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№ Назва організації: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 
та мобільний телефон 

керівника 

 

Мета діяльності організації: 

 

Контакти  та посилання в соціальній 
мережі: 

 

1. Громадська організація 

 "Територія 2.2" 

 (юридично 
зареєстрована) 

Шараєвський Сергій  

Анатолійович, 

 

+380503780367 

 

Забезпечення та сприяння у набутті 
якісних практичних професійних знань, 
вмінь та навичок у різноманітних сферах 
життя,  

створення умов для розвитку 
особистості,  

утвердження християнських цінностей 
серед дітей, молоді, дорослих та сімей,  

виховання нового покоління в дусі 
християнської етики та здорового 
способу життя,  

задоволення та захист законних 
соціальних, творчих, економічних та 
інших спільних інтересів своїх членів. 

E-mail: pravdapro@gmail.com 

 VK: https://vk.com/territory22 

FB: 
https://www.facebook.com/groups/Territory
2.2/ 

 Адреса: м.Луцьк, вул.Кравчука 26В 

2. Громадська організація  
«ІМАГО» (юридично 
зареєстрована) 

Леонід Тивонюк, 

 

+380935071509 

Сприяння розвитку творчого 

потенціалу громадян та залучення їх в 
діяльність анімаційного,  

художнього, музичного, театрального, 

E-mail:  imago.lutsk@gmail.com 

VK: https://vk.com/imago_lutsk 

FB: 

http://www.yc.volyn.net/
mailto:pravdapro@gmail.com
https://vk.com/territory22
https://www.facebook.com/groups/Territory2.2/
https://www.facebook.com/groups/Territory2.2/
mailto:imago.lutsk@gmail.com
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літературного мистецтва,  режисури, 
тощо, шляхом  укріплення, поширення, 
пропаганди і  

 

популяризації різного роду мистецтва за 
кращими світовими зразками, та  
захисту їх авторських та суміжних прав. 

https://www.facebook.com/imagoanimation 

Адреса:  м. Луцьк , пр-т Соборності 25 Б 
148 

3. Волинський туристичний 

 клуб "Ми" (юридично 
зареєстрована)  

Руслана Мельник, 

 

+38099 321 21 15,  

+38067 332 93 34 

Основною метою діяльності тур клубу 
«Ми» є задоволення та захист законних 
соціальних, творчих, економічних, 
вікових, культурних, туристсько-
спортивних та інших спільних інтересів 
молоді, розкриття інтелектуального та 
духовного потенціалу молодих людей та 
розвиток інтеграційних процесів на 
підставі розширення міжнародних 
контактів у галузі туризму, спорту, науки, 
освіти. 

Вищим керівним органом є Загальні 
збори членів, які обирають голову. 
Постійним керівним органом є рада тур 
клубу, до складу ради входять: голова, 
заступники, члени ради. 

E-mail:  turclub@ukr.net 

VK:  http://vk.com/id233636220 

 FB: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1
00007996713953&ref=bookmarks 

Адреса :43016, м.Луцьк, 
вул.Кондзелевича,5 

http://www.yc.volyn.net/
mailto:turclub@ukr.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007996713953&ref=bookmarks
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007996713953&ref=bookmarks
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4.  

Громадська організація 
"Всеукраїнський 
молодіжний 
рух"Національний 
Альянс"(юридично 
зареєстрована) 

 

Богдан Бальбуза, 

 

+380978646765 

Діяльність ГО "ВМР "Національний 
Альянс" спрямована на формування 
якісно нового, національно-свідомого 
громадянського суспільства і охоплює 
широкий спектр проблемних питань та 
напрямків. Членами нашої організації є 
молодь, віком від 14 до 28 років.  

Наші заходи умовно поділені за 
напрямками:  

1. військово-вишкільний - спрямований 
на фізичний, інтелектуально-
ідеологічний розвиток молоді та 
реалізовується шляхом проведення 
ряду вишкільних заходів. Традиційно в 
цьому напрямку проводиться 5 
всеукраїнських вишкільних таборів: 
теренова гра "Звитяга", "Легіонер", 
дівочий табір "Оріяна", "Повстанець", 
мандрівний табір "Холодний Яр" та 
туристичні змагання "Доброволець". 
Також діє центр базової військової 
підготовки "Рекрут". 

