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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
Місія
Популяризація в українському суспільстві ідей гендерної рівності та спри-
яння зміні стереотипів щодо соціальних ролей жінок і чоловіків через не-
формальну гендерну просвіту.

Історія
Харківську обласну громадську організацію «Харківський обласний 
гендерний ресурсний центр» (ХОГРЦ) було створено у 2008 р.

ХОГРЦ є однією з небагатьох інституцій на сході України, а саме у 
Харківській області, що займається системною роботою з розвитку 
гендерної свідомості широких кіл цільових аудиторій. Основним напрямом 
діяльності є гендерна просвіта та інформування цих аудиторій через 
створення та розвиток Центру гендерної культури як інноваційного 
майданчика.

З 2009 р. організація реалізує довгостроковий інноваційний проект 
«Створимо музей про себе!», метою якого є започаткування та розвиток 
першого та єдиного в Україні Музею жіночої та гендерної історії – Gen-
dermuseum, колекція якого на сьогодні нараховує більш ніж 3000 
експонатів.

У 2012 р. організація ініціювала створення Центрів гендерної освіти 
у вишах Харкова, які пізніше об’єдналися у Всеукраїнську мережу 
осередків гендерної освіти, що успішно працює над впровадженням 
гендерного підходу у систему вищої освіти. 
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У 2016 р. за підтримки European Endowment for Democracy ХОГРЦ 
заснував Центр гендерної культури як хаб гендерних ініціатив у Харкові і 
на сході України.

У 2016 р. Центр започаткував об’єднання громадських організацій – 
Харківську платформу «Культура рівності», що включає 15 організацій.

У 2017 р. ХОГРЦ ініціював партнерський проект (спільно із Харківською 
гуманітарно-педагогічною академією) «Гендерний відкритий університет», 
направлений на гендерну просвіту представників та представниць 
соціальної сфери.

У ювілейний 2018 р.  за підтримки Європейського Союзу Центр 
гендерної культури був урочисто відкритий у новому просторі із Музеєм 
жіночої та гендерної історії у складі.

ПАРТНЕРСТВА
ХОГРЦ працює у тісній співпраці з Харківською обласною державною 
організацією, Харківською міською радою, Міжнародною асоціацією 
жіночих музеїв (IAWM), Українським жіночим фондом, громадськими 
організаціями «Агенція змін «Перспектива», «Сучасна жінка» та іншими 
громадськими організаціями Харкова, України, Польщі, Швеції тощо.

 



Дорогі колеги, посестри та друзі!
Ми підбиваємо підсумки 2018 року, в якому ми відзначили 10 років ді-
яльності. 10 років наша організація працює у сфері гендерної просвіти. Це 
були непрості роки напруженої роботи, досягнень та розчарувань, пошуків 
та знахідок, випробувань та зростання. 2018 став для нас не просто юві-
лейним роком, в якому ми відзначили 10 років діяльності. 

У 2017 отримали грант Європейського Союзу на реалізацію 3-річного про-
єкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і мож-
ливостей жінок та молоді». Це дало можливість вийти на новий рівень – як 
інноваційний хаб інтерактивної гендерної просвіти. Сьогодні в нашому про-
сторі працює обладнаний сучасними засобами Gendermuseum, тренінговий 
центр та дитяча кімната. Відремонтоване приміщення облаштовано новою 
технікою, є умови для проведення інтерактивних заходів. Краудфандинго-
ва кампанія на підтримку нашого проєкту підтверджує, що нас знають та і 
підтримують не тільки в Харкові і в Україні, але й в інших країнах.

Ми щиро дякуємо кожній та кожному з вас за підтримку на цьому шляху. 
Ми пишаємося, що нам довіряють донори і обирають у партнери та реалі-
затори програм та проєктів, важливих для демократичного суспільства. Ми 
відкриті для партнерства, взаємодії та співпраці, нових проєктів та докладе-
мо зусиль, аби гендерні перетворенн в Україні стали безповоротними. 

