імплементація системи спілкування у форматі 

відеочату з метою реалізації можливостей для людей з інвалідністю бути соціально 

активними, заводити знайомства, друзів, будувати відносини з метою створення сім’ї. 

 

6. Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 

50 слів) Сприяння у створенні умов для соціальної адаптації людей осіб з інвалідністю з 

різними формами особливих потреб та надання їм конкретної допомоги в реалізації 

гарантованих Конституцією та законами України соціально-економічних, політичних, 



особистих прав і свобод шляхом створення єдиної інклюзивної інформаційної онлайн 

платформи «Вільно» (далі – Платформа), створення та стале функціонування інклюзивної 

середи для  досягнення мети програми.______ 

7. Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) 

(число/пропис) 3 284 109 гривень (три мільйона двісті вісімдесят чотири тисячі 

сто дев’ять гривень) 

8. Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) (число/пропис) 2 791 492 

гривень (два мільйона сімсот дев’яносто одна тисяча чотириста дев’яносто дві 

гривні). 

9. Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 

власних коштів (сума співфінансування) (грн)(число/пропис) 492 617 гривень ( 

чотириста дев’яносто дві тисячі шістсот сімнадцять гривень). 

 

 

 

ІІ. Завдання програми (проекту, заходу) 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) 
Фактичні показники 

Завдання 

програми 

(проекту, 

заходу) 

Види діяльності, 

заходи, методи та 

способи виконання  

Завдання 

програми 

(проекту, заходу) 

Види діяльності, 

заходи, методи та 

способи виконання 

Завершення 

роботи із 

створення 

інклюзивної 

інформаційної 

онлайн 

платформи 

«Вільно» 

- Підписання договорів 

із виконавцями робіт із 

завершення створення 

Платформи. 

 

-Доопрацювання 

технічного завдання  

-Доведення технічного 

завдання до виконавця 

-Контроль виконання 

технічного завдання та 

прийом виконаної 

роботи 

-Тестування 

Платформи 

Створено 

інклюзивну 

інформаційної 

онлайн 

платформи 

«Вільно» 

-Підписані договори із 

виконавцями робіт із 

завершення створення 

Платформи. 

 

-Доопрацювано 

технічне завдання  

-Доведено технічне 

завдання до виконавця 

-Прийом виконаної 

роботи 

-Протестована 

Платформа 

 

Організація 

центру 

підтримки 

Платформи 

- облаштування 

приміщення для 

подальшої роботи 

- розробка інструкції 

виконання обов’язків 

співробітників 

- найм співробітників 

Організовано 

центр підтримки 

Платформи 

- облаштоване 

приміщення для 

подальшої роботи 

- розроблена інструкція 

для співробітників 

- залучені 

співробітники 

Підтримка 

функціонування 

Платформи та 

надання послуг 

- здійснюються роботи 

із безперервного та 

належного 

функціонування 

Платформи з метою 

Підтримка 

функціонування 

Платформи та 

надання послуг 

цільовій аудиторії 

- виконались роботи із 

безперервного та 

належного 

функціонування 

Платформи з метою 



цільовій 

аудиторії 

досягнення цілей її 

створення 

- створення 

спеціального 

відеоконтенту для 

наповнення 

Платформи 

досягнення цілей її 

створення 

- створено спеціальний 

відеоконтенту для 

наповнення Платформи 

Збір статистики 

за результатом 

проведеної 

роботи та 

формування 

звіту 

- за результатами 

повсякденної фіксації 

збирається статистика 

звернень на адресу 

Платформи, їх 

кодифікація за 

предметом звернень 

- за результатом 

аналізу статистики 

формується звіт 

Зібрана 

статистика за 

результатом 

проведеної 

роботи та 

формування звіту 

- за результатами 

повсякденної фіксації 

зібрана статистика 

звернень на адресу 

Платформи, їх 

кодифікація за 

предметом звернень 

Закриття 

проекту, 

складання 

фінансового та 

підсумкового 

звітів 

Складання 

фінансового та 

підсумкового звітів; їх 

подача на адресу 

Фонду соціального 

захисту інвалідів в 

Україні 

Закриття проекту, 

складаний 

фінансовий та 

підсумковий звіти 

Складаний фінансовий 

та підсумковий звітів; 

їх подача на адресу 

Фонду соціального 

захисту інвалідів в 

Україні 

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових 

показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію) 

 

 

 

 

ІІІ. Інформація щодо результатів виконання (реалізації)  

програми (проекту, заходу)  

Етап  

Дата та 

місце 

виконання 

(реалізації

) 

програми 

(проекту, 

заходу) 

Назва та суть 

заходу для 

реалізації 

етапу 

Результати виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу) 

(показники досягнень, динаміка 

показників  

(у числовому та/або якісному вимірі) 

Практичне використання отриманих 

результатів (окремо зазначити 

інформацію щодо 

короткострокових та 

довгострокових результатів) 