2. Культурно-мистецький напрямок 
діяльності спрямований на широке 
поширення та популяризацію 
українського культурного продукту - 

E-mail:  ukr.national@gmail.com 

 

VK: https://vk.com/national_alliance 

 

FB: 
https://www.facebook.com/nation.org.ua/ 

 

Адреса: пр. Молоді, 13 б, м. Луцьк, 
Волинська обл. 

 

 

http://www.yc.volyn.net/
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музики, кіно, книги тощо, а також 
відновлення українських традицій. 
Найуспішнішим проектом цього 
напрямку є фестиваль українського 
опору "Бандерштат". 

3. Міжнародний напрямок організації 
полягає в втіленні двох потужних 
кампаній "Пам'ять без кордонів" та 
"Свободу Білорусі!", в рамках яких 
проводяться міжнародні зустрічі, 
таборування, круглі столи, флеш-моби 
та перфоменси .Налагоджена співпраця 
з рядом білоруських та російських 
організацій. Члени нашої організації 
регулярно беруть участь в різноманітних 
акціях за кордоном. 

5.  Луцьке представництво 
ВМГО "АЙСЕК в Україні" 

(юридично 
зареєстрована) 

Прокопчук Карина 

+380680555355 

 

 

AIESEC - це найбільша міжнародна 
організація, яка об’єднує студентів та 
нещодавніх випускників вузів з метою 
розкриття і розвитку лідерського та 
професійного потенціалу молоді та  
позитивного впливу на суспільство. Ми 
займаємось організацією міжнародних 
соціальних і професійних стажувань та 
супутньою діяльністю, яка надає  
можливість отримати практичний досвід 
роботи у команді, розвиває персональні 

E-mail:  aiesec.lutsk@aiesec.net 

 

VK: https://vk.com/internships.aiesec_lutsk 

 

FB: https://www.facebook.com/aiesec.lutsk 

 

http://www.yc.volyn.net/
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та професійні якості, вирішує соціальні 
проблеми. 

 

 

6. Волинське обласне 
відділення міжнародного 
благодійного фодну 
"Молодь з місією" 

Джеймс Хопкінс, 

+380509877316 

«Молодь з Місією» є однією з 
найбільших благодійних організацій у 
світі. Представництва нашої організації  
знаходяться у понад 150 країнах. У  
різних країнах світу ми проводимо і 
розробляємо різноманітні соціальні 
програми і проекти розвитку суспільства. 
Основною метою Фонду «МзМ» у м. 
Луцьку є сприяння практичному 
здійсненню загальнодержавних, 
регіональних, місцевих та міжнародних 
програм, що спрямовані на поліпшення 
соціально-економічного та духовного 
становища в Україні, а також 
розповсюдження моральних цінностей 
та принципів для різних верств 
населення та сфер суспільства. 
«Молодь з Місією» співпрацює з 
багатьма іншими міжнародними 
організаціями.  

Луцька філія МзМ має три основні 
напрямки: 

1. місійний 

E-mail:  yukhymchuks@gmail.com 

VK: https://vk.com/a.yukhymchuk 

FB: 
https://www.facebook.com/alyona.yukhymc
huk 

Адреса: м. Луцьк, вул. Кравчука 48/25 

 

http://www.yc.volyn.net/
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2. сімейний 

3. музичний 

4. дитячий 

В кожній з цих сфер є команда, яка 
присвячена розвитку свого напрямку. 
Так, в місійному ми допомагаємо 
християнам здійснити своє життєве 
покликання у пошуку благодійної 
діяльності в інших країнах. Наші 
працівники везли групи людей в Єгипет, 
Непал, Туреччину, де допомагали в 
різноманітних потребах бідним людям, 
дітям, сиротам.  

