
Додаток №3  

до протоколу №1 від 21.05.2017 

 

Список кандидатів до 

Експертної ради з підтримки проектів у сфері аудіовізуального мистецтва (кіно, 

телебачення, реклама, відео арт, діджитал арт, нові медіа, відеоігри, віджеїнг) 

яких допущено до другого етапу конкурсу з добору експертів 

 

№п/п ПІБ Інформація про кандидата 

1 Артюгіна Лариса 

Михайлівна 

 

 

Голова громадської організації «Донбас», 

режисерка документальних та ігрових фільмів 

2 Бабій Олена Василівна 

 

Начальниця відділу з організації роботи 

кінотеатрів КП Київкінофільм, організаторка 

понад 270 культурно-мистецьких проектів, 

пов’язаних з музикою та кіномистецтвом 

3 Біловус Юрій Олегович Очільник організації та проведення 

Міжнародного Пісенного Конкурсу 

Євробачення-2017, керував реалізацією ряду 

масштабних міжнародних подій та заходів 

4 Bukauskas Artur 

 

 

Керівник анімаційної програми Вільнюської 

Академії мистецтв, сценарист та режисер 

анімаційних та короткометражних фільмів, 

викладач (анімація, реклама, кіно, 

постпродукція) 

5 Вітер Василь Петрович 

 

Директор інститут екранних мистецтв, 

завідуючий кафедри режисури кінематографії 

КНУТКТ ім. Карпенка-Карого, заслужений діяч 

мистецтв України, режисер, автор сценаріїв та 

продюсер 

6 Колесников Дмитро 

Володимирович 

 

Продюсер ТОВ «Кінокомпанія "Кінотур», 

експерт широкого журі та конкурсу сценаріїв та 

сценарних ідей «Своє кіно», член Асоціації 

продюсерів України 

7 Коробіна Світлана Віталівна Колишня заступниця генерального директора 

Національного центру О. Довженка 

8 Костенко-Кузнєцова Віра 

Анатоліївна 

 

Співробітниця відділу розвитку засобів масової 

інформації Зміцнення громадської довіри 

Chemonics Inc., експерт з розвитку медійних 

проектів 

9 Крохмальна Любов 

Тарасівна 

 

Керівниця міжнародного спільного виробництва 

аудіовізуальних творів «Медіа Ресурси 

Менеджмент», радник та представник 

«Української Кіноасоціації» 

10 Моргунець-Ісаєнко Олеся 

Олександрівна 

 

 

Режисерка, членкиня журі «Коронація слова», 

авторка та режисерка серії роликів для дітей, які 

проживають на території Донбасу і Криму, 

режисерка українського короткометражного 

фільму «Казка про гроші» 

 



11 Нагорний Володимир 

Володимирович 

 

Засновник та генеральний продюсер компанії  

«Сценарне КБ», сценарист, режисер, продюсер з 

міжнародним досвідом. 

12 Олесов Єгор Олексійович Продюсер візуальних ефектів, композитор 

анімаційної студіії «Анімаград», продюсер 

анімаційного повнометражного фільму «Мавка. 

Лісова пісня» 

13 Прилипко Юрій 

Станіславович 

Представник Асоціаціі «Українська 

Кіноасоціація», продюсер компанії «FILM.UA 

GROUP», співзасновник та генеральний 

директор «Діджитал Сінема Україна», 

генеральний директор компанії «Постмодерн» 

14 Пруденко Яніна Дмитрівна 

 

Доцентка кафедри культурології НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, кураторка Відкритого архіву 

українського медіа-арту, одна із засновниць ГО 

«ДзигаМедіаЛаб», метою якої є дослідження та 

підтримка українського медіамистецтва, 

кандидатка філософських наук 

15 Різоль Андрій 

Володимирович 

Ініціатор створення та генеральний продюсер 

Київського Міжнародного «Кінофоруму 

України», засновник та генеральний директор 

агенції маркетингових та PR-сервісів компанії 

«ВАВІЛОН» 

16 Серебренікова Людмила 

Євгеніївна 

Колишня викладачка кафедри звукорежисури 

Інституту екранних мистецтв в Києві ім. 

Карпенко-Карого 

17 Сінькевич Юлія Львівна 

 

Генеральна продюсека Одеського міжнародного 

кінофестивалю, співзасновниця та членкиня 

Наглядової ради Української кіноакадемії та  

членкиня Європейської Кіноакадемії, засновниця 

компанії «JS Films» 

18 Сушко Павло Михайлович 

 

Член Української кіноакадемії, продюсер, 

директор кінокомпанії «Prime Story Pictures» 

19 Храпко Галина Іванівна Продюсерка ТОВ «Стар Медіа», керівниця 

програми «Ключовий момент» з Н. Сумською, 

академік Української Телевізійної Академії 

(гільдія продюсерів) 

20 Чепелюк Оксана Вікторівна Доцентка Національної академії образотворчих 

мистецтв і архітектури, провідна наукова 

спеціалістка Відділу мистецтва новітніх 

технологій Інституту проблем сучасного 

мистецтва НАМУ, художниця (живопис, 

інсталяції, кінетичні твори у суспільному 

просторі і мультимедійні твори, створені за 

допомогою комп'ютерних і цифрових 

технологій) 

21 Чернецький Віталій 

Олександрович 

 

Директор Центру російських, 

східнослов’янських та євразійських студій 

Канзаського університету, літературознавець та 

кінознавець, професор славістики Канзаського 

університету 

 



22 Шпилюк Олександр 

Семенович 

Арт-директор Української кіноакадемії, 

програмний директор Міжнародного фестивалю 

анімаційних фільмів «КРОК», програмний 

консультант Одеського міжнародного 

кінофестивалю, куратор кінопрограм, 

кінознавець 

23 Штепан Олександр 

Анатолійович 

 

Креативний директор рекламного агенства 

«АСТІ Україна», фахівець у галузі аудіо- та відео 

виробництва і графічного дизайну 

24 Шурпан Ігор Вікторович Член Національної спілки кінематографістів 

України, співзасновник та організатор 

кінофестевалю екранних мистецтв «Пілігрім» 

25 Яковлева Наталія Вікторівна Журналістка, креативна продюсерка «STAR 

MEDIA» 

26 Ярмощук Вікторія 

Володимирівна 

Радниця Міністра культури України, директорка 

«Media Resources Management», виконавча 

директорка Української Кіноасоціації, 

медіааналіткиня International Media Projects 

27 Яценко Володимир 

Вікторович 

Генеральний продюсер компанії «LimeLite», 

засновник Асоціації кіноіндустрії України 

 
 

 


