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Загальний
бюджет
проекту

Запитувана
сума від УКФ

Назва організації-заявника

Пізнай стародавній Іскоростень

83 455,00

41 727,50

Відділ культури і туризму виконавчого комітету
Коростенської міської ради

культурні та креативні
індустрії

XII Всеукраїнський фестиваль - конкурс ім.Ю.Штельмаха "Серпневий заспів"

70 000,00

50 000,00

Відділ культури Чорноморської міської ради
Одеської області

Пріоритет

Номер

Сектор

ОТР1001 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

ОТР1002 сприяння збреженню культурного розмаїття

Назва проекту

ОТР1003

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

література та видавнича
справа

Євген Онацький. "Українська мала енциклопедія", том 2

319 500,00

319 500,00

Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ

ОТР1004

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

Медіа проект Yakutovych Academy

356 300,00

356 300,00

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Видавництво "Артбук"

ОТР1005

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

література та видавнича
справа

Літ-арт-фестиваль для творчої молоді «СУП-культура» (СУП - Сучасна Українська
Поезія, Проза, Пісня, П'єса, Перфоманс тощо)

90 250,00

70 250,00

Мережа ресторанів фаст-фуд "Ланч ПМК
їдальня"

не вказано

Вже воскресла Україна

не вказано

не вказано

ГО "Країна мрій"

культурна спадщина

БібліоКемп лідерів читання

ОТР1008 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурні та креативні
індустрії

Міжнародний проект "Парад націй"

не вказано

не вказано

ТОВ "АМЕДІА КОМПАНІ"

ОТР1009 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Місто - ТВОЄ

77 337,00

77 337,00

Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1010 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

література та видавнича
справа

Інновації та збереження традицій: "Музейна подорож шляхами історії". Видання
книги в електронному та друкованому виданні (українською мовою)

95 402,40

95 402,40

Комунальний заклад "Павлоградський
історико-краєзнавчий музей"

візуальне мистецтво

Фестиваль "Спадщина Красицьких: від класицизму до епохи новітньої культури"

497 248,00

459 410,00

Володимирецька селищна рада

ОТР1012 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурні та креативні
індустрії

Міжнародний проект "Парад націй"

667 943,00

463 515,00

ТОВ "АМЕДІА КОМПАНІ"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1013 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

Маловідомі архітектурні пам'ятки Рівного

107 866,63

107 866,63

Комунальний заклад "Рівненська обласна
бібліотека для дітей"

ОТР1014 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

культурні та креативні
індустрії

Забуттям не заростає честь і слава козаків

399 393,00

399 393,00

Тернопільський обласний творчий осередок
творчої спілки "Асоціація діячів естрадного
мистецтва України"

ОТР1015 сприяння збреженню культурного розмаїття

література та видавнича
справа

"Рушник"

185 916,00

185 916,00

Збаразький районний комунальний будинок
культури

ОТР1016 не вказано

не вказано

3D Кінотеатр "Book & Cinema"

175 917,00

175 917,00

Комунальний заклад "Запорізька обласна
бібліотека для дітей "Юний читач" Запорізької
міської ради

ОТР1017 не вказано

не вказано

Фестиваль національних ремесел

176 451,00

136 304,00

Запорізький міський центр народої творчості
та культурної роботи "Народний дім"

перформативне та сценічне
мистецтво

VI Міжнародний театральний фестиваль ДЖОЙФЕСТ

500 000,00

500 000,00

ГО "Міжнародний соціально-культурний
проект "Джойфест"

47 250 000,00

489 233,01

ФОП Яковлева Наталія Вікторівна

ОТР1006 не вказано

ОТР1007

ОТР1011

ОТР1018

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

ОТР1019 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ПЛЕЯДА (ЦВІТ НАЦІЇ)

370 454,00

301 329,00

Комунальний заклад «Херсонська обласна
бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки»
Херсонської обласної ради ХОБД ім. Дніпрової
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культурні та креативні
індустрії

"Ті, хто підкорив темряву"

638 975,00

483 815,00

Львівський обласний осередок всеукраїнської
громадської органзації "Українська спілка
інвалідів-УСІ"

ОТР1021 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

культурні та креативні
індустрії

Відгук давнини в сучасному дизайні

323 450,00

267 000,00

Чернігівський обласний центр народної
творчості

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1022 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

аудіовізуальне мистецтво

Світ заполочі

491 502,68

491 502,68

ФОП Грінберг Валентин Євгенович

Українська фортеріанна музика ХХ-ХХІ століття

231 937,72

231 937,72

Державне спеціалізоване підприємство
"Музична Україна"

література та видавнича
справа

Інформаційний ресурс "Історія України" - складова української культурної
спадщини