Сімейний напрямок має на меті 
створення навчально-консультативного 
центру, який забезпечує потребу 
населення в інформації щодо підготовки 
до шлюбу, різноманітних сімейних 
навчань та консультування сімей в 
кризах. Відео проекти, громадські акції, 
Фестивалі сім'ї та інші проекти 
являються здобутками сімейного 
напрямку МзМ. 

http://www.yc.volyn.net/
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7. Громадський рух «Іскра» Матвій Сахно 

+380507060294 

Зміна ментальності суспільства через 
роботу з молоддю, зміна системи 
політичного, економічного та 
морального устрою України. 
Відновлення культу сили та мужності, 
культури та традицій! 

E-mail:  matwejpin@gmail.com 

 

VK: http://vk.com/iskra_org 

 

FB: facebook.com/iskra.lutsk 

8. Волинська обласна 
громадська організація 

 " МИ плюс" 

(юридично 
зареєстрована) 

Семенюк Сергій  

Миколайович, 

+38 093 678 96 66 

Соціальні та благодійні проекти, робота 
з підлітками та молоддю Волинської 
області та України. Робота основана на 
християнсько-моральних принципах. 

E-mail:  centerweplus@hotmail.com 

VK: https://vk.com/weplus_center 

FB: 
https://www.facebook.com/wepluslutsk/ 

Адреса: м. Луцьк вул. Будівельників 11 

9. Громадська організація  
"Центр вільної освіти і  
культури" (ЦВОК) 
(юридично 
зареєстрована) 

 

Полєтуха Ірина, 

 

+380938716091 

 

 

Мета заявлена в назві організації - відхід 
від традиційних освітніх та культурних 
практик задля уникнення штампів та 
кліше, пов'язаних з цими сферами. 
Альтернативний юридичний і соціальний 
інструмент роботи зі студентами, 
співпраці університету з громадським 
сектором; популяризація практик 
неформальної освіти в академічному 
просторі. 

 

E-mail:  tsvok.ngo@gmail.com 

 

VK: https://vk.com/tsvok_ngo 

 

FB: https://www.facebook.com/tsvok.ngo/ 

 

http://www.yc.volyn.net/
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http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fiskra.lutsk
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Адреса: Градний узвіз, 5 

10. Волинська обласна 
молодіжна громадська 
організація  
"Студентська Рада 
Волині" 

(юридично 
зареєстрована) 

 

Жиговець Неля 

 Василівна 

 

+380667742143 

 

Об'єднання осіб, котрі навчаються у 
вищих навчальних закладах та 
професійно-технічних навчальних 
закладах Волині з метою задоволення і 
захисту своїх законних соціальних, 
економічних, творчих, духовних та інших 
спільних інтересів і виконання статутних 
завдань 

E-mail:  volyn.studrada@gmail.com 

VK: https://vk.com/volyn.studrada 

FB: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1
00007958796279&pnref=friends.search 

Адреса: Волинська область, м. Луцьк, 
вул Винниченка 30, каб.№7 

11. Громадська організація  
"Фундація розвитку 
громад" 
(юридично 
зареєстрована) 

Михальчук Роман 
Ростиславович 

+38095 0026439 

Допомога недержавним організаціям 
шляхом надання інформації, 
консультацій, матеріально-технічної 
підтримки, а також захист законних 
освітніх, наукових, екологічних, 
культурних, соціальних, економічних, 
творчих, вікових та інших прав й 
інтересів членів організації. 

E-mail:  Lenochka_Y@meta.ua 

VK: https://vk.com/vogofrg 

FB: 
https://www.facebook.com/groups/fLutsk/ 

Адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, 
оф. 414 

12.  Громадська організація 
"ArmaWork" 

(юридично 
зареєстрована) 

Дмитро Лук'янчук 

 

950447061 

 Головною метою Організації є 
всебічний розвиток людини, допомога у 
реалізації прав і свобод людини. 
Організація дозвілля людей, пропаганда 
здорового способу життя та турбота про 
екологію. 

