
СЛАВА УКРАЇНІ
ГО «Славетні епохи України», код 41911020, Україна, 04210, Київ

БЛАНК
інституту громадянського суспільства 

ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом року до дня подання заяви
(у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року -

за період діяльності)

1. Назва ІГС ГО «Славетні Епохи Україні»
2. Скорочена назва ІГС. ГО«СЕУ»
3. Адреса, контакти. Київ 02410, пСталінграду, 26, кв.32, 044/

2293250, 099/3444701, Беи-іпГо@і.иа ,<
4. Мета та напрямки діяльності. Національно патріотичний, меморіальний, 
культурний та правовій напрямок

5. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва 
проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

1) Національнопатріотичний захід «Славетні епохи України» ( понад 100 заходів 
за 17 місяців в школах, коледжах, інститутах, університетах м. Києва, 
Київської області) (Осередки діють в Голосіївському, Оболонському, 
Дніпровському районах. Заходи в інших районах проводяться локально);

2) Національнопатріотичний захід «Славетні епохи України-регіони» ( б 
відряджень за б міс. перш за все Донецька та Луганська обл.. та інші обл..);

3) Військовопатріотичний захід «Велика гра»;
4) Військовопатріотичний захід «Літнє таборування»;
5) Вироблено нагороду «Герой Киянин» і нагороджено понад 160 загиблих киян 

посмертно;
6) Вироблено нагороду «Герой Оболонець» і нагороджено понад 20 загиблих 

Оболонців посмертно;
7) Вироблено нагороду «Герой Голосієва» і нагороджено понад 20 загиблих 

Голосїівців посмертно;
8) Вироблено разом з «Асоціацією інвалідів АТО» орден «Патріот України» та 

нагороджено (убд та інвалідів АТО) за особливі бойові заслуги;
9) Вироблено нагрудну відзнаку «Народний Захисник» та нагороджено убд та 

волонтерів;
10) Створено, збудовано, оформлено музей «Української слави» в СШ 110 

Голосіївського р-ну;
11) Стіна памяті «Загиблі Герої Кияни» в приміщенні КМДА;
12) Стіна памяті «Загиблі Герої Кияни Шевченківського р-ну м.Києва»;
13) Проект Меморіалу «Перой Голосієва» ( чекає фінансування);



14) Щорічний забіг на честь загиблих Г К и я н  «Біжу за воїнів Героїв 
України» ( 5км, проводиться на території ВДНГ)

15) Зроблено та змонтовано Меморіал на честь загиблих Героїв білорусів за 
Україну ( адреса: вул.. Білоруська 22, Київ.);

16) Проектування та допомога в реформуванні шкільних музеїв (розроблено 
концепцію наповнення та розміщення)

17) Волонтерська діяльність та локальна допомога одному з підрозділів 72
бригади ЗСУ ;

18) Запускається новий проект по мистецькій реабілітації у.б.д. АТО/ООС в
заснованому ГО «СЕУ» творчому центрі - кіборга
Динамо;

19) Випустили (випускаємо) патріотичні календарі, постери, буклети які 
даруємо учбовим закладам та партнерам;

20) Регулярно організовуємо та проводимо з партнерами патріотичні, 
святкові та меморіальні заходи...



СЛАВА УКРАЇНІ
ГО «Славетні епохи України», код 41911020. Україна, 04210, Київ

1 Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь 
в установчих зборах щодо обрання нового складу Громадської 
ради при
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

Прізвище, ім'я, по батькові
Дурмасенко Олег Леонідович

Членство вІГС
Голова правління ГО 
«Славетні Епохи України»

Місце роботи 
ФОП

Громадянство, число, місяць і рік
народження
Українець, 07.06.1967

Місце народження
Київ

Освіта
середня-спеціальна 
Науковий ступінь, вчене звання

ГЕРОЯМ СЛАВА!
пр-кт Героїв Сталінграду, 26. к.32, (044) 2293250, seu.inform@gmail.com

Нагороди, почесні звання 
Медаль «За сприяння ЗСУ», 
Медаль «За волю», 
нагрудна відзнака «Народний 
захисник»

Громадська діяльність
2013 - активна громадська 
позиція
2015- Член правління «Ради 
ветеранів АТОГолосїївського 
р-ну»
2016 - Член правління 
«Асоціація ветеранів т а  
учасників АТО т а  сімей 
загиблих»

mailto:seu.inform@gmail.com


ZU70 - член правління «І г  
Г о л о с ї ї в с ь к о г о  р-ну»
2017р.Голова правління Г0  
«Славетні Епохи України»

Можливий напрямок роботи у 
громадській раді
Національно патріотичний, 
культурний, вшанування 
пам’я т і загиблих т а  правовій 
напрямок

Трудова  д і я л ь н і с т ь

Додаткова інформація ( особисті досягнення тощо)
(иянин, 07.06.1967, батько загиблого Героя Олексія Дурмасенка (кіборг Динамо) 
па 2-ох дочок Марії т а  Анастасїї, розлучений.
'982р. закінчив СІП 176, Дніпровського р-ну м. Києа, 1985р. закінчив СГПТУ-5 ( 
будівельник, ліпник, архітектурних деталей)
'985-1987Служба в збройних силах (Монголія), cm..сержант запасу...
Освіта середня -  спеціальна, фах-1: будівельних, ліпник -  реставратор, 
іідприємець, робота в Німеччині ( 1985-2004р) фах-2: художник, дизайнер, 
іроектувальник, виробник, підприємець ( з 2005 і сьогоднішні дні), засновник 
поргових марок, розробник т а  виробник багатьох проектів т а  відомих 
брендів... Має понад 10 творчих і промислових роб іт зареєстрованих в 
Департаменті інтелектуальної власності т а  Промислово патентн ій  палаті, 
-іагороджений грамотами т а  дипломами.

Контактні дані (моб.телефон, адреса та телефон організації, e-mail)

(044)2293250, (099) 3444701 
e-mail:seu-info@i. иа 

fbk: ГОНСлаветні епохи України