100 000,00

100 000,00

Національна історична бібліотека України

ОТР1020

ОТР1023

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів література та видавнича
мистецької освіти
справа

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1024 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1025

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіальне мистецтво

IV Мистецький проект "Європейські музичні зустрічі у Львові" з учнями
спеціалізований музичних шкіл України і Польщі

227 097,12

227 097,12

Львівська спеціалізована школа-інтернат імені
Соломії Крушельницької

ОТР1026

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

Інтелектуально-розважальний дім "Bookграйлик"

485 095,54

475 095,54

Відділ культури Катеринопільської державної
адміністрації

Творчість Параски Хоми як самобутнє явище українського народного мистецтва

465 265,00

291 763,00

Музей мистецтв Прикарпаття

Театралізоване інтерактивне арт-шоу "Феєрія цирку"

205 000,00

205 000,00

Комунальний заклад "Палац культури
"Хортицький"

ОТР1027 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

ОТР1028

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

ОТР1029

сприяння презентації української культури і мистецтв за
візуальне мистецтво
кордоном

Солом'яне диво

109 947,81

109 947,81

Преображенський інформаційнопросвітницький центр культури і дозвілля

ОТР1030

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

перформативне та сценічне
мистецтво

Встановлення літньої сцени в парку відпочинку для проведення колективних
заходів

470 000,00

470 000,00

Виконавчий комітет Лохвицької міської ради

не вказано

не вказано

ОТР1031 не вказано

перформативне та сценічне
мистецтво

не вказано

не вказано

ГО "Сумський клуб "Країна друзів"

ОТР1032

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

перформативне та сценічне
мистецтво

#Звільнення Шевченка

468 046,83

468 046,83

Благодійний фонд "Мова Добра"

ОТР1033

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

перформативне та сценічне
мистецтво

Соціально-мистецька акція "Приречені на щастя"

476 576,00

476 576,00

Спілка матерів "Сонячний промінь"

перформативне та сценічне
мистецтво

Вистава "Онєгін"

456 768,04

456 768,04

КЗ "Харківський академічний російський
драматичний театр ім. Пушкіна"

Розробка (девелопмент) документального фільму "Глибина"

150 986,15

150 986,15

ФОП Ільков Вадим Іванович

ОТР1034 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1035 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1036

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

Постпродакшн ігрового короткометражного фільму "Знебарвлена"

381 440,91

381 440,91

ФОП Бассель Дар'я Валеріївна

ОТР1037

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

література та видавнича
справа

Проект підготовки та видання книг з серії "Постаті культури"

613 942,00

356 207,00

ГО "Науково-видавниче об єднання "Дух і
Літера"

ОТР1038 сприяння збреженню культурного розмаїття

література та видавнича
справа

Підготовка та видання Кобзаря Тараса шевченка українською та їдишем в
перекладі Давида Гофштейна з ілютаціями Василя Седляра

254 319,00

157 600,00

Центр досліджень історії та культури
східноєвропейського єврейства

ОТР1039 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Дружба народів

213 650,00

213 650,00

ГО "Херсонське міське товариство ромів"
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ОТР1040

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

YouTube канал "Гра долі - інтернет-ресурс для глядачів"

500 000,00

500 000,00

ТОВ "ВІАТЕЛ"

ОТР1041

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурна спадщина

Діалог культур

222 140,00

222 140,00

МГО ромів "КЭТАНЭ"

ОТР1042

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

аудіовізуальне мистецтво

Сценарій документального фільму "Сходження"

500 000,00

472 382,43

ГО "Незрячих людей, активних і незалежних"

культурна спадщина

Запровадження автоматизованої системи обліку та управління музейними
фондами Конотопського міського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського

328 800,00

326 800,00

Відділ культури і туризму Конотопської міської
ради Сумської області

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1043 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1044

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіальне мистецтво

IV Міжнародний конкурс юних піаністів імені Василя Барвінського

127 616,12

127 616,12

Благодійний фонд конкурсу юних піаністів
імені Василя Барвінського

ОТР1045

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіальне мистецтво

Авторський дослідницький медіа-проект "Самоідентифікація". Аудіоальбом "Ita"

271 890,00

233 650,00

Державне підприємство "Творчо-виробничий
та навчально-дослідний центр сучасного
мистецтва"

культурна спадщина

Впровадження сучасних інформаційних технологій у сферу музейної діяльності і
культурної спадщини