   
Планові 

показники 

(відповідно до 

опису програми 

(проекту, 

заходу) 

Фактичні 

показники 

Планові 

показники 

(відповідно до 

опису програми 

(проекту, 

заходу) 

Фактичні 

показники 

Підго-

товчий 

серпень- 

вересень 

2021 

року 

Підготовка 

платформи 

 

 

 

Створено 

платформу 

 

 

 

Створено 

платформу 

 

 

 

Створена 

платформа 

готова до 

використання 

 

Створена 

платформа 

готова до 

використання 

 



Організація 

центру 

 

Організовано 

центр підтримки 

Платформи 

Організовано 

центр 

підтримки 

Платформи 

Створений 

центр 

підтримки 

Платформи 

готовий 

здійснювати її 

технічне та 

адміністративн

е забезпечення 

 

Більше 10 тис. 

осіб з 

інвалідністю 

скористалися 

практичними 

можливостями 

Платформи та 

їм була надана 

допомога у 

вирішенні 

трудових, 

соціально-

адміністративн

их питань 

Створений 

центр 

підтримки 

Платформи 

готовий 

здійснювати її 

технічне та 

адміністративн

е забезпечення 

 

Більше 10 тис. 

осіб з 

інвалідністю 

скористалися 

практичними 

можливостями 

Платформи та 

їм була надана 

допомога у 

вирішенні 

трудових, 

соціально-

адміністративн

их питань 

Основний вересень-

грудень  

2021 

року 

Платформа 

працює 

користувачами 

Платформи є 

особи з 

інвалідністю з 

різними 

формами 

особливих 

потреб, яких в 

України 

налічується 

близько 2, 6 

мільйона осіб (за 

даними 

Держстату 

посилаючись на 

дані 

Міністерства 

соціальної 

політики 

України, 

Міністерства 

охорони 

здоров’я 

України та 

Пенсійного 

фонду України 

станом на 2018 

рік), з них жінок 

– близько 1, 3 

мільйона осіб, з 

яких більше 1 

мільйона  жінок 

користувачами 

Платформи є 

особи з 

інвалідністю з 

різними 

формами 

особливих 

потреб, яких в 

України 

налічується 

близько 2, 6 

мільйона осіб 

(за даними 

Держстату 

посилаючись 

на дані 

Міністерства 

соціальної 

політики 

України, 

Міністерства 

охорони 

здоров’я 

України та 

Пенсійного 

фонду України 

станом на 2018 

рік), з них 

жінок – 

близько 1, 3 

мільйона осіб, 

з яких більше 1 

мільйона   

Більше 10 тис. 

осіб з 

інвалідністю 

скористалися 

практичними 

можливостями 

Платформи, 

переглянули 

відзнятий 

відеоконтент 

та їм була 

надана 

допомога у 

вирішенні 

трудових, 

соціально-

адміністративн

их питань 

Більше 10 тис. 

осіб з 

інвалідністю 

скористалися 

практичними 

можливостями 

Платформи, 

переглянули 

відзнятий 

відеоконтент 

та їм була 

надана 

допомога у 

вирішенні 

трудових, 

соціально-

адміністративн

их питань 



працездатного 

віку. 

 

жінок 

працездатного 

віку. 

 

Заверша-

льний 

грудень 

2021року 

Статистичн

ий звіт 

Фінальна 

звітність 

За результатами 

аналізу звернень 

сформовано 

статистичний 

звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успішна подача 

фінальної 

звітності 

За 

результатами 

аналізу 

звернень 

сформовано 

статистичний 

звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успішна 

подача 

фінальної 

звітності  

 Зібрана за 

результатами 

роботи 

статистика та 

сформований 

звіт стане 

основою для 

розробки 

рекомендацій 

для роботи з 

цільовими 

групами 

державним 

органам, 

комерційним 

та 

некомерційним 

установам та 

подальшого 

вдосконалення 

роботи самої 

Платформи 

 

За 

результатами 

впровадження 

Програми 

держава 

отримає 

реальне 

сприяння у 

поліпшені 

стану 

розв’язання 

проблем з 

інвалідністю в 

Україні в 

частині 

забезпечення 

осіб з 

інвалідністю 

правами та 

рівними 

можливостями 

на рівні з 

іншими 

громадянами, 

що в свою 

чергу являє 

собою реальне 

зрушення в 

виконанні 

Україною своїх 

Зібрана за 

результатами 

роботи 

статистика та 

сформований 

звіт стане 

основою для 

розробки 

рекомендацій 

для роботи з 

цільовими 

групами 

державним 

органам, 

комерційним 

та 

некомерційним 

установам та 

подальшого 

вдосконалення 

роботи самої 

Платформи 

 

За 

результатами 

впровадження 

Програми 

держава 

отримає 

реальне 

сприяння у 

поліпшені 

стану 

розв’язання 

проблем з 

інвалідністю в 

Україні в 

частині 

забезпечення 

осіб з 

інвалідністю 

правами та 

рівними 

можливостями 

на рівні з 

іншими 

громадянами, 

що в свою 

чергу являє 

собою реальне 

зрушення в 

виконанні 

Україною своїх 



зобов’язань 

визначених 

Конвенцією 

ООН про права 

інвалідів. 

