
Бюлетень з
корпоративної

відповідальності
Видання 1 Травень 2010 року

Сергію Бенедисюку

Світлані Білик

Наталі Блоцькій

Уляні Данілейко

Ігорю Данькову

Оксані Гоняйло

Світлані Горбань

Миколі Гургулі

Леву Голубцю

Дмитру Гринчишину

Катерині Гвоздьовій

Тетяні Іщенко

Урмасу Каарлепу

Альоні Кернасовській

Христині Кочетковій

Данилу Колібану

Борису Краснянському

Анні Лезун

Дарині Ложко

Ользі Лук’янченко

Ользі Мельниченко

Лілії Мещеряковій

Лілії Набоченко

Анні Ніколайко

Андрію Одинокому

Адріану Опаіцу

Аліні Овсієнко

Марті Паньків

Юлії Параніч

Дарині Паталах

Олені Павлюк

Олександру Перестріту

Світлані Шварцер-Стром

Євгенії Щербині

Олегу Шмалі

Каріні Шуляр

Роману Шурубалку

Мирославі Супрунюк

Вікторії Сичинській

Альоні Сидоренко

Анні Тапковій

Вікторії Цицак

Надії Цукановій

Сергію Цургану

Славі Власову

Ользі Висоцькій

Олександру Зарецькому

Ми висловлюємо вдячність співробітникам PricewaterhouseCoopers Україна,
які взяли активну участь у наших соціальних проектах, а саме:

Ласкаво просимо ознайомитися з 
першим виданням Бюлетеня з 
корпоративної відповідальності (КВ) –
щоквартального огляду нашої 
діяльності на ринку, на якому ми 
працюємо, та в суспільстві, в якому
живемо.

Ми адресуємо цей Бюлетень нашим 
колегам, партнерам у соціальних 
проектах, існуючим та потенційним 
клієнтам і діловим партнерам.

Якщо у вас є ідеї щодо нових соціальних проектів або ви бажаєте висловити свою думку щодо цього 
Бюлетеня, будь ласка, пишіть Лаурі Гарбенчуте на електронну адресу laura.garbenciute@ua.pwc.com.

Рон Барден
Партнер,
керівник відділу
по роботі з персоналом

Лаура Гарбенчуте
Лідер діяльності, пов’язаної з 
корпоративною 
відповідальністю



PricewaterhouseCoopers Україна
вул. Жилянська, 75,
м. Київ, 01032, Україна
Тел. +38 44 490 6777
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Клієнти та ринки

Проект з розвитку соціального 
підприємництва

Фонд «Східна Європа», Британська Рада та 
PricewaterhouseCoopers Україна (партнери)
ініціювали спільний проект з розвитку 
соціального підприємництва в Україні. Метою 
даного проекту є створення робочих місць, 
покращення ситуації в комунальному 
господарстві,  розвиток соціальної інтеграції 
та допомога у вирішенні соціальних проблем.
24 березня 2010 року партнери провели 
перше засідання Адвокатського комітету в 
офісі PricewaterhouseCoopers. У засіданні 
взяли участь представники міжнародних та 
місцевих організацій. Учасники обговорили 
цілі проекту та подальші кроки, а саме 
розміщення оголошень для тренерів, 
підготовку презентацій про реальні соціальні 
підприємства, розробку стандартів ведення 
соціального бізнесу та подальшу підтримку.

Довідник з ведення бізнесу в 
Україні

У квітні поточного року фірма 
PricewaterhouseCoopers Україна видала 
посібник з ведення бізнесу в Україні. Посібник 
було створено для інвесторів та компаній, які 
мають на меті розпочати інвестування в 
українську економіку. 

Лекції для студентів Києва, Львова 
та Донецька

Ми продовжуємо читати лекції в 
університетах Києва, Львова та Донецька. У 
березні та квітні цього року наші спеціалісти 
провели лекції на наступні теми: «Як 
складати юридичне заключення», «Юридичні 
послуги в Україні», «Аудит українських 
підприємств у теперішньому економічному 
середовищі», «Аудит систем та процесів»,
«Удосконалення управління інформаційними 
технологіями на підприємстві».
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20-та річниця ФДРДЧ

24 квітня 2010 року представники
PricewaterhouseCoopers Україна взяли участь у 
святкуванні 20-тої річниці з дня заснування 
Міжнародного благодійного Фонду Допомоги та 
Розвитку Дітям Чорнобиля (ФДРДЧ). Всі кошти, 
зібрані у ході цього заходу, були передані Київській 
міській дитячій клінічній лікарні №2. В рамках 
співпраці з ФДРДЧ спеціалісти PwC Україна 
надавали безкоштовні юридичні послуги.

Співпраця з Міжнародним благодійним
фондом «Дар надії»

Спеціалісти податкової та юридичної практики PwC
здійснили безкоштовну перевірку діяльності 
Міжнародного благодійного фонду «Дар надії» на 
відповідність законодавству України. Ми 
співпрацюємо з фондом на постійній основі, 
втілюючи у життя такі соціальні проекти, як мистецькі 
дні та збір коштів для здійснення термінових 
хірургічних операцій. Наданий звіт про діяльність 
допоможе фонду підвищити ефективність та 
забезпечити відповідність українським податковим та 
юридичним вимогам. 

Консультації на порталі gurt.org.ua

24 квітня Адріан Опаіц, старший юрист PwC Україна, 
протягом кількох годин надавав безкоштовні 
податкові та юридичні консультації на порталі 
gurt.org.ua.

Податкова Академія PwC Україна в Києво-
Могилянській академії

Спеціалісти PwC розробили та прочитали курс з 
міжнародного оподаткування студентам Києво-
Могилянської академії (КМА). Курс був 
представлений у форматі інтерактивного тренінгу, по 
закінченню якого студенти пройшли тестування. 
Найкращим студентам запропонували подати заявки 
на проходження практики у PwC. Ми плануємо і 
надалі співпрацювати з КМА.

Клієнти та ринки
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=Суспільство

Поїздка дітей з Коростеня до 
Києва

Ми продовжуємо співпрацю з 
Коростенським дитячим реабілітаційним 
центром (ДРЦ). 24 квітня співробітники 
PwC Україна провели цілий день у 
компанії 23 дітей та трьох працівників 
ДРЦ. У Києві для гостей була 
організована цікава програма, яка 
включала прогулянку містом, екскурсію 
до Музею води та розважальну виставу 
в Театрі ляльок.
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Співробітники та навколишнє середовище

Допомога Вероніці Хегай

Партнери та співробітники PwC об’єднали 
свої зусилля задля того, щоб допомогти 
Вероніці Хегай, нашій колезі з Казахстану, 
якій діагностували мієлобластну лейкемію. 
PwC Україна перерахувала понад 24 000
гривень на рахунок  Вероніки. 

День прибирання парку

17 квітня 18 співробітників PwC Україна та 
п’ятеро друзів наших колег присвятили 
кілька годин прибиранню парку 
«Аскольдова могила». Незважаючи на  
погану погоду, учасники проекту провели 
час весело та з користю. Ми закликаємо 
всіх брати участь у подібних заходах у 
майбутньому.

Зелений офіс

Ми продовжуємо наш проект «Small 
Steps» («Крок за кроком») у рамках 
програми  «Зелений офіс». Упродовж 
останніх  кількох місяців ми намагались
зменшити використання електроенергії, 
пластикових стаканчиків та паперу для 
друку. 

Година Землі

27 березня  ми взяли участь у проекті 
«Година Землі», який об’єднав увесь світ у 
боротьбі з глобальним потеплінням.
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