328 800,00

328 800,00

Чернівецький обласний краєзнавчий музей

культурні та креативні
індустрії

Dance and Sing

307 451,00

307 451,00

Мирогощанська сільська рада

перформативне та сценічне
мистецтво

Покуцьке весілля в Тлумацькій громаді

50 000,00

50 000,00

Відділ культури та туризму Тлумацької міської
ради ОТГ Івано-Франківської області

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1046 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1047

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

ОТР1048 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

ОТР1049

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

культурні та креативні
індустрії

Міст - перший крок. Запоріжжя-Чернівці

549 751,25

393 809,13

Запорізький муніципальний театр танцю

ОТР1050

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

Відбір молодих виконавців на фестиваль "Тарас Бульба-2019"

125 000,00

100 000,00

ФОП Арсенюк Микола Мілентійович

культурні та креативні
індустрії

Свято Гарбуза або Хелловін по-українськи

431 164,00

424 920,00

Херсонський обласний центр народної
творчості Херсонської обласної ради

культурна спадщина

ТОНлайн - студія Ripk@

169 895,85

169 895,85

Павлоградська міська централізована
бібліотечна система

Школа менеджера культури: реформа децентралізації

233 993,37

233 933,37

Харківський обласний організаційнометодичний центр культури і местецтв

культурна спадщина

V Всеукраїнський музейний фестиваль "Музей та виклик часу"

675 042,40

246 042,40

Дніпропетровський національний історичний
музей імені Д.І Яворницького

ОТР1051 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

ОТР1052

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

ОТР1053

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

ОТР1054 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1055

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурна спадщина

"Особливі люди: маємо право

413 923,99

413 923,99

Козівська централізована бібліотечна система

ОТР1056

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

аудіальне мистецтво

VIII Всеукраїнський хоровий конкурс імені Миколи Леонтовича

320 052,00

320 052,00

Національна всеукраїнська музична спілка

ОТР1057

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

література та видавнича
справа

Світ із кубиків

182 000,00

182 000,00

ФОП Юрченко В'ячеслав Петрович

культурні та креативні
індустрії

XXI Міжнародний театральний фестиваль імені Аркадія Монастирського
"Мандруючі зірки"

93 395,04

93 395,04

Всеукраїнська ГО "Єврейський форум України"

культурна спадщина

Діалектарій. Віртуальний музей діалектів укрїнської мови

493 420,00

493 420,00

ФОП Іздрик Андрій Юрійович

ОТР1058 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1059

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови
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ОТР1060

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

ОТР1061 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

аудіальне мистецтво

Ворзельський музичний марафон "Лятошинський єднає"

455 119,00

443 763,00

Київська організація Національної спілки
композиторів України

культурні та креативні
індустрії

У коморі врожай - на ярмарок поспішай

249 825,00

249 825,00

Відділ культури, туризму та фандрайзингу
Збаразької райдержадміністрації

ОТР1062

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

Галактика-кіно

419 530,00

419 530,00

ТОВ "Кіностудія "Кінематографіст"

ОТР1063

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіальне мистецтво

Всеукраїнський відкритий конкурс бандуристів "Кубок Києва"

374 110,00

374 110,00

Національна спілка кобзарів України

культурні та креативні
індустрії

Етнофестиваль "Закарпатська свадьба"

224 800,00

224 800,00

ГО "За розвиток Міжгірщини"

ОТР1064 сприяння збреженню культурного розмаїття

Комунальна установа "Одеська обласна
універсальна наукова бібліотека імені
М.С.Грушевського"
Луганський обласний центр навчальнометодичної роботи, культурних ініціатив і
кіномистецтв

ОТР1065

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

література та видавнича
справа

"Безмежність української книги" - виїзний зональний фестиваль української
книги пам'яті М.Грушевського

258 413,00

258 413,00

ОТР1066

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

культурна спадщина

Культурно-мистецька акція "БарвиLand"

300 000,00

300 000,00

ОТР1067

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

культурні та креативні
індустрії

Смарт-технології в бібліотечній роботі з використанням мультимедійного
комплекта

73 013,00

72 603,00

Радивілівська центральна бібліотека міської
цетралізованої бібліотечної системи

ОТР1068

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурна спадщина

Творчість золотого віку: зберегти і не забути

150 000,00

150 000,00

КЗ "Дубенська централізована бібліотечна
система"

ОТР1069 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурні та креативні
індустрії

Фестиваль-конкурс хореографічного вокально-хорового, автентичного і
фольклорного мистецтва "Фольклорна Сокальщина"

107 204,00

107 204,00

Відділ з питань культури, охорони культурної
спадщини, туризму та релігій Сокальської
державної адміністрації