Програма 

сприятиме 

зміні підходів 

до ролі та 

місця людей з 

інвалідністю в 

економічному 

та соціальному 

житті 

суспільства, 

підвищить 

рівень їх 

матеріального 

забезпечення, 

створить умови 

для їх 

послідовного 

та простішого 

включення до 

суспільного 

життя країни 

зобов’язань 

визначених 

Конвенцією 

ООН про права 

інвалідів. 

Програма 

сприятиме 

зміні підходів 

до ролі та 

місця людей з 

інвалідністю в 

економічному 

та соціальному 

житті 

суспільства, 

підвищить 

рівень їх 

матеріального 

забезпечення, 

створить умови 

для їх 

послідовного 

та простішого 

включення до 

суспільного 

життя країни 

 (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) 

програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, 

яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти 

планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію) 
 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) цільової 

аудиторії 

Фактичні показники цільової аудиторії 

Представники 

(всього: з них, осіб з 

інвалідністю,  

в т.ч. жін./чол. – особи 

з інвалідністю) 

Кількість Представники 

(всього: з них, осіб з 

інвалідністю,  

в т.ч. жін./чол. – особи 

з інвалідністю) 

Кількість 

Цільовою аудиторією 

програми є: - особи з 

інвалідністю з різними 

формами особливих 

потреб, яких в України 

налічується близько 2, 

6 мільйона осіб (за 

даними Держстату 

посилаючись на дані 

Міністерства 

соціальної політики 

України, Міністерства 

охорони здоров’я 

України та Пенсійного 

Більшість 10 тис. 

осіб з 

інвалідністю 

скористуються 

практичними 

можливостями 

Платформи та їм 

буде надана 

допомога у 

вирішенні 

трудових, 

соціально-

адміністративних 

Цільовою аудиторією 

програми є: - особи з 

інвалідністю з різними 

формами особливих 

потреб, яких в України 

налічується близько 2, 

6 мільйона осіб (за 

даними Держстату 

посилаючись на дані 

Міністерства 

соціальної політики 

України, Міністерства 

охорони здоров’я 

України та Пенсійного 

Більшість 10 тис. 

осіб з 

інвалідністю 

скористалися 

практичними 

можливостями 

Платформи та їх 

була надана 

допомога у 

вирішенні 

трудових, 

соціально-

адміністративних 



фонду України станом 

на 2018 рік), з них 

жінок – близько 1, 3 

мільйона осіб, з яких 

більше 1 

мільйона  жінок 

працездатного віку; 

члени сімей людей з 

інвалідністю та їх 

родичі; опікуни 

(піклувальники) осіб з 

інвалідністю; особи, 

які здійснюють догляд 

за особою з 

інвалідністю; 

потенційні роботодавці 

осіб з інвалідністю; 

виконавці соціального 

замовлення; державні 

установи та ін. 

питань більше 5 

тис. з них-жінки 

фонду України станом 

на 2018 рік), з них 

жінок – близько 1, 3 

мільйона осіб, з яких 

більше 1 мільйона  

жінок працездатного 

віку;  члени сімей 

людей з інвалідністю 

та їх родичі; опікуни 

(піклувальники) осіб з 

інвалідністю; особи, 

які здійснюють догляд 

за особою з 

інвалідністю; 

потенційні 

роботодавці осіб з 

інвалідністю; 

виконавці соціального 

замовлення; державні 

установи та ін. 

питань більше 5 

тис. з них-жінки 

 

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не досягнуто планових 

показників вказати причини; зазначити, який інструментарій використано для 

розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було 

залучено, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників стосовно задоволення 

їхніх потреб) 
 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) залучення 

партнерів до виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу) 

Фактичні показники 

Найменування 

(партнерів до виконання 

(реалізації) програми 

(проекту, заходу)  

Форма участі та 

обов’язки у межах 

виконання (реалізації) 

програми (проекту, 

заходу) 

Найменування 

(партнерів до виконання 

(реалізації) програми 

(проекту, заходу) 

Форма участі та 

обов’язки у межах 

виконання (реалізації) 

програми (проекту, 

заходу) 
- - - - 

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не досягнуто планових 

показників – вказати причини; зазначити вплив партнерства на досягнення 

результативних показників) 

  



 

 

IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації)  

програми (проекту, заходу) 
Тип 

інформаційно

го 

повідомлення 

(друкована 

стаття, блог, 

телесюжет, 

радіоефір, 

пост тощо) 