Тетяна Ісаєва, 
Голова Ради ХОГО «ХОГРЦ»



К О М А Н Д А  Ц Е Н Т Р У

ТЕТЯНА ІСАЄВА
голова Ради ХОГО «ХОГРЦ», 
директорка Музею жіночої та 
гендерної історії

ТЕТЯНА ЧЕРНЕЦЬКА
менеджерка проєктів, 
тренерка 

ДАРІЯ ВЕЛИГОДСЬКА
PR - менеджерка

ДМИТРО МАРТИНЕНКО
менеджер ІТ, тренер

МАРІЯ ЧОРНА
дизайнерка   

СВІТЛАНА ГУБІНА
координаторка 
Тренінгового центру, тренерка

ІННА АВРАМЕНКО
координаторка
Дитячої ПлощАртки

ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА
головна бухгалтерка

ТЕТЯНА ДРОЖЖИНА
координаторка Майстерні 
гендерночутливого вчительства, 
тренерка

ДАР’Я НАГАЇВСЬКА
координаторка Центру під-
тримки малого та середнього 
бізнесу, тренерка

АНАСТАСІЯ МАКАРЕНКО
координаторка Студії жіночого 
лідерства

АННА ПРОНЕНКО
асистентка 

ОЛЕНА ЗІНЕНКО
тренерка 

ОЛЕГ ДРАГУНОВ
юрист, тренер



М И  В  І Н Т Е Р Н Е Т І

САЙТИ Кількість
матеріалів

Кількість
відвідувачів

Кількість 
переглядів / 

показів

gender.at.u 60 74549 163381

gendermuseum.com 0 700 872

genderculturecentre.org 131 7406 11316

Youtube 19 2661 2661

Twitter @Gender Culture 421 1527 96281

Twitter @GenderUA 309 750 31786

СТОРІНКИ FACEBOOK

GenderCultureCentre 394 12714 211632

Gender_UA 119 1015 14796

Gendermuseum 160 1251 18036
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П Р О Є К Т И
«ЦЕНТР ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПЛАТФОРМА  
ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК  
ТА МОЛОДІ» ЗА ПІДТРИМКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Мета проєкту: розповсюдження ідей гендерної рівності і  гендерної 
культури у Харківській області та на сході України через неформальну 
гендерну просвіту жінок і молоді
Партнери: ГО «Агенція змін «Перспектива», ГО «Сучасна жінка».
Донор: Європейський Союз.
Період реалізації: 1 грудня 2017 р. – 30 листопада 2020 р.

«ВПО ТА ПРИЙМАЮЧІ ГРОМАДИ:  РОЗБУДОВА ТОЛЕРАНТНОСТІ 
ЧЕРЕЗ ДІАЛОГ»

Мета проєкту: допомогти громадам напрацювати рішення у відповідь 
на різні проблеми, що виникають з ВПО, забезпечити «м’яку» інтеграцію 
ВПО у громади та підтримати місцеву владу у взаємодії з ВПО.
Партнер: Український жіночий фонд
Донор: Фонд Чарльза Стюарта Мотта
Період реалізації: квітень 2017 р. – серпень 2019 р.

«ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПОСТРАЖДАЛИМ
ВІД КОНФЛІКТУ» 

Мета проєкту: розвиток бізнес-навичок, підтримка підприємницької 
діяльності, посилення економічних можливостей постраждалих від 
конфлікту, а також осіб з інвалідністю.
Партнер: Український жіночий фонд
Донор: USAID
Період реалізації: серпень 2016 р. – серпень 2018 р.
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«МУЗЕЙ ЖІНОЧОЇ ТА ГЕНДЕРНОЇ ІСТОРІЇ –  
МУЗЕЙ ДЛЯ ДІАЛОГУ»

Мета проєкту: розвиток у новому форматі (з використанням кре-
ативних технологій) експозицій Музею жіночої і гендерної історії, 
що виступає каталізатором гендерночутливих ініціатив і проектів на 
сході України.
Донор: Український культурний фонд
Період реалізації: 18 вересня – 9 листопада 2018 р.