ОТР1070 сприяння збреженню культурного розмаїття

література та видавнича
справа

Унікальність і минуле Вилинського краю

60 000,00

50 000,00

Голобська селищна рада

470 098,76

412 322,00

Управління гуманітарного розвитку
Бориспільської державної адміністрації

1 500 000,00

351 229,44

Одеський Благодійний Фонд імені Еміля
Гриноровича Гінельса

ОТР1071

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

аудіальне мистецтво

"Праведна душе" - концерт-реквієм. 85 років пам'яті жертв Голодомору. 19321933 років в Україні

ОТР1072

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіальне мистецтво

VII Міжнародний конкурс піаністів пам'яті Еміля Гілельса

культурна спадщина

Архі-спадщина. Опанас Сластьон

444 189,95

229 253,00

Відділ культури Миргородської міської ради

аудіовізуальне мистецтво

Кіномандри

242 161,86

225 079,97

Казанківська селищна рада

ОТР1075 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Північна Рапсодія

499 100,00

499 100,00

ТОВ "Мартіні Шот Філм"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1076 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

Створення ефективного громадського механізму взаємодії між музейною та
туристичною галузями та використання цифрових цифрових технологій для
збереження і популяризації сакрально-культурної спадщини України
Розробка сценарію, препродакшн та створення тізеру до повнометражного
фільму за мотивами однойменної книги українського письменника Павла
Белянського "Я працюю на цвинтарі"

371 911,00

371 911,00

Львівська асоціація розвитку туризму

494 764,00

494 764,00

ФОП Тараненко Олексій Євгенович

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1073 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1074

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

література та видавнича
справа

ОТР1077 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1078

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

аудіовізуальне мистецтво

Відкрий всі кольори життя через світ кіно

353 856,66

353 856,66

ГО "Фестиваль "КІНОКИМЕРІЯ"

ОТР1079

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

література та видавнича
справа

Книга "Міські пригоди лісової шишки" Тетяна Горицвіт (Луньова)

269 732,78

269 732,78

Приватне підприємство "АВІАЗ"
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ОТР1080

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Патріотично-мистецький проект "Браття-Українці"

500 000,00

500 000,00

ФОП Ейгензеер Володимир Іванович

ОТР1081

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

візуальне мистецтво

Встановлення сакральної скульптури "Ангел" як дебют молодих митців
м.Винники

287 264,00

287 264,00

Виконавчий комітет Винниківської міської ради

ОТР1082

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

культурна спадщина

Етнографічна реконструкція "Волинь Велика"

200 940,00

180 440,00

Дубенська міська рада Рівненської області

ОТР1083 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Пересувна банерна виставка "Край, де першим сходить сонце в Україні"

94 380,62

94 380,62

Луганський обласний краєзнавчий музей

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1084 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

Нові технології експозиційного дизайну

500 000,00

500 000,00

Комунальний заклад Львівської міської ради
"Історико-краєзнавчий музей"

ОТР1085

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

література та видавнича
справа

Двотомник Леоніда Плюща ("В карнавалі історії" та "Його таємниця" або
"Прекрасна ложа" Хвильового)

410 939,00

410 939,00

ТОВ "Видавничий дім "Комора"

ОТР1086

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

культурна спадщина

Освітні курси для музейних працівників

500 000,00

500 000,00

Управління культури та туризму Житомирської
облдержадміністрації

перформативне та сценічне
мистецтво

Здійснення постановки пластичної драми "По той бік кургану" за мотивами міфів
і легенд давньої Скіфії

238 058,00

238 058,00

Криворізький академічний міський театр
музично-пластичних мистецтв "Академія руху"

Авторське право та доходи у музичній сфері

383 000,00

383 000,00

Асоціація "Дім авторів музики в Україні"

Культурномистецький проект "Фольклорний дивосвіт України" до Міжнародного
дня Миру

407 400,00

407 400,00

Національна хореографічна спілка України

Нова енциклопедія Поділля

409 170,00

409 170,00

ГО "Подільська агенція регіонального
розвитку"

ОТР1087 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

ОТР1088

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

ОТР1089 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурні та креативні
індустрії

ОТР1090 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1091

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

культурна спадщина

Шануй своїх

352 301,00

352 301,00

ГО "Об'єднання дружин і матерів бійців
учасників АТО"

ОТР1092

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

DzigaMDB

992 060,00

498 730,00

ГО "Українська кіноакадемія"

культурна спадщина

Створення Школи перекладів найкових та художніх текстів з їдишу та івриту
українською мовою

98 105,00

70 350,00

Центр єврейської освіти України

ОТР1094 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

Об'єднання майстрів декоративно-прикладного та художнього мистецтва
Радивиліщини при історичному музеї