Назва 

інформаційног

о джерела 

Назва 

публікації 

рівень 

розповсюджен

ня 

(міжнародний, 

всеукраїнський

, обласний, 

місцевий) 

Адреса розміщення (онлайн-

посилання, дата та номер публікації 

друкованого видання) 

 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.507426230580194/5074261939135
31/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../142-
Yak%20povodytysya%20na... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTR4M46
Io0F/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/LAAX0GRufU4 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.507426230580194/5082108171684
02/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../143-
Povedinka%20ta%20styl%CA%B9... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTUo43iI
RFf/?utm_medium=copy_link     

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/gqmlaVnckNA 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5088987570996
08/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../145-
Zapytannya,%20yaki%20vam... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTW9A4j
oPsX/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/c4gfUmq15Yo 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.509655903690560/5096558036905
70/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../147-
Pro%20shcho%20potribno... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTZp6OAI
khO/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/nYBNhLuUJmg 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5104018302826
34/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../148-
Dilovyy%20etyket.%20Pryntsypy... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTcXfpdo
yEm/?utm_medium=copy_link  



Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/9j5-ot2oh5k 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.509655903690560/5111361768758
66/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../149-
Yak%20zasterehty%20sebe%20vid… 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTfDMg0
ohfl/?utm_medium=copy_link   

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=BUT
E7Q-ZEpM 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5117383401489
83/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../150-
Z%20choho%20pochaty%20poshuk... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CThQWIZ
o823/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/b7VHts_CUOc 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5124464934115
01/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../151-
Yak%20pravyl%CA%B9no%20napysaty... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTj72Zwo
3Zc/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/inkleE4gT4k 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5130797633481
74/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../152-
Dystantsiyna%20robota... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTmRU-
6oE-R/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/12C3uveyaHs 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5138433932718
11/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/article/153-
De%20shukaty%20robotu 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTpIf2TIm
_E/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/LZ5S4ocjvfc 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/vide
os/1569613836717981  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../154-
Molodoho%20chy%20dosvidchenoho... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTtw_39o
7qE/?utm_medium=copy_link  

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5144762998751
87/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/article/154-
Molodoho%20chy%20dosvidchenoho:%2



0koho%20obere%20robotodavets%CA%B
9?fbclid=IwAR37OqXXAH4SazZRPnCLadC
UfakUiX0bwk5bTVSNTI2HtPF4LI-
d8aRiA9U 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTtw_39o
7qE/ 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/6vaQGctKE04 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5157172097510
96/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../155-
Yaki%20rechi%20mozhut%CA%B9... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTwN1tX
okz4/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/2M5IaWf_dv0 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5164403030121
20/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../156-
Chy%20varto%20pohodzhuvatysya.. 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CTy9j54IX
86/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/kd2nPmgnQxY 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5171151962779
64/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../157-
Yak%20vlashtuvatysya%20na... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CT1i639o
6zO/?utm_source=ig_web_copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/h9qBeOD116E 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/vide
os/544909693247433  

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/vilno_ua/p/
CT1i639o6zO/?utm_medium=copy_link  

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5177458262149
01/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../158-
Yak%20znayty%20robotu%20poblyzu... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CT37pAPI
30Q/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/BWa0_VjLm2g 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5184451228116
38/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../159-
Yak%20znayty%20robotu%20studentam 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/vilno_ua/p/
CT6hq-4oVll/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/T4mcoM3HX9k 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/vide
os/198515629051282  



Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5204771092751
06/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../160-
Robotodavtsi%20vyvchayut%CA%B9... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/vilno_ua/p/
CUCP9NEI3et/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/5ZilVbZ2K3k 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5204778892750
28/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../161-
Yak%20pobuduvaty%20kar%CA%BAyeru 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUCQAAy
IqJj/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/QFlmAbCYiDo 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5204789826082
52/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../162-
Yak%20obraty%20profesiyu%20po... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUCQCz4
oQcT/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/TzsZcuA0n9M 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5212404725321
03/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../163-
navishcho%20zaprovadyly... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUCQCz4
oQcT/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/Xa6WVdrvfPE 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5221998891028
28/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../164-
yaki%20fakhivtsi%20naybil%CA... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUIOFMU
INd5/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/cBSBk1kYeiM 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5229094956985
34/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../165-
Yaki%20profesiyi%20znyknut%CA... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUKzrXOI
4XZ/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/DeAEPy-W7os 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5236109456283
89/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../166-
Naybil%CA%B9sh... 



Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUNQrqU
IkkT/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/RrbzBpRB0js 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5249149988313
17/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../167-
Shcho%20rozpovisty%20pro%20sebe... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUSLuBg
N4rC/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/LemXwwzhb_4 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5249157354979
10/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../168-
Yak%20zrozumity,%20yaku.. 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUSLyTDj
9lv/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/hTeAoJiAO4o 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5262500886978
08/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../169-
Pratsyuvaty%20viddaleno.%20Yak… 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUXFx7do
kpk/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/0QK-ZTpEQ4g 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5269874252907
41/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../170-
Yaki%20dokumenty%20potribno.. 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUZyl-
NIEn2/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/tCIgSLJ2BSE 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5275635852331
25/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../171-
Yak%20pozbutysya%20zvychky... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUcC2aSI
5VE/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/IVAg3rJn36Q 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/vide
os/3042423629376535  

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/tv/CUcv7ZA
oxvc/?utm_medium=copy_link  

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5282398351655
00/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../172-
Navantazhennya%20na%20roboti… 



Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUeoaKGI
q07/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/-Cq84qLS6VY 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5292223084005
86/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/article/173-
Rysy%20uspishnykh%20lyudey 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/vilno_ua/p/
CUiJfGWI1R1/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/hNu9KNnLMso 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5299008283327
34/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../174-
Yak%20rozvynuty%20v%20sobi... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUkr_ydo
6ix/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/Dbhip21uBhE 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5308386315722
87/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../175-
Yak%20buty%20shchaslyvym%20na... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUpEQmc
o1yy/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/82IX5D3oLuE 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5316350414926
46/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../176-
Yak%20pravyl%CA%B9no... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUr-
qqDI8ke/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/BINE1R_urgg 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5323683647526
47/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/article/177-
knyhy,%20yaki%20dopomozhut%CA%B9
%20kar'yeri 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUuzMCO
I023/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/sa6CP1y2zlE 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5330032046891
63/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../178-
Yak%20pobuduvaty%20uspishnu.. 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CUxBuhKI
mXd/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/ILtZI1HFv9k 



Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5351587478069
42/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../179-
Yak%20navchytysya%20myslyty.. 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CU4fd6oI
F8Z/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/dKz1YycWKDY 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5360700610491
44/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../180-
Yak%20rozvynuty%20kontsentratsiyu 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CU7jUX-
one2/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/_zzFRMAxUH4 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5367795376448
63/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../181-
Yakykh%20pratsivnykiv%20varto... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CU-
NkO_ocEW/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/DigyxrBq7C0 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5375002342394
60/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../182-
Yak%20riven%CA%B9%20anhliys%CA… 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVAvTgIIZ
6K/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/LgYR3vcPEvk 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5381170775111
09/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../183-
Dilovyy%20kostyum%20abo.. 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVC3VS9
oPX6/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/ZWqRsQItNvo 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5389804207581
08/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../184-
Yak%20dotrymuvatysya%20dilovoho. 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVFyhjgo
9-V/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/QU3RBw3yxbA 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5410266638868
17/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../185-
Yak%20zrozumity,%20shcho%20vy… 



Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVNBU94
IuKu/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/aJqxyuVUBpM 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5419271137967
72/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../186-
Yak%20uspishno%20sebe... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVQJB8hI
uWG/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/JrlpCcbLm7U 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5425324604029
04/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../187-
Chy%20varto%20vykorystovuvaty... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVSN7NEI
WqH/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/YErkIYuPOVM 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5433915436503
29/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../188-
Umovy%20vyprobuvannya%20pry... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський ttps://www.instagram.com/p/CVVcJyTow
Ns/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/y5SS_L-rsFc 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5452698401291
66/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../189-
Mriyete%20pro%20kerivnu. 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVcY2yJI6
b3/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/CRfFvOqxkrg 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/vide
os/925813655015396  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../190-
Yak%20zbil%CA%B9shyty... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVfoBNBr
3BL/?utm_medium=copy_link  

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5461635400397
96/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/article/190-
Yak%20zbil%CA%B9shyty%20innovatsiyni
st%CA%B9%20pry%20viddaleniy%20robo
ti?fbclid=IwAR1g-Wj4icuQOg-
SlvBe5BFcyrSXMrIzlH2U4sgjRqNtIC_MITA
rExqBcY0 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVfoBNBr
3BL/?utm_source=ig_web_copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/G-eR6HRDBW4 



Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5467938166434
35/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../191-
Yak%20ne%20vtratyty%20interes… 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVh1adu
oEE7/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/iLMUEdVZr9U 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5474985799062
92/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../192-
Na%20zasidanni%20Rady%20bezbar... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVkV14io
YvJ/?utm_medium=copy_link  

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5482244231670
41/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../193-
Navishcho%20robotodavtsi… 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVmwkkII
Jcc/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/Y-uNxtQ7LJM 

Пост Facebook Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5490118197549
68/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../194-
Zabezpechennya%20perekladu%20na... 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVpiPP8o
09a/?utm_medium=copy_link  

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5503178696243
63/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/aoafa  

