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1. Інформація про організацію 

 
 Громадська організація "Кримський центр ділового та культурного співробітництва "Український Дім" 

була створена 17 березня 2011 на базі Бахчисарайської міської громадської організації "Український Дім" 

(створена 1998). Колектив організації має досвід у реалізації інформаційних проектів від ГО "Український дім" 

(м. Бахчисарай), ТОВ "Інформаційний центр "Медіа-Крим". Вищеназвані організації є фундаментом 

формування і розвитку ГО «Кримського центру ділового та культурного співробітництва «Український дім», 

який поширив свою діяльність на всю територію АР Крим. 28 лютого 2013 року організація отримала 

юридичний статус неприбуткової організації і внесене до Єдиного державного реєстру організацій та 

підприємств України. 

Основними напрямками діяльності в Криму були: 

 • відкриття, захист і підтримка функціонування класів та шкіл з українською мовою 

навчання в  Криму; 

 • щомісячне видання кримської незалежної газети "Думка". З 1999 року по 2014 рік 

організація видавала в Криму україномовну незалежну громадсько-політичну газету 

"Думка" (тираж від 5000 до 10 000 примірників щомісяця, за часів діяльності 

громадянського руху "Євромайдан-Крим» тираж був 20-30 тисяч примірників);  

 • розвиток та підтримка єдиного україномовного інформаційного інтернет-видання 

«Медіа-Крим, агентство громадських і політичних новин». З 2011 по 2014 роки спільно з 

ТОВ "Інформаційний центр "Медіа-Крим" працювали над розвитком україномовного 

інтернет-видання "Медіа-Крим" (mediacrimea.com.ua ); 

 • розвиток та підтримка української культури та україномовної освіти в Криму. 

 • з 24 листопада 2013 року по 27 лютого 2014 року - організація діяльності громадського 

руху "Євромайдан-Крим". 

Окупація Криму 

 • 2 березня 2014 року за ініціативи громадської організації «Кримський центр ділового та 

культурного співробітництва «Український Дім» в Криму для захисту інтересів місцевих 

етнічних українців був створена Всекримська Українська Рада. 

 З 2 по 9 березня 2014 року представники організації організовували акції протесту проти 

окупації Криму, акції проти війни – за мир, акції на підтримку Збройних Сил України. 

 9 березня 2014 року керівника організації Андрія Щекуна та ще одного активіста 

організації  Анатолія Ковальського було викрадено. Після цього акції перестали 

організовуватися в Криму. Їх тільки 20 березня 2014 року обміняли. Андрій Щекун під час 

полону зазнав тортур та катувань. 

 23 травня 2014 року - організація взяла активну участь в організації та проведенні I-го 

Всеукраїнського з'їзду вимушених переселенців з Криму, під час якого було створено 

Громадську спілку «Координаційна Рада організацій вимушених переселенців з Криму». 

Громадська спілка «Координаційна Рада організацій вимушених переселенців з Криму» 

буда зареєстрована 03 липня 2014 року Дніпровським районним управлінням юстиції в м. 

Києві як неприбуткова громадська спілка без статусу юридичної особи.  

 29 травня 2015 року організація організатором проведення ІІ-го Всеукраїнського з’їзду 

організацій вимушених переселенців з Криму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Місія та завдання організації 

 
Місія організації. Деокупація та реінтеграція тимчасово окупованого Криму. Утвердження та розвиток 

демократичних засадничих прав та свобод в Українському Криму – невід`ємної частини території України!  

Основні цілі: посилення інформаційного україномовного простору України; зміцнення та розвиток кримських 

незалежних громадський інституцій; посилення інформаційної реінтеграції тимчасово окупованого Криму та 

відновлення територіальної цілісності України. Система управління: Загальні Збори, Координаційна Рада, 

Правління.  

Основні напрямки роботи: українська освіта для кримчан, розвиток українських кримських ЗМІ, видавництво 

книг та друкованих періодичних видань, розвиток української мови серед кримчан. Питання деокупації та 

інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим та м. Севастополь. 