108 412,06

108 412,06

КЗ "Радивилівський історичний музей"
Радивилівської міської ради

ОТР1095 сприяння збреженню культурного розмаїття

Трембіта кличе

263 242,50

254 422,50

ТОВ "Каракатиця"

ОТР1093 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

ОТР1096

сприяння презентації української культури і мистецтв за
культурна спадщина
кордоном

Європейська індустріалізація на українських землях у другій половині 19ст. та на
початку 20ст.: основи економічної, культурної, освітньої євроінтеграції сучасного
Донбасу

500 000,00

500 000,00

ГО "Аналітичний центр "Фабрика думки
Донбас"

ОТР1097

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

література та видавнича
справа

Публікація спадщини митрополита Української Автокефальної Православної
Церкви Василя Лпиківського (1864-1937)

350 000,00

350 000,00

Інститут української археографії та
джерелознавтсва ім Грушевського НАН України

культурна спадщина

Харків - перлина світового констуктивізму

131 340,00

131 340,00

ФОП Чаговець Олеся Владиславівна

візуальне мистецтво

Мурал Крути 1918

291 400,00

291 400,00

ТОВ "Гуд монінг дістрібьюшн"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1098 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1099

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів
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ОТР1100

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів
візуальне мистецтво
мистецької освіти

Школа практикум культурних менеджерів "АРТлабораторія"

177 922,00

177 922,00

ГО "Асоціація випускників ХНУ"

ОТР1101 не вказано

не вказано

Електронний облік експонатів музею Юліуша Словацького, що єднає дві
культури - два народи

138 641,00

138 641,00

ОКЛМ музей Словацького м. Кременець
(Тернопільська обл.)

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1102 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

Картотека власності мистецьких проектів (1945-1952) Мюнхенського
центрального збірного пункту - інформаційний ресурс з реституції українських
культурних цінностей після Другої світової війни

304 905,00

304 905,00

Інститут української археографії та
джерелознавтсва ім Грушевського НАН України

ОТР1103 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

Друга національна бієнале молодого сучасного мистецтва

460 710,00

431 500,00

МГО "МО Людина, що грає"

ОТР1104 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіальне мистецтво

Гендерне інтернет-радіо "Le femme.fm"

400 760,00

400 760,00

ГО "Центр розвитку "Медіафорум"

перформативне та сценічне
мистецтво

Вистава Танго смерті В.Тужина за Ю.Винничуком, як платформа для обговорення
суспільно важливих питань

824 800,00

498 650,00

КЗ ЛОР "Львівський академічний обласний
театр ляльок"

ОТР1105 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1106

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіальне мистецтво

Міжнародний конкурс молодих трубачів та валторністів ім. Мирона
Старовецького

313 869,62

313 869,62

БФ "Імені Мирона Старовецького"

ОТР1107

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурні та креативні
індустрії

Metropolis: минулі утопії майбутнього (львівська репрезентація)

869 375,00

499 995,00

Львівська обласна організація Національної
спілки архітекторів України

ОТР1108

сприяння презентації української культури і мистецтв за
аудіовізуальне мистецтво
кордоном

Зручні люди

500 000,00

500 000,00

Приватне підприємтво "Метеор"

ОТР1109

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

культурна спадщина

Зацифрування Архівної картотеки Інституту української мови НАН України як
словникових матеріалів академічного "Російсько-українського словника" за ред.
Кримського і Єфремова (1924-1933)

500 000,00

500 000,00

Інститут української мови НАН України

ОТР1110

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіальне мистецтво

Ірина Ключковська "Фантазії" (вокальна музика Кос-Анатольського та Козаренка)

271 466,00

271 466,00

Обласна філармонія імені Іри Маланюк

ОТР1111

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

культурна спадщина

З Україною в серці

65 200,00

60 000,00

Новомиколаївська сільська рада Скадовського
району Херсонської області

ОТР1112

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

культурні та креативні
індустрії

Електронний візуалізований 3D реєстр виробів народних художніх промислів
Буковини та Інтернет-платформа для їх популяризації і продажу

500 000,00

500 000,00

ГО "Центр Інформаційно-Аналітичних
Досліджень"

Розробка проекту повнометражного художнього фільму "В тобі без тебе"

499 000,00

499 000,00

ФОП Савиченко Ігор Олександрович

ОТР1113 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1114

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

перформативне та сценічне
мистецтво

OpenTheatre

499 890,96

499 890,96

ФОП Казанцев Павло Валерійович

ОТР1115

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

візуальне мистецтво

Конкурс соціальної реклами

513 960,00

454 635,00

МБФ "Карітас Україна"

ОТР1116

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

Web documentrary "Йосип Сліпий"