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVupF4oI
ki6/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/KnkkYkP4o9I 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/OqF2KDYvnOw 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5510152062212
96/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/aogye 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVxQw4II
U8E/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=bsC
7EvetfuU 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=fA1
B5DFm-Rk 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=KDlz
3pNTJb0 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5516730128221
82/ 



Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/aonmv 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CVz0DxkI
Ntw/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=Tn1
Lu450j2k&t=2s 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=1on
2fY3UItI&feature=emb_logo 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=pkA
aQwslRKs 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5524297027465
13/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/aouwm 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://youtu.be/rPHe14RATOU 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=rPH
e14RATOU&feature=emb_logo 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=iFPS
0mlsYnQ 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=NYB
WaFRlLw4&feature=emb_logo 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5551788958049
27/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/apran 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWAuaMI
IS-b/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=E81
OcxinGuk&feature=emb_logo 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=f2M
nwDSKsw0&feature=emb_logo 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=7l-
o7AHjnWU 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=8b9
vV7ee5aQ&feature=emb_logo 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5558228957405
27/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/apxsg 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWDIctjId
ms/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=kXh
rVW-Yr8E 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=VJ9
uk3OE07Y&feature=emb_logo 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5565537256674
44/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/aqevf 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/6aS6zUMgOHw 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=9B7
a0V-TJLA 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=YlN
CRPuYX4Q&feature=emb_logo 



Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=6F7
KQnmU-eg 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=7Ux
G3DmeFN4&feature=emb_logo 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWFvsjHIf
e4/?utm_medium=copy_link 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5573750589186
44/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/aqnip 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWIa0fDI
DWs/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=tZX2
0Jg9m2A 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=njK
msG5G9UM 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5580629988498
50/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/aqusp 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWLAbw
dI7J9/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=A-
uJqyScLog 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=aYb
y6jRwrwk 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=be3
VEHcT0W0 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5600845019810
33/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/arkcd 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWSmC9
bIuZ9/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=7y7j
duY8X0E 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=NLV
RYC5sUpE 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=ibb
QJ16YvIo 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5608325719062
26/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/arsgz 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWVfaPhI
03s/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=9Ipd
uXP-8Io 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=41u
WaOHW2B0 



Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5618050518089
78/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/asbvx 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWY01Ub
Iut-/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=cvX
uYZWQJ4I 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=6kn
keJt_mbo 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5621919917702
84/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/asfjq 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWacQrm
oURW/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/q7u83OQefko 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5629227683638
73/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/aslmj 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWc5tktI
qXH/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=-
3QfkTPZXjc 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=Enq
6V73tXmQ 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5648821415012
69/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/atciy 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWkkCL2I
xgh/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/xHjAnxCrKHM 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5657367814158
05/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/atlwu 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWnqbN
Mo-PN/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=a5fX
eUmeY6I 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=Tf8
V46W7mXc 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=paib
DAjaMew 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5663213846906
78/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/atsap 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWqFRbI
oY85/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/GOd5Z9RacnU 



Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5669026512992
18/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/atycr 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWsXQgh
oDFO/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=yBX
eyIia6gs 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=4qXl
Pwsw9bU 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=KSl
wy4_3GZ0 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5676252045602
96/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/auflq 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CWvMTX
SIxMW/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://www.youtube.com/watch?v=8Bw
mYwcYiY8 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/wOEig4T_sfg 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/QHE1g4JwrGo 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5697522710142
56/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/auzdj 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CW3cebk
on3o/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/hQ-mNBU_9Dw 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5701916909703
14/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/avcnf 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CW5MIm
1oAjE/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/dUbyTHcLSfA 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5708846209010
21/  

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/avkpr 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CW7-
GEAI8r4/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/KL2modHEipQ 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5714901075071
39/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/.../217-
Yak%20privernuti%20uvagu… 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CW-
XaafI4BD/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/I8dM9x5oTM8 



Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5721791641049
00/  

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/avyhb 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXA8jKUI
AGb/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/VACdVwW0bAE 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5722477374313
76/  

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXBQxnh
oQ3d/?utm_medium=copy_link  

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5740955039132
66/  

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/awonu 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXIqgLho
uq4/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/I3lYHNTtBXw 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5748112138416
95/  

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/awvpq 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXLU72EI
XPr/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/AFoEgHMnIws 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5755138571047
64/  

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/axckm 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXNzYJW
oSYK/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/5cpbwvqpcJM 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5763380203556
81/  

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/axlvd 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXQ3hFdI
syT/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/Ons7hgt82B8 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5770349936193
17/  

Стаття Сайт Всеукраїнський http://surl.li/axsva 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXTfiXHI0
zn/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/77dGJfao9N8 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5790785400816
29/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/3ETMkyG 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXcKq6W
IKKM/?utm_medium=copy_link  



Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/Aki4o2yGCDQ 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5795083933719
77/  

Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/3GFvQLd 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXdS0pQI
Nu4/?utm_medium=copy_link  

