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Звіт про виконану роботу за 2014 рік 

 

 

27.02.2014 Після захоплення озброєними людьми адміністративних будинків Верховної Ради і 

Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, правлінням «Земляцтва кримських татар» 

прийнято рішення про відкриття координаційного центру на базі Земляцтва у м. Київ у зв'язку 

з надзвичайною ситуацією, що склалася в Криму. 

01.03.2014 «Земляцтво кримських татар» провело збори співвітчизників. Головною темою 

зібрання було обговорення ситуації, що склалася в Криму, і способів реагування на неї. В 

рамках координаційного центру було сформовано шість робочих груп, які забезпечували 

інформаційну підтримку, надавали гуманітарну допомогу, надавали юридичні консультації, 

здійснювали пошук житла і сприяли в розміщенні переселенців. 

16.03.2014 Організація та проведення Міжнародної конференції на тему: «Традиційні цінності 

і сучасні виклики». На конференції розглядалися практичні поради для вирішення гострих 

життєво важливих питань. 

01.04.2014 Ініціювання «Земляцтвом кримських татар» відкриття нової спеціальності 

«кримськотатарська мова та література» в Інституті філології Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка. 

05.04. - 15.04.2014 Проведення виставки «Мистецтво кримських татар» у Національному 

центрі народної культури «Музей Івана Гончара». У роботі виставки взяли участь 

представники об'єднань «Чатир-Даг» і «Ель-Чебер», а також інші майстри. Експозиція була 

представлена більш ніж 100 предметами кримськотатарського мистецтва. 

10.04.2014 Участь в акції «Ланцюг єдності», метою якого було підтримання миру в Україні та 

світі. 

14.05.2014 Участь в презентації книги Лілії Хайд «Омріяній край». 

16.05.2014 Проведення вечора-реквієм, присвяченого 70-й річниці депортації 

кримськотатарського народу. 

17.05.2014 «Земляцтво кримських татар» і Ісламський культурний центр «Альраїд» провели 

спільну молитву, а також лекцію на тему: «Кримське ханство». 



 

 

18.05.2014 Організація і проведення мітингу, присвяченого трагічній даті депортації 

кримськотатарського народу.  

18.05.2014 Організація та проведення виставки на тему, присвяченої 70-й річниці депортації 

кримськотатарського народу з рідної землі. 

18.05.2014 Організація і проведення презентації книги «Крим Благословенна земля» (автор - 

Пол Роберт Магочій). 

17.06.2014 Організація та проведення циклу відкритих лекцій з історії та культури кримських 

татар. 

26.06.2014 Організація і проведення Дня кримськотатарського прапора. 

28.06.- 28.07.2014 «Земляцтво кримських татар» і Ісламський культурний центр «Альраід» 

протягом священного місяця Рамадан проводили колективні іфтари (розговіння) для 

мусульман м. Києва. 

30.06.2014 Надання юридичної та організаційної підтримки при переведенні/надходженні 

кримських студентів/абітурієнтів до ВНЗ міста Києва та інших міст України. За результатами 

роботи 58 кримських студентів були зараховані до ВНЗ материкової України. 

14.07.2014 Організація дитячого табору в м. Івано-Франківськ (спільно з МБФ «Нове 

покоління»). 

18.07.2014 В рамках проведення благодійної акції «Діти Криму» відправили до Криму і 

роздали нужденним сім'ям дитяче взуття. 

20.07.2014 Проведення спільно з Ісламським культурним центром «Альраід» молитви (салят 

аль-джаназа) за загиблих мусульман пасажирського літака компанії Malaysia Airlines в 

катастрофі 17 липня над Донбасом. 

28.07.2014 Організація та проведення святкових заходів на честь закінчення священного 

місяця Рамадан (Ід аль-Фітр) у Києві та Дніпропетровську. Після святкової молитви і 

офіційних поздоровлень відбулося традиційне частування. Від імені «Земляцтва кримських 

татар» Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, Голова Меджлісу Рефат 

Чубаров і Голова Земляцтва Аслан Омєр Киримли вручили подарунки всім присутнім на святі 

дітям. 

01.09.2014 У зв'язку з початком навчального року «Земляцтво кримських татар» організувало 

захід для студентів, що навчаються за спеціальністю «кримськотатарська мова та література» 

в Інституті філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 



 

 

05.09.2014 За результатами роботи представників «Земляцтва кримських татар», які 

виїжджали у міста Львів, Вінниця, Дніпропетровськ, Запоріжжя, а також у райони 

Херсонської області, де компактно проживають кримські татари, прийнято рішення щодо 

відкриття в зазначених адміністративно-територіальних одиницях представництв «Земляцтва 

кримських татар», які виконуватимуть функцію кримськотатарських культурних і 

координаційних центрів.  

08.09.2014 Організація та проведення у Львові та Винниках фестивалю кримськотатарської 

культури. 

15.09.2014 В рамках програми з повернення культової спадщини кримських татар, 

«Земляцтвом кримських татар» ініційовано повернення мечеті у Дніпропетровську (1914 року 

побудови). 

19.09.2014 Організаційна підтримка участі делегації на чолі з Лідером кримськотатарського 

народу Мустафою Джемілєвим та Головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом 

Чубаровим у роботі першої «Всесвітній конференції з питань корінних народів», яка 

відбулася в рамках 69-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. 

03.10.2014 Організація та проведення святкових заходів, присвячених паломництву до 

священних для мусульман місць, і свята жертвопринесення (Ід аль-Адха). Заходи проведені у 

мм. Києві, Львові, а також в Херсонській області. На кошти «Земляцтва кримських татар» 

були здійснені заклання жертовних тварин. 

12.11.2014 Організація та проведення міжнародної конференції на тему: «Ісмаїл Гаспринський 

– видатний син кримськотатарського народу». 

17.12.2014 Організація та проведення круглого столу «Пам'ятки історії та культури кримських 

татар», присвяченого 700-річчю зведення мечеті-медресе хана Узбека (Özbek Han Сamisi). 

 