497 621,91

497 621,91

ФОП Остапенко Ганна Олександрівна

ОТР1117 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

Підготовка та видання мистецького альбому "Розгойдані дзвони пам'яті Валерія
Франчук"

409 026,92

409 026,92

Благодійна організація "Благодійний фонд
Валерія Франчука"

ОТР1118 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Відродження буковинського ліжникарства

435 288,00

435 288,00

Комунальний учбово-методичний центр
культури Буковини

аудіовізуальне мистецтво

Космічна опера / Space opera

463 700,00

463 700,00

ФОП Орлов Роман Іванович

ОТР1119

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів
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ОТР1120

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурна спадщина

Дитячий квест-путівник одеськими музеями

89 817,40

89 817,40

БФ "Друзі музею"

ОТР1121

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

перформативне та сценічне
мистецтво

Мандри Аліси Франківськ

440 599,70

440 599,70

ГО "Школа мистецтв танцю Едельвейс"

культурна спадщина

Переклад понад 100 існуючих відеоматеріалів з української на англійську мову та
створення web-ресурсу з метою популяризації традиційної культури серед
англомовної аудиторії

290 400,00

290 400,00

Національний центр народної культури "Музей
Івана Гончара"

культурна спадщина

Петер Демант: дивись, читай, пізнавай. Відтворення у свідомості громадян
інтелектуальної спадщини видатного письменника м.Чернівці

403 550,00

379 150,00

Управління культури Чернівецької міської ради

культурні та креативні
індустрії

Міжнародний фольклорний фестиваль "Зорі над Тясмином"

500 000,00

500 000,00

Відділ культури ВК Смілянської МР

ОТР1125 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіальне мистецтво

Kharkiv Music Fest 2019

337 451,26

337 451,26

Благодійна організація "Благодійний фонд
громади Харкова Толока"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1126 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

Монументальні пам'ятки пізнього модернізму Житомира та Житомирської
області

464 221,30

464 221,30

ГО "Житомир, зроби голосніше!"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1122 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1123 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1124 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

ОТР1127

залучення міжнародних партнерів до реалізації спільних література та видавнича
ініціатив
справа

Класична та сучасна європейська література в Україні

494 636,00

494 636,00

ТОВ Видавництво Астролябія

ОТР1128

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

література та видавнича
справа

Список репресованої літератури

397 890,00

397 890,00

ТОВ Видавництво Українські пропілеї

культурна спадщина

BibliNetTechnology: TED-X-семінар для бібліотекарів

78 264,26

56 219,00

Луганська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. О.М.Горького

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1129 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1130

сприяння презентації української культури і мистецтв за
аудіальне мистецтво
кордоном

Україна в часі

404 598,30

404 598,30

КЗ "Закарпатська обласна філармонія"
Закарпатської обласної ради

ОТР1131

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

ЄвразіяДок

497 268,90

497 268,90

ГО "Арт Діалог"

ОТР1132

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

не вказано

Inside Gallery

144 264,00

73 464,00

Комунальна установа "ЦБС для дорослих" м.
Маріуполя. Центральна міська бібліотека ім.
В.Г.Короленка

культурна спадщина

Мультидисциплінарний хаб "Книжний гостинець"

495 840,00

445 840,00

Кременецька центральна бібліотека ім. Ю.
Словацького

Концептуалізація проекту повнометражного ігрового фільму "Наївна
Одисея:туди і звідти"

466 467,00

466 467,00

ФОП Бесхмельниціна Ольга Миколаївна

аудіальне мистецтво

Участь у 14-му міжнародному конкурсі кларнетистів "SAVERIO MERCADANTE"перший крок до подальшої реалізації проектів, направлених на підтримку
молодих митців

148 172,34

148 172,34

Рівненська обласна членська благодійна
організація "Серце дітям України"

культурна спадщина

КУЛЬТУРНЕ РОЗМАЇТТЯ ЗБАРАЖЧИНИ

250 974,00

250 974,00

Збаразька районна комунальна централізована
бібліотечна система

Концептуалізація та підготовка проекту повнометражного ігрового фільму
режисерки Антоніни Ноябрьової "Кого ти любиш більше?"

475 582,49

475 582,49

ФОП Лібет Наталія Олександрівна

література та видавнича
справа

"Будь в тренді! Читай українське!"

