
Додаток 1 
до Порядку проведення конференцій
громадських об’єднань та асоціацій,

обрання членів Наглядової ради
публічного акціонерного товариства

“Національна суспільна  телерадіокомпанія України”
та припинення їхніх повноважень 

(підпункт 1 пункту 5 розділу ІV)

ЗАЯВА 
на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій 

для обрання члена Наглядової ради НСТУ

Найменування __Громадська організація “Культурна Асамблея” 

Статус __Громадська організація 

Сфера діяльності __творча сфера  
(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”)

Дата реєстрації _
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань: 
Дата запису: 05.02.2014 Номер запису: 10741020000048473

Місцезнаходження та контактні дані _
Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРДЯНСЬКА, будинок 28/6 , +380983018572, 
cultural.assembly.ua@gmail.com
              (у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону)

Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних органів_
САЛАТА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА  - голова ГО, КОТ КАТЕРИНА ЮРІЇВНА  - заступник 
голови ГО, ГРІЗА ВІКТОР — голова ревізійно\ комісії ГО

Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання заяви на участь у 
конференції - 
ГО здійснює організацію та підтримку культурних та освітніх проектів в Україні. Формує
активну громадську позицію щодо модернізації культурної політики країни.
ГО реалізує культурно-мистецькі заходи, як самостійно, так і на партнерських засадах,
приймає активну участь у діяльності із формування державної та місцевої (м. Київ)
політики з розвитку культури і зокрема, креативних індустрій.
Продукти: фестивалі, театральні і концертні заходи, виставки, конференції і воркшопи,
аналітичні дослідження з питань культури. 
Зараз  працюєимо в партнерстві  з  ГО “PAG” над знаковим проектом для України -
NordArt  Ukraine  2021,  де  наша країна  вперше за  всю історію стане фокус-країною
однієї  з  найбільших  виставок  сучасного  мистецтва  в  Європі.  Це  буде  один  з
найбільших  проектів  українського  мистецтва  за  кордоном,  що  дозволяє  розкрити
сучасне українське мистецтво у світовому контексті,  продемонструвавши масштабні
роботи та мистецький потенціал країни на 2000 м2 укр.павільйону. 



Перелік реалізованих проектів_
• «Пазли Вічності» - міжнародний проект по відновленню музею та скульптур Іоганна

Георга Пінзеля у Львові - http://bachpinzel.com/ua/puzzles/about.html;

• спільний  театральний  проект  Нового  драматичного  театру  на  Печерську  із  Swiss
Cooperation Office Ukraine - “Hesse’s Legacy on Theatrical Stage”(2015-2016)

• організація  концертної  діяльності  камерного  симфонічного  оркестру  New Era
Orchestra (2014 -2017) та підтримка концертної,  фестивальної діяльності дуету  Two
Violins (2014 -2017); 

• організація Фестивалю піаністів-аматорів «Каштановий Рояль»(2014- 2015); 

• спільні  проекти  ГО  та  Японського  посольства,  Українсько-японського  культурного
центру – гастролі театру Кабукі в Києві, фотовиставка Кадзуми Обари «Фукушіма.
Інший погляд» в Музеї історії Києва, виставка японської гравюри в Музеї Ханенків,
фестивалі «Дні Японії в Одесі», «Дні Японії у Вінниці» (2016-2019), Висадка сакур в
Рік Японії в Україні (2017) ; 

• Cultprostir HUB в Музеї історії Києва (2016-2017)

• Фестиваль незалежних театрів Вільна Сцена – 2017 (Київ, жовтень 2017)

• Проект Carbon Community (13й павільйон ВДНГ) (2017-цей час)
• Організація низки концертів камерного симфонічного оркестру New Era Orchestra за

участі світових зірок симфонічної музики - Джошуа Белл (скрипка, США), Сара Чанг
(скрипка,  США), Аві Авіталь (мандоліна,  Ізраїль — Німеччина),  Даньюло Ісидзака
(віолончель, Німеччина-Японія) та іншими.

• Запуск  проекту  «Арт-Братислава»  -  ревіталізація  комунального  кінотеатру
«Братислава» (м.  Київ),  грудень  2018 року -  http://kievvlast.com.ua/style/v-kinoteatre-
bratislava-ustroyat-art-uike-ndy,  https://www.facebook.com/events/356877761543227/?
active_tab=discussion.  Проект  «Арт-Братислава»  -  став  стартом  ревіталізації
комунального кінотеатру «Братислава» (м. Київ) - грудень 2018 року, був націлений на
формування/відновлення аудиторії культурного закладу одного із перших “спальних”
районів — Оболонь,  аудиторія - молодь, сім'ї з дітьми, діти шкільного віку, загалом,
мешканці району,  включно із особами з обмеженими можливостями. Інструменти -
створення  низки  культурно-мистецьких  і  освітніх  заходів,  які  повернуть  увагу
населення  до  місцевого  культурного  центру.  Результат  -  проект  “Арт  Братислава”
продовжує  свою  діяльність  в  2019-2020  р.р.  в  ревіталізованих  приміщеннях
оновленого  кінотеатру,  аудиторія  сформована   -  http://artbratislava.kiev.ua;  -
http://kievvlast.com.ua/style/v-kinoteatre-bratislava-ustroyat-art-uike-ndy,
https://www.facebook.com/events/356877761543227/?active_tab=discussion

• Участь у розробці Експотрної стратегії України для креативних індустрій (2018-2019
роки)  -  https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=994b0513-1759-4b3b-
a80a-0e70f015017d&tag=CektorKreativnikhIndustrii&isSpecial=true

зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати)