С ТАТ И С Т И Ч Н І  Д А Н І : 

78 тренінгових сесій 

годин тренінгів 576

48 просвітницьких заходи

2229 особи, які взяли участь у заходах

проведені екскурсії93

1056 особи відвідали Музей жіночої
та гендерної історії
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Н А П Р Я М И  Р О Б О Т И 

  МУЗЕЙ
 ЖІНОЧОЇ
ІСТОРІЇ  ТРЕНІНГОВИЙ

ЦЕНТР

  СТУДІЯ
 ЖІНОЧОГО
ЛІДЕРСТВА

   ДИТЯЧА
ПЛОЩАРТКА

 МАЙСТЕРНЯ ГЕНДЕРНО-
ЧУТЛИВОГО ВЧИТЕЛЬСТВА

  ЛАБОРАТОРІЯ 
 МОНІТОРИНГУ 
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

  ЦЕНТР ПІДТРИМКИ
 МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 
БІЗНЕСУ
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Протягом майже всього 2018 р. музей працював у старому приміщенні, 
приймаючи різні екскурсійні групи з Харкова, України та інших країн світу. 
Паралельно проводився пошук нового приміщення та ремонт в ньому. У 
жовтні 2018 р. Музей жіночої та гендерної історії було перенесено до нового 
приміщення. У новому просторі були відтворені експозиції: «Невидимі 
сторінки жіночої історії», «Тортури, вигадані людством для жінок», «Дещо 
про гендер», «Чоловічі проблеми», «Крізь гендерні окуляри», «Жінки в 
науці», «Стоп сексизм», «Жінки підтримують жінок», «Створимо музей про 
себе», «Жіноче обличчя війни», «Жіноча кімната».

МУЗЕЙ ЖІНОЧОЇ ІСТОРІЇ
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Розроблені та створені дві нові експозиції:

«Крізь скляну стелю» – експозиція з hi-tech ефектами, яка висвітлює 
такий феномен як «скляна стеля» – невидимі бар’єри, що стримують 
просування жінок та інших меншин на вищі щаблі ієрархії. Також було 
створено однойменне відео, що демонструє важкий процес руйнування 
стелі. Експозиція допомагає виявити й ослабити патріархальні стереотипи.

«Невидимий батальйон» – присвячена жінкам, які брали участь 
у Другій Світовій війні та у військових діях на сході України у сучасний 
час. Експозиція привертає увагу до дивного ставлення до жінок на війні 
у радянському і пострадянському суспільствах і змінам, що відбуваються 
останнім часом у законодавчих актах та суспільній думці.

9 жовтня 2018 р.  відбулось  урочисте відкриття Музею у новому 
просторі.

Регулярні екскурсії розпочалися у листопаді 2018 р. після відкриття 
експозиції «Невидимий батальйон».

Протягом звітного періоду Музей відвідали 989 осіб. Більшість з них – 
студентська молодь. Учасниці Майстерні гендерночутливого вчительства, 
Студії жіночого лідерства, Центру підтримки малого і середнього бізнесу, 
Лабораторії креативної журналістики також мали змогу відвідати Музей. 
Також відвідувачами Музею стали іноземні гості, серед них: Надзвичайний 
та Повноважний Посол Канади в Україні, заступник голови місії USAID 
в Україні, представники та представниці Вірменії, Австралії, Канади, 
Німеччини, Великої Британії, Польщі, Молдови та США.
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67 осіб відвідали мобільні виставки Музею, що проходили у містах Дні-
про та Чугуїв.

Була створена гра «Крізь скляну стелю», яка включає інформацію про ви-
датні дати жіночого руху, законодавчо-правові акти, що сприяють просу-
ванню ідей гендерній рівності, видатним жінкам тощо. Гравці та гравчині 
можуть перевірити свої знання з історії жіночого руху та емансипації жінок 
в інтерактивній спосіб.

100 осіб грали у гру.

Місяць жіночої історії було проведено у березні 2018 р. Наступні події 
мали місце:
• Жіноча маніфестація в кав’ярні «Пока»
• Семінар з використанням експонатів музею «Інструменти підвищення 

гендерної чутливості в суспільстві та розвиток лідерських якостей жі-
нок»

• Інтерактивна лекція «Нежіноче жіноче обличчя війни»
• Діалогова зустріч «Що ми святкуємо 8-го березня?» 
• Лекція #vote100:100 років виборчому праву жінок в Великої Британії»
• Квест «Місцями жіночої історії Харкова»
• Фотосалон Олімпії де Гуж

198 осіб відвідали події. 
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 ТРЕНІНГОВИЙ
ЦЕНТР

Центр гендерної культури відкрився у новому приміщені і новому форматі 
30 жовтня 2018 р. З цього моменту розпочав роботу Тренінговий центр. 
Були проведені 2 тригодинних тренінги та 8 інших заходів. У подіях взяли 
участь 230 осіб.