103 200,00

103 200,00

Комунальний заклад "Лисичанська
централізована бібліотечна система"

культурна спадщина

Актуалізація культурної спадщини через розархівування аудіовізуального
минулого

475 350,00

475 350,00

ГО "Центр міської історії Центрально-Східної
Європи"

ОТР1133 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1134 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1135

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

ОТР1136 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1137 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1138

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1139 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
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ОТР1140

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

"Укрофішки": креативна Україна очима молоді"

291 192,45

291 192,45

ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ, Відділ
культури Червоноградської міської ради

ОТР1141

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

література та видавнича
справа

Відроджуючи пам'ять

127 205,00

127 205,00

ГО "ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА ІЗЮМСЬКИЙ
ШЛЯХ"

ОТР1142

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

візуальне мистецтво

Фотовиставка робіт Тараса Орєшнікова "Мій Житомир"

197 834,00

197 834,00

ФОП Гнатюк Олег Дмитрович

культурна спадщина

"КАМ'ЯНІ ВИШИВАНКИ НОВОЇ КАХОВКИ - ПАТРІОТИЧНИЙ МЕСЕДЖ З МИНУЛОГО
МОЛОДІ СЬОГОДЕННЯ"

492 094,00

492 094,00

ВІдділ культури і туризму Новокаховської
міської ради

ОТР1144 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Розробка проекту повнометражного художнього фільму "ЖИТТЯ АНТОНА"

485 000,00

485 000,00

ТОВ "Директорія кіно"

ОТР1145 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Від "Театру казки" - до духовної реконструкції майбутнього покоління

499 084,00

464 074,00

Обласний комунальний заклад "Харківський
театр для дітей та юнацтва"

візуальне мистецтво

Робоча назва "Подвійне використання"

146 153,37

131 653,37

не вказано

культурні та креативні
індустрії

Зміцнення соціальних зв'язків між Україною та Польщею через обмін досвідом у
сфері культури мандрів

268 700,00

164 200,00

ГО "Львівський медіафорум"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1143 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

ОТР1146

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

ОТР1147 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1148

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

перформативне та сценічне
мистецтво

Інкубатор RespublicaFEST

392 975,00

392 975,00

Хмельницьке обласне молодіжне об'єднання
"Територія"

ОТР1149

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

література та видавнича
справа

Патріотичний конкурс "Корінь"

499 996,00

499 996,00

Всеукраїнська молодіжна громадська
організація творчої молоді та інвалідів "Струни
серця"

культурні та креативні
індустрії

Квітка Day

496 395,00

496 395,00

ГО "Харківське міське громадське об'єднання
"Центр розвитку громад"

ОТР1150 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1151

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

Inclusion in Harmony

285 092,00

234 852,00

ГО "Всеукраїнське об'єднання "Розвиток
Розвиток"

ОТР1152

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

візуальне мистецтво

"Імпреза. Провінційний додаток № 3. Документи"

466 537,00

466 537,00

ГО "Молодіжна Мистецька Формація "Форумс"

ОТР1153

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

культурна спадщина

"Зручна бібліотека"

489 779,02

492 333,02

Генічеська районна дитячо-юнацька бібліотека
Генічеської районної ради Херсонської області

ОТР1154 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Всеукраїнський фолькльорно-мистецький фестиваль "Борщівська вишиванка"

243 750,00

195 000,00

Відділ культури, туризму та релігій Борщівської
районної державної адміністрації
Тернопільської області

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1155 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

аудіовізуальне мистецтво

Розробка навчальної відеогри "Створи ікону"

269 882,62

269 882,62

Національний музей у Львові імені Андрея
Шептицького

ОТР1156

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

культурні та креативні
індустрії

Вокально-хореографічний національний флешмоб "Від Карачуна до Говерли"

457 786,55

441 518,72

Благодійна організація "Всеукраїнський
благодійний фонд "Зірки та зіроньки"

ОТР1157

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурні та креативні
індустрії

Roadmap для "М.А.К"

338 593,11

338 593,11

ФОП Горностай Марина Михайлівна

ОТР1158

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

література та видавнича
справа

Cyчacнa 6i6лioтeкa yкpaїнського воїна

493 760,00

493 760,00

ГО "Національний центр реабілітації учасників
АТО та бойових дій"

ОТР1159

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

перформативне та сценічне
мистецтво

Фестиваль театрів «МОЛОКО»

701 300,00

476 700,00

Одеський культурний центр
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перформативне та сценічне
мистецтво

Осіння школа сценографії Національної спілки театральних діячів України

212 843,00

212 843,00

Національна спілка театральних діячів України

ОТР1161 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Розмаїття традицій Покуття

497 490,00

497 490,00

ФОП Вінтоняк Ганна Григорівна

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1162 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

Інтернет-сервіс "Моя Україна"

496 022,00

496 022,00

ТОВ "Кей Анімейшен Студіо"

ОТР1163 сприяння збреженню культурного розмаїття

дизайн та мода

"Із роду в рід". Модна стилізація народного вбрання Закарпаття

276 352,00

276 352,00

Закарпатська школа моделей "А'Стар"