Проведені заходи __ 
дивитись попередне питання а також 
Організація  низки  концертів  камерного  симфонічного  оркестру  New  Era  Orchestra
https://www.facebook.com/NewEraOrchestra за  участі  світових  зірок  симфонічної  музики  -
Джошуа  Белл  (скрипка,  США,  2015),  Сара  Чанг  (скрипка,  США,  2016),  Аві  Авіталь
(мандоліна, Ізраїль — Німеччина, 2017), Даньюло Ісидзака (віолончель, Німеччина-Японія,
2017),   Christoph  Sietzen  (перкусія,  Австрія,  2019)   та  інші  щорічні  концерти  із  зірками
симфонічної сцени. 

https://www.facebook.com/events/356877761543227/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/356877761543227/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/NewEraOrchestra
https://www.facebook.com/events/356877761543227/?active_tab=discussion


(назви заходів, дати проведення)

Друковані та електронні видання_
видання (друковане укр. і англ, електронне укр. і англ)-  Аналітичний звіт «Український театр:
шлях до себе», Київ, за підтримки УКФ, 2018р. -  https://ucf.in.ua/archive/5f16c580996c8f765f346dc3,
https://nstdu.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Doslidjennya_UKR_PDF_Final.pdf

(назва, бібліографічні посилання, посилання в мережі Інтернет)

Інформація про керівника_
САЛАТА Олена Олександрівна, 19.06.1961р. , https://www.facebook.com/olena.salata.1/
Овіта вища: Київський Політехнічний Інститут (електротехніка, Національна Академія 
Внутрішніх Справ України (господарське право), Національний педагогічний  університет 
ім.Драгоманова культурологія)
Культурний менеджмент –  Дім освіти та культури «Майстер Клас», керівник  (2012-2013),
громадська  організація  «Культурна  Асамблея»,  голова  правління (2013-2020),  проектний
директор ГОГОЛЬFEST 2016-2017, освітня панель ГОГОЛЬFEST 2017, куратор

Голова ГО «Культурна Асамблея», проекти ГО описані вище.
Громадська діяльність –  експерт групи Культура – Реанімаційного Пакету Реформ (2014-
2016), групи Київ – Реанімаційного Пакету Реформ (на цей час). 

• Участь у розробці  проекту Засад культурної  політики України;  адвокація з/проекту
2669/2669-1 про конкурсні процедури в закладах культури та контрактну форму праці
керівників  закладів  культури;  адвокація  з/проекту 2447 –  про  авторські  та  суміжні
права на службові твори тощо. (2015)

• Моніторинг конкурсних процедур в закладах культури, підпорядкованих Міністерству
культури України та Департаменту культури КМДА. (2016)

• Член  експертної  ради  при  Міністерстві  культури  України  (конкурсний  відбір
мистецьких проектів), член конкурсних комісій на посади керівників ДП «Львівський
державний цирк» та ДП «Криворізький державний цирк» (2016)

• Член Робочої групи Європейської Театральної Конвенції в Україні (ЄТК/ЕТС) (2017-
2020)

• Член Громадської бюджетної комісії (ГБК-2) Громадського бюджету Києва 2017-2018
року.

(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, інформація про освіту та науковий ступінь у 
разі наявності, інформація про трудову діяльність, перелік публікацій у друкованих виданнях,
у мережі Інтернет тощо, інформація про участь у конференціях, публічних заходах, теми 
виступів)

Інформація про інших членів 
КОТ Катерина  — менкджер культури,  організатор великої  уількості  культурних заходів  в
україні і за кордоном - https://www.facebook.com/katrya.kot
ГРІЗА Віктор — кандидат історичних наук, засновник інтернет порталу про культурні події
коаїнм WOW NOW - https://www.facebook.com/viktor.griza
 
Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 
висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років_

https://www.facebook.com/olena.salata.1/
https://nstdu.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Doslidjennya_UKR_PDF_Final.pdf
https://ucf.in.ua/archive/5f16c580996c8f765f346dc3


ГО Культурна Асамблея послідовно розвиває досвід формування і стратегування культурних політик
міста Києва і України, а саме:

• Участь в роботі Робочої групи з розробки проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2035
року з обговорення смарт-спеціалізації м. Києва за напрямом Культура. Історико-культурна
спадщина.Туризм, 2019-2020 р.р., організатор Департамент економіки та інвестицій КМДА,
члени  робочої  групи  -  учасники  ГО  Культурна  Асамблея  Салата  О.О.,  Фоменко  О.В.
https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2020/2/5/rozporjadzhennja_43.pdf

• Участь у розробці Експортної стратегії України для креативних індустрій, 2018-2019
роки,  результат-   https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=994b0513-
1759-4b3b-a80a-0e70f015017d&tag=CektorKreativnikhIndustrii&isSpecial=true

• Участь у розробці і  впровадженні проекту “Громадський Бюджет міста Києва” ,  ГО
Культурна  Асамблея  -  учасник  Громадської  бюджетної  комісії  -  2017-2018  р.р.,
результат - ГБ Києва працює вже 5-й рік поспіль і  впроваджує громадські  проекти,
збільшивши суми бюджету від 50 до 170 млн.грн - https://gb.kyivcity.gov.ua

Керівник                  ______________              ____ О.О.Салата______
            (підпис)                                             (ініціали, прізвище)

https://gb.kyivcity.gov.ua/
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=994b0513-1759-4b3b-a80a-0e70f015017d&tag=CektorKreativnikhIndustrii&isSpecial=true
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=994b0513-1759-4b3b-a80a-0e70f015017d&tag=CektorKreativnikhIndustrii&isSpecial=true
https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2020/2/5/rozporjadzhennja_43.pdf