E-mail:  Kovtoniukillia1@gmail.com 

 

VK: https://vk.com/armawork 

FB: https://www.facebook.com/ArmaWork-

http://www.yc.volyn.net/
https://www.facebook.com/ArmaWork-1510868052546526/


Список організацій Волині що працюють із молоддю   
(список постійно оновлюється)*/ молодіжний центр Волині 

 

www.yc.volyn.net 
 

 1510868052546526/ 

Адреса: м. Луцьк Градний узвіз 5 

13. Осередок всеукраїнської 
організації 

Громадська організація 
"Волинська округа Пласту 
- Національної скаутської 
організації України" 

Олег Лапковський 

+380931154474;  

+380502518164 

Пласт – українська скаутська 
організація. 

E-mail:  volyn@plast.org.ua 

VK: https://vk.com/plastnavolyni 

FB: 
https://www.facebook.com/plastnavolyni/ 

Адреса: вул. Шопена 18, каб. 48, м. 
Луцьк, Волинська обл., Україна, 43021 

14. Громадська організація 
“Волинське Козацьке 
Стрілецьке Братство” 

Роман Вітюк 

+38099 00 55312 

Розвиток та відродження традицій 
українського козацтва, реконструкція 
історичної зброї козацької доби, 
пропагування патріотичного виховання 
молоді. 

E-mail:  romavitiuk@gmail.com 

VK: https://new.vk.com/romavitiuk 

FB: https://www.facebook.com/romavitiuk 

Адреса: пр.Волі, 2 . Ініціал. 

  Громадська організація 
“Інститут волонтерства та 
громадської співпраці” 

 

Юлія Євпак Сергіївна 

 

+38098 659 24 79 

 

0955253126;  

Головною метою організації є допомога 
недержавним організаціям шляхом 
надання інформації, консультацій, 
матеріально-технічної підтримки, а 
також захист законних освітніх, 
наукових, екологічних, культурних, 
соціальних, економічних, творчих, 
вікових та інших прав та інтересів членів 
організації. 

E-mail:  ivgsgo@gmail.com 

 

FB: 
https://www.facebook.com/groups/voluntee
rLutsk/ 

 

http://www.yc.volyn.net/
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Адреса:  м. Луцьк вул. Шопена11 

 Всеукраїнська молодіжна 
громадська організація 
«Фундація регіональних 
ініціатив» 

(юридично 
зареєстрована) 

Оксана Федорук 
+380986015218 

Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація “Фундація Регіональних 
Ініціатив” (ФРІ) – потужний центр 
підтримки молодіжного руху, молодіжних 
організацій та підготовки молодих 
лідерів в Україні. Діє з метою зміцнення 
молодіжного руху, навчання і 
забезпечення активних учасників 
об’єднань молоді, розвитку студентських 
та загалом молодіжних ініціатив. 
Стратегічною метою діяльності ФРІ є 
збільшення кількості молодих активістів 
громадського життя, щоб почати 
невпинну ланцюгову реакцію позитивних 
змін в суспільстві. ФРІ є незалежною 
неурядовою організацією, не належить 
до жодної з політичних партій, не 
підтримує жодного партійного лідера і не 
бере участі у виборах як сторона 
виборчого процесу. 

E-mail:  oksana61025@gmail.com 

 

VK: http://vk.com/oksana_fedoruk 

 

FB: 
https://www.facebook.com/oksana.fedoruk.
39 

 

Адреса:  м .Київ 

 СГО «Молодіжна 
Платформа» 

Захар Ткачук 
+38095092516 

СГО «Молодіжна Платформа» була 
утворена спеціально для того, аби 
вдосконалювати та створювати новий, 
кращий простір для діяльності молоді.  
Спілка громадських організацій також 

E-mail:  molod.platforma@gmail.com 

VK: http://vk.com/molod_platforma 

 

http://www.yc.volyn.net/
mailto:molod.platforma@gmail.com
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утворена для проведення масових акцій, 
взаємодопомоги у різних напрямках 
діяльності громади, аби молодь не була 
пасивною у своїй громадській діяльності, 
адже «Молодіжна Платформа» 
створена молоддю для молоді. 