Основними завданнями є: 

- сприяння всебічному розвиткові та утвердженню української мови як єдиної державної мови в усіх 

сферах суспільного життя України, сприяти піднесенню авторитету й значення української мови та 

культури в інших країнах; розвитку освіти української мови в Криму; 

- впровадження в життя громадських ініціатив, пробудженню і зростанню громадської активності 

громадян України та розумінню ними своєї ролі в суспільстві; 

- становлення України як національної демократичної правової держави, що забезпечує вільний 

розвиток особистості, захист прав і свобод людини та нації, утвердження її серед вільних народів 

світу; 

- сприяння духовному відродженню та розвитку української нації, історичної пам'яті і національної 

свідомості громадян України; 

- сприяння формуванню державної політики з питань деокупації та інформаційної реінтеграції 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. 

 

3. Інформаційні ресурси організації 

 
1. Інформаційна агенція «Голос Криму» - це інформаційний проект громадської організації 

«Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», що підтримується 

грантами різних міжнародних фондів. 

https://voicecrimea.com.ua – офіційний сайт українською мовою 

2. Літературно-мистецька, публіцистична газета «Кримська світлиця», редакція якої в 2016 році 

була переміщена з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим ( м. Сімферополь) 

до міста Києва. Свідоцтво про реєстрацію КВ №23715-13555Р від 06.02.2019 р. 

https://www.facebook.com/krymsvitlytsia - офіційна сторінка в Фейсбук. 

Засновники друкованого видання: 

Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка  

Громадська організація «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український 

дім». 

Видавець друкованого видання: 

ТОВ «Видавничий дім «Українська культура» 

https://uaculture.store  

https://www.facebook.com/cultureukr - офіційна сторінка у Фейсбук. 

b. «Голос Криму. Культурна спадщина для нас з тобою, - і не тільки!». 

https://culture.voicecrimea.com.ua/uk/ - офіційний сайт українською мовою 

https://culture.voicecrimea.com.ua/en/ - офіційний сайт англійською мовою 

https://voicecrimea.com.ua/
https://www.facebook.com/krymsvitlytsia
https://uaculture.store/
https://www.facebook.com/cultureukr
https://culture.voicecrimea.com.ua/uk/
https://culture.voicecrimea.com.ua/en/


 

4. Організаційна структура: 

Загальні Збори, Координаційна Рада, Правління 

Члени організації керуються Статутом організації 

 

5. Основні сектори, де працює організація та клієнти. 

Інформаційний простір, культура, освіта 

 

Цільовою аудиторію діяльності нашої організації є: кримчани, що проживають на тимчасово 

окупованій території АР Крим та м. Севастополь; ОГС та ЗМІ, що в своїй діяльності займаються та 

висвітлюють питання деокупації та реінтеграції окупованого Кримського півострову; внутрішньо 

переміщені особи з Криму; активні громадяни України, що зацікавлені в отриманні інформації про 

події в Криму; аналітики, політологи, експерти, політики, громадські активісти, що здійснюють 

моніторинг та аналіз подій в окупованому Криму; державні органи влади та міжнародні установи, 

інституції, що потребують поінформованості. 

 

6. Основні проекти виконані за звітний період. 

У 2020 році за підтримки Українського культурного фонду створено новий інформаційний проект 
«Голос Криму. Культура» https://culture.voicecrimea.com.ua .  

Проект «Голос Криму. Культурна спадщина для нас з тобою, — і не тільки!» був реалізований 

громадською організацією «Кримський центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім» за підтримки Українського культурного фонду з 1 червня по 30 жовтня 2020 року. 

📝 Мета проекту — промоція збереження культурної спадщини Криму, що зазнає  руйнування з боку 

країни-агресора. Практично реалізація проекту «Голос Криму. Культурна спадщина для нас з 

тобою, — і не тільки!» є  продовженням діяльності громадської організації «Кримський центр 

ділового та культурного співробітництва «Український дім» зі збереження, підтримки культурної 

спадщини Криму, є  фактичним продовженням реалізації проекту «Пам’ятки Криму: національна 

спадщина України», що був підтриманий Українським культурним фондом у 2019 році. 