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/g5dfWhKufeQ 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5808636299031
20/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/3F1uwSB 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXimCB3
oEiq/?utm_source=ig_web_copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/N7AAR8lUnZ0 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5815614465000
05/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/3mcIrxP 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXlTmpKo
zRp/?utm_source=ig_web_copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/hy86zfEIctA 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5835676496327
18/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/3Fte7Xn 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXs1ED5I
hYI/?utm_source=ig_web_copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/OcAQzXZJSuk 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5841816362379
86/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/32adOCm 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXvUHEVI
_RU/?utm_source=ig_web_copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/MG34lBZZf2c 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5850230394871
79/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/3Fo3lBp 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CXynhHzIi
ji/?utm_source=ig_web_copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/3-tFxO1IHws 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5854414261120
07/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/3FsSbvh 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CX0bWqu
IHWD/?utm_source=ig_web_copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/-sYpa4o5c8I 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5861975760363
92/ 



Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/3svgIfy 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CX3UWR7
oj1f/?utm_source=ig_web_copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/8pXKUInctxo 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5882769691617
86/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/3Jkgtdk 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CX_aSdzIJ
vI/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/fanKj21ZSK8 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5887177091177
12/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/3HioFZC 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CYBTRElIv
q5/?utm_source=ig_web_copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/VLrUKdO7eGQ 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5894945023733
66/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/3HAQLQf 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CYEbIOjIK
XW/?utm_source=ig_web_copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/1PIlFGji32M 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5901511889743
64/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський https://bit.ly/3mIEVLR 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CYHDm5r
IKx-/?utm_source=ig_web_copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/l4tNoWy2EBg 

Пост Фейсбук Всеукраїнський https://www.facebook.com/vilno.ua/pho
tos/a.444965723492912/5907433589151
47/ 

Стаття Сайт Всеукраїнський https://vilno.org/article/239-
Z%20Novim%20rokom 

Пост Інстаграм Всеукраїнський https://www.instagram.com/p/CYJjsLHI
WxY/?utm_medium=copy_link 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/tDdg4shmgo4 

   https://vilno.org/article/254-
Sotsial%CA%B9na%20vidpovidal%CA%B9
nist%CA%B9%20robotodavtsya 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/9j5-ot2oh5k 

   https://vilno.org/article/252-
Onlayn%20robot%20udalen.%20Didzhital
izatsiya 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/8SeoMvNy4Sc 

   https://vilno.org/article/251-
Polnyye%20umovi%20prats%C3%AD,%20
v%C3%ADdpochinku 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/6pZ5QcgYVgI 



   https://vilno.org/article/249-
Otrabotka%20v%20elektronnom%20form
ate.%20Yak%20ne%20potrapiti%20do%2
0shakhrayev 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/fJ9LS5XZ-RQ 

   https://vilno.org/article/248-
Praktika%20proverki:%20osnovnyye%20a
spekty,%20na%20kotoryye 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/kAVmwdsgbA8 

   https://vilno.org/article/255-
Yaki%20s%20formami%20invalidnosti 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/M1SiDUvO6I8 

   https://vilno.org/article/246-
Pensionnyy%20fond,%20podatki,%20sots
%C3%ADal'ne%20strakhovaniye 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/BgU5WzONybs 

   https://vilno.org/article/247-
Dityacha%20nevalidnost' 
 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/VPjHfpIQFdU 

   https://vilno.org/article/250-
Pos%C3%ADbnik%20dlya%20robotodavts
a:%20osnovy%20vimogi.%20Chto%20pot
reblyat'%20pod%20chas%20o 
 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/PpsZoK7--FE 

   https://vilno.org/article/253-
Lyudi%20s%20invalidnost'yu,%20kak%20
pravilo,%20deti.%20P%C3%ADl'gi,%20kat
egori 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/Jo0C7ZGr3zQ 

   https://vilno.org/article/260-
Yak%20govoryu%20o%20sekse 
 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/cYjvRITIJqo 

   https://vilno.org/article/256-
Take%20bezpechnyy%20i%20nebezopasn
yy%20seks 
 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/UZcBhuVtW6c 

   https://vilno.org/article/259-
Perevagi%20vikoristannya%20konservati
va 
 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/eOBzZ7hLkcs 

   https://vilno.org/article/258-
Nav%C3%ADshcho%20i%20yak%20govor
yu%20s%20d%C3%ADt'mi%20pro%20sek
s 
 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/QISWh7p3uko 

   https://vilno.org/article/257-
Chto%20tak%20zgoda%20v%20sekse 



 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/PPmc1-5reRM 

   https://vilno.org/article/269-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Oleg%20Ivanenko. 
 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/ZklN7xccQRw 

   https://vilno.org/article/265-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Ivanna%20Mikhaylenk
o. 
 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/E3cvfKYSHaU 

