
                                         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 «Нова країна» 
 

Статус: юридична особа 
 

Сфера діяльності: творча сфера (сприяння організації та проведенню 
міжнародних, регіональних, та місцевих фестивалів і конкурсів в різних 
жанрах мистецтва; культурно-масових заходів, концертів, гастролей 
українських артистів; здійснення діяльності в галузі культури та мистецтва; 
надання інформаційної, методичної, консультативної та організаційної 
допомоги у сфері культури та мистецтва 
(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 
 

Дата реєстрації: 25.02.2015 
 

Місцезнаходження та контактні дані: 01001, м. Київ, Україна, вул. 
Малопідвальна, 12/10, оф. 15. E-mail: mkononova@ukr.net, +380679051673 

(у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону) 
 

Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та 
контрольних органів: Комар Олена Володимирівна, Муляр Олег 
Володимирович 
 

Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання 
заяви на участь у конференції: 
1. 2018 р. – організація та проведення Міжнародного форуму бандуристів у 
м. Київ та м.Чернігів;  
2. 2018–2019 рр. – співорганізація серії понад 18 волонтерських мистецьких 
проектів в рамках акції «Український схід» у містах, районних центрах та 
селищах Донецької та Луганської областей на замовлення Міністерства 
культури України;  
3. 2019 р. – співорганізація серії вистав «Сказ про Володимира Великого» у 
містах Луганської області спільно з ТОВ «ВД-Тревел»; 
4. 2019 – співорганізація Міжнародного фольклорного фестивалю «Зорі над 
Тясмином» (м. Сміла) з Національною всеукраїнською музичною спілкою. 
 

Перелік реалізованих проектів:  
1. Міжнародний форум бандуристів, 21-26 жовтня 2018 р., присвячений 
100-річчю Київської капели бандуристів. У межах форуму відбувся круглий 
стіл за участю українських, канадійських, американських, австралійських 
та аргентинських бандуристів; проведено міжнародну науково-практичну 



конференцію, присвячену 100-річчю Київської капели бандуристів України; 
проведено дводенний фестиваль «Усі бандури світу» за участю провідних 
бандуристів світу; організовано спільний виступ Національної капели 
бандуристів України та Української капелі бандуристів ім. Т.Шевченка 
(Північна Америка). Форум привернув увагу широкої публіки, його події 
набули розголосу у пресі, в Україну було повернуто харківську бандуру, 
виконавська практика на якій була знищена в Україні у радянські часи.  
2. Протягом 2015–2019 р. організація долучилася до реалізації низки акцій 
(18) Міністерства культури України в рамках програми «Український 
Схід». Сутністю програми була організація волонтерських виступів 
українських митців – музикантів, поетів, істориків, культурологів, 
дизайнерів та художників у Донецькій та Луганській областях, проведення 
майстер-класів з провідних напрямів українського мистецтва для школярів 
Сходу, проведення благодійних акцій для дітей з притулків та дитбудинків.  
3. Протягом 24 серпня – 02 вересня 2019 р. ГО «Нова країна» долучилася до 
організації серії благодійних культурно-освітніх вистав режисера 
Д. Тодорюка «Сказ про Володимира Великого», присвячених актуалізації 
української історії, в якій події 1000-річної давнини предстали в сучасному 
контексті. Презентація вистав відбулася у м. Житомир, Щастя, Новоайдар, 
Старобільськ та Київ.  
4. ГО «Нова країна» взяло участь у співорганізації першого Міжнародного 
фольклорного фестивалю «Зорі над Тясмином» (14-15.09.2019, м. Сміла). 
Під час дводенного фестивалю для жителів Черкащини були презентовані 
мистецькі традиції понад 20 країн, 5 концертних програм, 2 танцювальні 
марафони за участю представників понад 30 народів. Фестиваль привернув 
увагу широкої публіки, його відвідала велика кількість осіб, переважно 
жителів Черкаського регіону.  

(зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 
Проведені заходи:  
1. Міжнародний форум бандуристів. 21–26.10.2018 
2. 14.06.2019. Перший мистецький фестиваль імені Марії Приймаченко (м. 
Северодонецьк). 
3. 02.09.2019. Прем’єра мультижанрового освітнього перформансу «Сказ 
про Володимира Великого» (автор та режисер Дмитро Тодорюк).  
4. Міжнародний фольклорний фестиваль «Зорі над Тясмином» 14-
15.09.2019 

(назви заходів, дати проведення) 
Друковані та електронні видання: _________________________________________ 

 (назва, бібліографічні посилання, посилання в мережі Інтернет) 
 

Інформація про керівника: Муляр Олег Володимирович, 1979 р., вища 
освіта (правознавство),юрист 
(ПІБ, 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: Кононова Марія Віталіївна – виконавчий 
директор ГО «Нова країна», 1979 р., вища освіта (правознавство, 