FB: 
https://www.facebook.com/platforma.molod
/?fref=ts 

Адреса: м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 5 

 Консультативно –
дорадчий орган при 
Луцькому міському голові 
«Молодіжна рада» 

Софія Ройко 
+380993299457 

Залучення активної молоді до розвитку 
міста Луцька, комунікація молоді міста із 
представниками місцевого 
самоврядування. Молодіжні ініціативи 
на покращення участі молоді, 
міжсекторальної молодіжної політики. 
Культурні та мистецькі заходи. 

E-mail:  sonkaroyko@gmail.com 

VK: https://vk.com/molodrada_lutsk 

FB: 
https://www.facebook.com/molodizhnarada
lutsk/ 

 ГО "товариство сприяння 
збройним силам України 
та військово-морському 
флоту Цивільний корпус 
"Азов" 

 

(юридично 
зареєстрована) 

Олександр Дмитрук 
+380665155051 

Повернути Україні могутність та 
добробут! Виховання молоді в 
патріотичному дусі, звільнення держави 
від гніту корумпованих чиновників та 
зрадників. 

E-mail:  azovvolyn@gmail.com 

VK: http://vk.com/civilcorps_azov_volyn 

FB: 
https://www.facebook.com/azovvolyn/?fref
=ts 

Веб сайт:  http://azov.press/ 

Адреса: м. Луцьк вул. Перемоги 14 

 Волинська обласна 
благодійна організація 
"Радість Дитинства" 

Лідія Кожевнікова 
+380509637084 

ВОБО «Радість Дитинства» є 
молодіжною організацію, котра працює з 
молоддю, дітьми та жінками. Нашим 

E-mail:  radistdytynstva@gmail.com 

 

http://www.yc.volyn.net/
https://www.facebook.com/azovvolyn/?fref=ts
https://www.facebook.com/azovvolyn/?fref=ts
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(Юридично 
зареєстрована) 

основним напрямком діяльності є 
надання можливостей для молоді та 
дітей через неформальну освіту 
(тренінги, обміни, воркшопи, семінари), 
проведення благодійних акцій, робота з 
дитячими будинками та інтернатами, 
поширення інформаційних кампаній 
щодо проблем актуальних для нашого 
суспільства, побудова толерантного 
суспільства та інклюзивної громади. 
Також ми підтримуємо жінок у питаннях 
самореалізації та отримання додаткових 
навичок. 

 

FB: 
https://www.facebook.com/joychildhood/ 

 

Веб сайт: http://joychildhood.org/ 

 

Адреса:  м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 5 

 

 "ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРІСЕПТ" 

Ігор Демковський  

+38067 332 82 02 

Пропагування здорового способу життя, 
профілактика та попередження 
шкідливих звичок  у школярів та 
студентів. Розвиток спортивної гри – 
флорбол. Християнське виховання 
молоді. 

E-mail:  demkovskyi@mail.ru 

VK: https://new.vk.com/demkovskyi 

FB: facebook.com/igor.demkovskyi 

Веб сайт: 
https://youcontrol.com.ua/catalog/company
_details/39859035/ 

 

Адреса: 43000, Волинська обл., місто 
Луцьк, ВУЛИЦЯ КОНЯКІНА, будинок 9Б, 
квартира 95 

http://www.yc.volyn.net/
https://www.facebook.com/joychildhood/?__mref=message_bubble
http://joychildhood.org/
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 МГО Молодіжний фонд 
“Наше майбутнє” 

 

Волинський обласний 
центр військово - 
партіотичного виховання 
«Волинська січ» 

Сергій Дружинович  

+380667205250,  

+380964329365 

  

 Патріотичне та фізичне виховання 
школярі та студентів; 
- Підготовка юнаків до несення служби в 
лавах Збройних сил України, 
Національної Гвардії та інших силових 
підрозділів держави, за новими 
стандартами військово-патріотичної 
підготовки; 
- Організація військово-спортивних ігор, 
тренувань, змагань, польових виходів та 
різноманітних турнірів із метою 
поглибленого вивчення військово-
патріотичної справи; 
Фізична підготовка (вправи на швидкість, 
силу, витривалість); 
- Лекційний матеріал (маловідомі 
історичні факти, легенди та забуті 
традиції Українського народу); 
- Військова підготовка (курс підготовки 
пластунів-розвідників); 
- Рукопашний бій ( основи самозахисту 
голіруч та зі зброєю); 
- Туризм (орієнтування на місцевості, 
вивчення вузлів, способів подолання 
перешкод ); 
- Медична підготовка (надання першої 
медичної допомоги, способи 
транспортування потерпілих, народна 