📝 Завдання проекту — створення та успішне функціонування сайту «Голос Криму. Культура», 

написання і поліпшення інформаційно-просвітницьких статей української Вікіпедії про пам’ятки 

культурної спадщини, історико-архітектурні об’єкти в Криму, які внесені до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України та каталогів ЮНЕСКО. 

 

Новий інформаційно-просвітницький сайт "Крим - це Україна" https://crimea-is-ukraine.org/ - партнери 

проекту із забезпечення інформаційно-просвітницьких статей про Крим, виконує редакція газети 

«Кримська світлиця». Незалежний просвітницький інтернет – проєкт «Крим – це Україна» – онлайн-
банк архівних, музейних, науково-публіцистичних, просвітницьких та інформаційно-аналітичних 

матеріалів на підтвердження тісного зв’язку Криму з материковою Україною. Його завданням є — 

створення наративу українського Криму. Реалізація проекту здійснюється без фінансування спільно з 

Херсонською ОДА та Державною архівною службою України. Відбулися презентації сайту в Києві та 
Херсоні. 

 

 
 

 

 
 

 

 
7. Інформація про всі попередні гранти, включно з терміном реалізації проекту,  

https://culture.voicecrimea.com.ua/
https://www.facebook.com/ucf.ua/
https://www.facebook.com/monumentsofukraine/
https://www.facebook.com/monumentsofukraine/
https://www.facebook.com/ucf.ua/
https://culture.voicecrimea.com.ua/uk/
https://crimea-is-ukraine.org/


сумою, назвою донорської організації/фонду, темою проекту 

Назва фонду Назва проекту Рік реалізації Сума 

Міжнародний Фонд 

«Відродження» 

Он-лайн курс: українська освіта 

для Криму 

2014-2015р. UAH230000 

Фонд Розвитку ЗМІ 

Посольства США  

в Україні 

"Повернення Криму. "Під 

прицілом" громадськості" 

2014-2015р.; $24960 

EED Запуск медіа-платформи для 

кримчан "Під прицілом" 

(podpricelom.com.ua) 

2014-2015р.; EUR46849 

Internews Ukraine 

(ГО «Інтерньюз-

Україна») 

Технічна допомога 

Інформаційній агенції 

«Голос Криму»  

в рамках реалізації проекту  

«Підтримка незалежних 

українських медіа через 

надання технічної допомоги» 

2015р. EUR8296 

NED Сприяння поінформованості 

про порушення прав людини в 

Криму  

 

Сприяння поінформованості 

про порушення прав людини в 

Криму 

2015-2016,  

 

 

 

2016-2017рр.; 

$47890 

 

 

 

$53400 

Міжнародний Фонд 

«Відродження» 

Повернення Криму: зміцнення 

інформаційного простору 

2016-2017р. UAH250000 

Український 

культурний фонд 

«Альманах «Гроно» - 

суспільний проект кримчан для 

України» 

2018р. UAH123220 

Український 

культурний фонд 

«Пам`ятки Криму - сучасний 

стан культурної спадщини 

України» 

2019р. UAH455294 

Посольства Великої 

Британії в Україні 

Support to IDPs from illegally 

occupied Crimea (website, 

monitoring state support), 

https://coordradacrimea.website 

2019 р. GBR3500 

Український 

культурний фонд 

"Голос Криму. Культурна 

спадщина для нас з тобою, - і не 

тільки!" 

2020р. UAH669172 

https://internews.ua/
https://internews.ua/


Фонд Розвитку ЗМІ 

Посольства США в 

Україні 

«Україно, не забувай! Крим в 

окупації!» 

2020-2021рр. $ 22350 

 

«Фонд прав людини» 

Посольства 

Нідерландів в 

Україні 

«Крим: час боротися за право» 2020-2021рр. UAH1280000 

 

Ініціативний центр 

сприяння активності 

та розвитку 

громадського почину 

«Єднання» 

Міжнародна технічна допомога 

«Ініціатива секторальної 

підтримки громадянського 

суспільства» 

Квітень - 

червень2021р. 