ОСНОВНІ ТРЕНІНГИ:

«Про сексуальність без міфів та упереджень»
тривалість – 3 години. 

«Вдягаємо гендерні окуляри» для спеціалістів 
Харківської обласної державної адміністрації
листопад 2018 р.; тривалість – 3 години.

листопад 2018
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Кіноклуб — перегляд стрічки «Невидимий бата-
льон» 

Робоча зустріч з представницями Харківської  
Платформи «Культура рівності» щодо підготовки 
до проведення кампанії «16 днів проти насиль-
ства»

Презентація книги Тамари Марценюк «Чому не 
варто боятися фемінізму»

Початок кампанії  «16 днів проти насильства»

жовтень 2018

жовтень 2018

листопад 2018

листопад 2018

ІНШІ ЗАХОДИ:

ПОДІЇ ПАРТНЕРІВ:

Вистава «Як виглядає дискримінація» плейбек Те-
атру «Живое дерево»

Docu Days - перегляд фільму «Жінка в полоні»
 
Гра  Українського жіночого фонду «Бути жінкою»
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Розроблено: 
• програму дводенного тренінгу «Вдягаємо гендерні окуляри» і «Будує-

мо гендерночутливу школу» загальною тривалістю 16 годин;
• програму першого дня тренінгу для директорів шкіл і працівників ра-

йонних управлінь (відділів) освіти «Вдягаємо гендерні окуляри»;
• посібники для тренерів;
• роздаткові матеріали для учасників і учасниць тренінгу;
• презентації;
• положення про проведення конкурсу  гендерночутливих розробок уро-

ків, сценаріїв позакласних заходів і дитячої літератури.

Проведено семінар для тренерів. Підготовлено 7 тренерів.

В межах Проекту було започатковано Майстерню гендерночутливого вчи-
тельства, яка була презентована 29 січня 2018 р. у ХАНО для представ-
ників та представниць навчальних закладів, які братимуть участь у реалі-
зації проекту. Взяли участь представники та представниці 39 навчальних 
закладів, віце-мер м. Харкова, депутатки Харківської міської ради та пред-
ставники ЗМІ.

МАЙСТЕРНЯ ГЕНДЕРНО-
ЧУТЛИВОГО ВЧИТЕЛЬСТВА
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Для участі у проекті відібрано 25 загальноосвітніх навчальних заклади 
у (9 – у Харкові та 16 – у Харківській області). У кожному навчальному 
закладі була сформована команда з 20 осіб.

Протягом березня – вересня 2018 р. проведено 25 тренінгів  першого кола 
«Вдягаємо гендерні окуляри» загальною тривалістю 200  годин для 500 
учасниць/ків. Наприкінці кожної тренінгової сесії учасниці/ки отримали 
завдання проаналізувати обрані підручники на предмет гендерної чутли-
вості та вести щоденник спостережень з гендерних питань.

У листопаді 2018 р. стартувало друге коло тренінгів. Проведено 3 
тренінгові сесії загальною тривалістю 24 години для 55 учасниць.

Для підтримки мотивації учасниць/ків проекту 19 березня був проведений 
науково-практичний семінар «Жіноча історія та її імплементація у навчаль-
но-виховний процес», в якому взяли участь 32 учасниці. 

У листопаді було оголошено Конкурс гендерночутливих розробок уроків, 
сценаріїв позакласних заходів і дитячої літератури.

У новому просторі ЦГК проведено 3 тренінги для керівного складу шкіл і 
працівників районних управлінь (відділів) освіти «Вдягаємо гендерні оку-
ляри» загальною тривалістю 24 години для 42 учасниць. Учасниці/ки від-
відали Музей жіночої та гендерної історії та отримали роздаткові матеріали 
для розповсюдження у школах.
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TRAINING CENTRE

   СІМЕЙНИЙ КОВОРКІНГ
 «ДИТЯЧА ПРОЩАРТКА»

Проведено:
• Фестиваль-коворкінг «Дитяча площАРТка» тривалістю 9 днів, в межах 

якого проведено 15 майстер-класів загальною тривалістю 50 годин для 
903 учасників (учнів, батьків та дітей, громадських активістів/ок, учи-
тельства, студентів/ок, представники/ці державної служби);

• 38 сесій Лабораторії креативної журналістики загальною тривалістю 
114 годин, в яких на регулярній основі брали участь 12 учнів і учениць;

• 21 сесія Сімейного коворкінгу тривалістю 71 година для 201 учасника/
ці (батьків та дітей).
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Надруковано і розповсюджено 4 випуски креативного щоденника 
«Дитяча площАРТка» по 2000 примірників кожний.