   https://vilno.org/article/271-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Marko%20Mel'nik. 
 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/A4Ka29rIpaA 

   https://vilno.org/article/274-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Dmitro%20Ukra%C3%A
D%CC%88nets'. 
 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/TzoN_nzXmgc 

   https://vilno.org/article/276-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Nad%C3%ADya%20Gor
lach. 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/pUb_seKIDYQ 

   https://vilno.org/article/273-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Grigoriy%20Guk. 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/lqDxttfsoIY 

   https://vilno.org/article/267-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Mikola%20Podrezan. 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/vw8Uz3OTOuM 

   https://vilno.org/article/268-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Svetlana%20Trifonova. 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/tWQ22ZuhyQs 

   https://vilno.org/article/261-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Yaroslav%20Shevchuk. 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/kN0jhu8HmnA 

   https://vilno.org/article/275-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Konstantin%20Oleks%C
3%AD%C3%AD%CC%88nko. 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/KIMuDKfEDW4 

   https://vilno.org/article/264-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Igor'%20Krivenkov. 
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Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/vai1gxK-dJ0 

   https://vilno.org/article/262-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Vladimir%20Bozhko. 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/A4Ka29rIpaA 

   https://vilno.org/article/266-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Nad%C3%ADya%20Gor
lach. 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/1HE8mb-_gNw 

   https://vilno.org/article/270-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Zakrevskiy%20Vasil'. 

Відеоролик Ютуб Всеукраїнський https://youtu.be/cgSspEa9Ciw 

   https://vilno.org/article/272-
Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20i
nvalidnost'yu.%20Oleg%20Polozyuk. 

Загальний обсяг охоплення – 46 470 користувачів 

Взаємодії – 19 325. 
  

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про 

програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери 

брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами 

масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа 

використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні 

показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що 

спричинили таку ситуацію) 
 

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після 

завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі 

джерела фінансування 

Планові показники (відповідно до опису програми 

(проекту, заходу) 
Фактичні показники 

Продовження подальшої роботи із функціонування 

Платформи можливо за умови підписання 

договорів про подальшу співпрацю та 

фінансування 

Продовження подальшої роботи із функціонування 

Платформи можливо за умови підписання 

договорів про подальшу співпрацю та 

фінансування 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових 

показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію) 

 

Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу) 

Планові показники (відповідно до опису програми 

(проекту, заходу) 
Фактичні показники 

Офіційний веб-сайт громадської організації 

se.org.ua 

В ході запуску Національного 

соціального порталу "Вільно" ми 

створили 30 відео, адаптованих на 

українську жестову мову, для  
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https://vilno.org/article/272-Istoriya%20uspekha%20lyudey%20s%20invalidnost'yu.%20Oleg%20Polozyuk.


відвідувачів сайту, зокрема для людей з 

різними формами інвалідності.  

Правові поради:  

10 відеопорад, в яких провідні фахівці-

практики пояснюють особливості 

сучасного працевлаштування, 

віддаленої роботи, пільгових умов праці 

та відпочинку, обов'язків роботодавців 

та їх соціальної відповідальності та ін. 

Відеопоради мають на меті пояснити 

людям з інвалідністю їх права, та 

розповісти про можливості, якими вони 

можуть користуватись 

"Секс-виховання" 

5 уроків для дітей і дорослих, які легко і 

доступно пояснюють суть гендерних 

взаємовідносин. Ці уроки також 

адаптовані на українську жестову мову 

та компенсують дефіцит інформації для 

людей з порушенням слуху щодо секс-

виховання. 

"Історії успіху" людей з інвалідністю: 

15 надзвичайно надихаючих історій від 

людей, які всупереч усім перешкодам 

рухались назустріч своїй мрії та 

здійснили її. Вони стали взірцем для 

наслідування для користувачів 

Національного соціального порталу 

"Вільно" - людей з різними формами 

інвалідності та без неї, бо наші герої - це 

дивовижні приклади сили людського 

духу та цілеспрямованості. 

 

 

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових 

показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію) 

 

Перелік додаткових матеріалів (за наявності) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Керівник громадського об’єднання     ____________       ____________________ 

                                (підпис)         (ініціали, прізвище) 

 

___  ________________ 20__ року 

 

Затверджений підсумковий  звіт прийнято: 

(посадова особа структурного підрозділу Фонду 

соціального захисту інвалідів, відповідального за 

співпрацю з громадськими об’єднаннями) 

 
(підпис) 

 
(ініціали, 

прізвище) 

___  20__ року 

Сторона 1 Сторона 2 Сторона 3 



Фонд соціального 

захисту інвалідів, 

 

 

 

04050, Україна, м. Київ, 

вул. Глибочицька, 72, 

 

 

код ЄДРПОУ 00034163 

 

 

Директор 

___________________ 

Чеглаков Є.В. 

М. П. 
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