UAH116000 

 
8. Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи) 

У 2020 році ГО «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» є 

ініціатором створення коаліцій, об`єднань самоорганізації кримських громадських організацій, у 

тому числі ветеранів. В організації є ветерани російсько-української війни. Головним редактором 

газети «Кримська світлиця» з 2016 по 2019 рік очолював ветеран АТО Віктор Мержвинський. У цей 

час завдяки нашій організації спільно з іншими кримськими інституціями було створено Крайову 

Раду Українців Криму, при якій вже створено Раду ветеранів при Крайовій Раді Українців Криму. 

Активісти організації здійснюють вже восьмий рік поспіль різноманітні акції в підтримку кримських 

воїнів, виробляють інформаційні програми, наприклад «НЕЗЛАМНІ»  

https://voicecrimea.com.ua/main/video/tv/nezlamni/nezlamni-katya-sestra-video.html 

https://voicecrimea.com.ua/main/video/tv/nezlamni/nezlamni-sergij-vikarchuk-video.html  

та  висвітлюють в ЗМІ цю тему: 

https://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/imena-14-krimchan-uvijshli-v-knigu-pamyati-zagiblix-za-

ukra%d1%97nu.html  

https://voicecrimea.com.ua/main/articles/krimchani-yaki-viddali-svoye-zhittya-za-ukra%d1%97nu-pamyatajmo-

spisok.html 

вшановують загиблих воїнів  

https://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/u-kiyevi-vshanuvali-pamyat-lidera-krimskix-ukra%d1%97nciv-

goryanskogo-ta-zagiblix-krimchan-zaxisnikiv-ukra%d1%97ni.html  

У 2021 році за рекомендаціями нашої організації були нагороджені 16 воїнів кримчан Представництвом 
Президента в АР Крим.  

 https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/1613433015711777  

 

Партнери (коаліції):  
Громадська спілка Координаційна Рада організацій вимушених переселенців з Криму 

https://coordradacrimea.website/uk/  

Крайова Рада Українців Криму 

https://www.facebook.com/KRYK170920  

 

9. Фінансова частина викладена на сайті окремим звітом 

 

10. Аудиторський висновок на сайті окремим звітом 

 

11. Контактна інформація  

Телефон: +380974548319 

Поштова адреса: вул. Васильківська, 1, місто Київ, Україна, 03040 

Електронна пошта: ukr_house@ukr.net 

Соціальні мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/ukrainianhouse  

 

 

https://voicecrimea.com.ua/main/video/tv/nezlamni/nezlamni-katya-sestra-video.html
https://voicecrimea.com.ua/main/video/tv/nezlamni/nezlamni-sergij-vikarchuk-video.html
https://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/imena-14-krimchan-uvijshli-v-knigu-pamyati-zagiblix-za-ukra%d1%97nu.html
https://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/imena-14-krimchan-uvijshli-v-knigu-pamyati-zagiblix-za-ukra%d1%97nu.html
https://voicecrimea.com.ua/main/articles/krimchani-yaki-viddali-svoye-zhittya-za-ukra%d1%97nu-pamyatajmo-spisok.html
https://voicecrimea.com.ua/main/articles/krimchani-yaki-viddali-svoye-zhittya-za-ukra%d1%97nu-pamyatajmo-spisok.html
https://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/u-kiyevi-vshanuvali-pamyat-lidera-krimskix-ukra%d1%97nciv-goryanskogo-ta-zagiblix-krimchan-zaxisnikiv-ukra%d1%97ni.html
https://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/u-kiyevi-vshanuvali-pamyat-lidera-krimskix-ukra%d1%97nciv-goryanskogo-ta-zagiblix-krimchan-zaxisnikiv-ukra%d1%97ni.html
https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/1613433015711777
https://coordradacrimea.website/uk/
https://www.facebook.com/KRYK170920
mailto:ukr_house@ukr.net
https://www.facebook.com/ukrainianhouse
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