E-mail:  skiftilarids@gmail.com 

 Веб-сторінка:  http://mfnm.com.ua/ 

FB: https://www.facebook.com/skifcamp/ 

Адреса: A/С 60 м. Ковель  Україна 
Волинська обл.  інд. 45008 

http://www.yc.volyn.net/
http://mfnm.com.ua/
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медицина); 
- Перегляд історично-патріотичних 
фільмів; 
- Купання, рухливі ігри, естафети, піші 
мандрівки 

 Громадська організація 
"Християнська Асоціація 
молоді та сім’ї – УМСА" 

(юридично 
зареєстрована) 

Президент федерації – 
Горбачук Іванна 
Григорівна  

 

+380503781674 

Міжконфесійна громадська організація  
має за мету розвивати здібності молоді, 
дає можливість  реалізовуватись молоді 
у  різних програмах через обмін, 
спілкування, досвід різних країн. 

E-mail:  volynymca@yahoo.com 

FB: https://www.facebook.com/VolynYMCA 

Адреса: м. Луцьк, вул. Богдана 
Хмельницького 40 

 Всеукраїнський 
благодійний фонд "Серце 
до серця" 

Наталія Савчук 
+380662225675  

Порятунок життя і здоров’я дітей та 
повернення довіри громадськості до 
благодійних організацій шляхом 
провадження діяльності за принципами 
прозорості, простоти, всестороннього 
контролю і публічного звітування. 
Шляхом закупівлі медичного 
обладнання в дитячі обласні лікарні. 

E-mail:   Natasha11.95@gmail.com 

VK: http://vk.com/club_sertse_do_sertsia 

FB: 
https://www.facebook.com/groups/sercedo
serca/ 

 

Адреса: м.Луцьк, вул. проспект Волі, 13 , 
каб. 133 

 Громадська організація 
«Розвиток Волині» 

(юридично 

Колковська Ірина 
Василівна тел. 
0989765018 

Метою організації є представництво та 
захист законних соціальних, 
економічних, творчих, вікових, 
національно-культурних, спортивних, 

E-mail:  rozvytok_volyni@ukr.net 

VK: http://vk.com/rozvytok_volyni 

http://www.yc.volyn.net/
http://vk.com/write?email=Natasha11.95@gmail.com
http://vk.com/club_sertse_do_sertsia
http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fsercedoserca%2F
http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fsercedoserca%2F
mailto:rozvytok_volyni@ukr.net
http://vk.com/rozvytok_volyni
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зареєстрована) 

 

 

Контактна особа- 
Філюта Катерина  

+380667838873 

інформаційних, інтелектуальних та 
інших спільних інтересів своїх членів та 
окремих категорій осіб, поширення 
цінностей громадянського суспільства та 
сприяння демократичному розвитку 
України, як сучасної країни з 
конкурентоздатною економікою, високим 
рівнем життя, демократичними 
цінностями й верховенством права. 

 

FB: http://facebook.com/rozvytok.volyni 

Адреса: вул. Ковельська, 2, оф. 4, 
м. Луцьк, 43016 

 Осередок всеукраїнської 
організації 

Молодіжна організація 
"Станиця Луцьк Пласту - 
Національної скаутської 
організації України" 

Олег Лапковський 

 

+380931154474;  

+380502518164 

Пласт – українська скаутська 
організація. 

E-mail:  lutsk@plast.org.ua 

VK: https://vk.com/plastnavolyni 

FB: 
https://www.facebook.com/plastnavolyni/ 

Адреса: вул. Шопена 18, каб. 48, м. 
Луцьк, Волинська обл., Україна, 43021 

 

http://www.yc.volyn.net/
http://facebook.com/rozvytok.volyni