Фестиваль «Дитяча площАРТка»:
• Майстер-клас по Модільяні «Портрет жінки: подолання стереотипів»;
• Майстер-клас з кураторства для школярів з мистецтвознавицею Мари-

ною Конєвою. «Моя Мрія — Моє Майбутнє;
• Ігротека з Іградом;  
• Майстер-клас «Співочі фрукти» з It-univer;
• Майстер-клас  «Смачна Хімія»;
• Квест «Таємниці Олександра Довженка» разом із експертами проекту 

Encounter;
• Майстер-клас за мотивами творчості Соні Делоне «Жінки в мистецтві»; 
• Дискусія-обговорення проблем рівних можливостей в культурі та мис-

тецтві «Творчі нерівності: хто завжди в мейнстримі?»;
• Флешмоб-зарядка «Рівні можливості спортивного спілкування»;
• Майстерня відповідального та свідомого татівства «Рольові ігри»;
• Екскурсія до Миколи Самокіша «Квіти та стереотипи»;
• Майстерня візуального сторітеллінгу «Казки про героїв та героїнь»;
• Гендерна гра «Крізь скляну стелю»;
• Читачас Історії успішних людей про книжки, які читали в дитинстві;
• Правова кавʼярня з експертами з гендерної рівності та прав дитини 

«Останній капкейк»;
• Відкриття оновленої експозиції лабораторії неакадемічної творчості. 

Презентація створених робіт. 
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  ЦЕНТР РОЗВИТКУ
 МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ

Центр працював у партнерстві з громадською організацією «Сучасна жінка». 

Було розроблено: 
• план і програму проведення тренінгових сесій з розвитку бізнесу;
• інформаційні повідомлення про тренінгову програму з розвитку бізнесу;
• презентацію. 

Сформовано тренерську команду з розвитку бізнесу.
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Майстер-клас «Створення їстівних букетів»; 

Тренінг «Техніка ведення перемовин та самопрезентація»;

Тренінг «Управління персоналом»

12   ТРЕНІНГІВ
загальною 
тривалістю 60 год. 
для 39 учасниць

9,5   ГОД. КОНСУЛЬТАЦІЙ
для 25 підприємниць

3   ТРЕНІНГОВІ СЕСІЇ
із започаткування власної справи
для 3-х груп учасників тривалістю
10 днів по 8 годин, загальна
тривалістью 240 год. 
для 84 осіб (57 жінок 
та 27 чоловіків)

2   ГРУПИ УЧАСНИЦЬ
ренінгової програми
з розвитку бізнесу (по 20 осіб).

ТРЕНІГИ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ

7    ГРАНТІВ
для розвитку власної 
справи на загальну суму 
251449 грн.

НАДАНО

ПРОВЕДЕНО

СФОРМОВАНО
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У партнерстві з Громадською організацією «Агенція змін «Перспектива» 
була започаткована Студія жіночого лідерства.

Розроблено: 
• програму першої та другої тренінгових сесій «Вдягаємо гендерні окуля-

ри» та «Стаємо ефективними лідерками»;
• роздаткові матеріали та презентацію для учасниць тренінгу.

Проведено 1 тренінг загальною тривалістю 6 годин для 21 учасниці.

Відібрано українських тренерів для проведення тренінгових сесій. Про-
ведено перемовини з іноземними тренерками. 

   СТУДІЯ 
  ЖІНОЧОГО 
 ЛІДЕРСТВА
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Діяльність організації була відображена у 891 публікаціях, серед яких:
• 19 відео-сюжетів
• 131 новин
• 320 постів у Facebook
• 421 постів у Twitter

Проведено 2 прес-конференції з нагоди старту Місяця жіночої історії 
та Фестивалю Дитячої ПлощАРТки , а також прес-тур для журналістів до 
Центру гендерної культури з нагоди його відкриття.

Створено 5 відеофільмів та 17 видів друкованих матеріалів

Проект презентовано на 21 публічному заході.

Розповсюджено 370 прес-анонсів та пост-релізів стосовно 19 подій.

Діяльність проекту висвітлювалась у 146 зовнішніх публікаціях, 
серед яких:
• 11 – телепрограм і теленовин;
• 2 – радіопередачі;
• 14 – веб-сайти органів місцевої влади;
• 119 – он-лайн медіа і веб-сайти партнерів;

У 2018 р. було змінено дизайн та розширено функціонал сайту. Проведена 
пошукова оптимізація сторінок, завдяки чому у звітному році органічні 
джерела залучення відвідувачів вперше перевищили всі інші канали  
трафіку.

К О М У Н І К А Ц І Й Н А  Д І Я Л Ь Н І С Т Ь
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САНТИМЕТР «ВИМІРЯЙ ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ»
https://www.genderculturecentre.org/vimiryay-gendernu-rivnist

ПОСТЕР «ВОНА»
https://www.slideshare.net/GenderUA/ss-89524668

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ 
СЕКСИСТСЬКОЇ РЕКЛАМИ
https://www.genderculturecentre.org/wp-content/uploads/2018/06/
Guidelines-on-sexist-OF-ADVERTISING-MONITORING.pdf

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РІВНИХ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ ТА ЗА-
ПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ У СІМ’Ї 
https://www.genderculturecentre.org/wp-content/uploads/2018/04/
Nacionalne-zakonodavstvo-u-sferi-zabezpechennya-rivnikh-prav.pdf

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ 
ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ, ПІДПИСАНІ ТА 
РАТІФІКОВАНІ УКРАЇНОЮ
https://www.genderculturecentre.org/wp-content/uploads/2018/04/
documents-Mizhnarodni-dokumenti-ratifikovani-Ukrainoyu.pdf

ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
БЕЗПЕКИ ЖІНОК
https://www.genderculturecentre.org/wp-content/uploads/2018/04/
Osnovni-mizhnarodni-dokumenti-shhodo-zabezpechennya-bezpeki-zhinok.pdf

Н А Ш І  Р О З Р О Б К И
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КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ-2018
https://www.slideshare.net/GenderCentre/ss-118466750

ЛИСТІВКА ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ПРАВ ЖІНОК
https://www.slideshare.net/GenderUA/8-89523565

ЗАКЛАДКИ ДЛЯ КНИЖОК
https://www.slideshare.net/GenderUA/ss-83269556
https://www.slideshare.net/GenderUA/9-83633520
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Ф І Н А Н С О В І  А С П Е К Т И  Д І Я Л Ь Н О С Т І

Б А Л А Н С  Н А  3 1  Г Р УД Н Я  2 0 1 8  Р .

Загальний бюджет у 2018 році складав 6 432 851 грн. 27 коп.

  ЄС    

  USAID  

  Фонд Чарлза Стюарта 

  Український культурний фонд    

  Краудфандинг

5 092 588

965 538.11

136 821.89

132 807.27 105 096

Актив Код рядка На початок 
звітного періоду

На початок 
звітного періоду

1 2 3 4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Основні засоби 1010 - 330.8

Первісна вартість 1011 - 388.2

Знос 1012 (-) (57.4)

Інші необоротні активи 1090 - 38.8

Усього за розділом І 1095 0.0 369.6

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси 1100 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - 636.3

Грошові кошти та їх еквіваленти 1165 7391.8 4269.9

Інші оборотні активи 1190 - -

Усього за розділом ІІ 1195 7391.8 4906.2

БАЛАНС 1300 7391.8 5275.8
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Актив Код рядка На початок 
звітного періоду

На початок 
звітного періоду

1 2 3 4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Капітал 1400 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 - -

Усього за розділом І 1495 0.0 0.0

ІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЦІЛЬОВЕ 
ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1595 - -

ІІІ. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків 1600 - -

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

1615 - -

розрахунками з бюджетом 1620 - -

розрахунками зі страхування 1620 - -

розрахунками з оплати праці 1630 - -

Інші поточні зобов’язання 1690 7391.8 5275.8

Усього за розділом ІІІ 1695 7391.8 5275.8

БАЛАНС 1900 7391.8 5275.8