ОТР1160

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

ОТР1164

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

Веб-сайт журналу «Театрально-концертний Київ»

350 000,00

350 000,00

ФОП Барскова Вікторія Вікторівна

ОТР1165

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

Інтернет-портал про все, що стосується кіно в Україні англійською мовою (етап
концептуалізації)

498 295,00

498 295,00

ГО “Сприяння міжкультурному
співробітництву”

Ключ під килимком

493 014,00

493 014,00

ТОВ "Кінохаб"

Діалог культур

222 140,00

222 140,00

Міжнародна громадська організація ромів
"КЭТАНЭ"

ОТР1166 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1167

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

ОТР1168

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Настільна гра "Будинок Слово"

435 517,20

435 517,20

ГО "Об'єднання "Літера""

ОТР1169

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

Франко: наживо

499 989,44

499 989,44

КЗ ЛОР "Львівський національний літературномеморіальний музей Івана Франка"

ОТР1170

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів перформативне та сценічне
мистецької освіти
мистецтво

Платформа творчого розвитку особистості "Я"

458 736,68

458 736,68

ГО "Щасливі діти"

Розробка концепції та предпродакшн вистави за п'єсою О. Уайльда "Як важливо
бути серйозним"

491 759,40

491 759,40

ТОВ "Зроби або помри продакшн"

Тізер художнього фільму "Оптимальний варіант"

474 560,00

474 560,00

ТОВ «Кінокомпанія Офіс Бочко»

ОТР1171 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

культурна спадщина

культурна спадщина

перформативне та сценічне
мистецтво

ОТР1172 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1173

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

культурна спадщина

Презентації проекту "Під зорею Пінзеля. Барокове мистецтво і строї епохи" на
сході України

272 337,18

242 837,18

ФОП Волощук Наталія Іванівна

ОТР1174

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

література та видавнича
справа

Альманах "Гроно" - суспільний проект кримчан для України

123 220,00

123 220,00

ГО "Кримський центр ділового та культурного
співробітництва "Український дім"

ОТР1175

залучення міжнародних партнерів до реалізації спільних перформативне та сценічне
ініціатив
мистецтво

"Річард ІІІ" Вільяма Шекспіра

608832.05

329 140,21

Театрально-видовищний заклад культури
"Київський академічний театр "Золоті ворота"

ОТР1176

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

Відкрита колекція у Відкритому музеї: Виставка робіт із зібрання Ігоря Диченка в
Одеському художньому музеї

387 080,00

313 180,00

Комунальна установа "Одеський художній
музей"

Концептуалізація та підготовка кіно-адаптації роману Йвана Козленка «Танжер»

394645.65

394645.65

ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС»

261 839,00

261 839,00

ГО «Жіноча Професійна Ліга»

492008.70

492008.70

культурна спадщина

ОТР1177 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1178

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурні та креативні
індустрії

ОТР1179 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Просування методу Креативних Соціальних Акцій в формуванні культурних
проектів в Україні
(скорочено - «метод КСА»)
Концептуалізація проекту повнометражного ігрового фільму режисера Ігора
Стеколенка «В зеніті»

ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»
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ОТР1180 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

література та видавнича
справа

«КОРОЛЬ ДАНИЛО. Русь проти Орди» - Комікс

527 500,00

499 900,00

ТОВ «УКРКІНО»

Гравець з часом

499 018,00

499 018,00

ФОП Сушко Павло Миколайович

перформативне та сценічне
мистецтво

Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва "СвітОгляд"

399 650,00

199 650,00

Луганський обласний академічний український
музично-драматичний театр

перформативне та сценічне
мистецтво

Підготовка та урочисте відкриття XXVI Міжнародного фестивалю "Слов'янські
театральні зустрічі"

287 580,00

287 580,00

Чернігівський обласний академічний
український музично-драматичний театр імені
Т.Г.Шевченка

Стрит-арт (мурал) "Богдан Ступка у ролі Тараса Бульби" - як Art-об'єкт на стіні
Запорізького муніципального театру-лабораторія 'VIE'

90 000,00

90 000,00

Запорізький муніципальний театр-лабораторія
"Ві"

1 191 729,00

483 364,00

ГО "Театр-студія "Арабески"

ОТР1181 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1182

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

ОТР1183 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1184 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво
перформативне та сценічне
мистецтво

Як (НЕ) треба ходити в театр

культурна спадщина

Старовинна гравюра - культурна спадщина України

239 903,50

239 903,50

Одеська національна наукова бібліотека

культурна спадщина

Композитор епохи шістдесятництва - Олександр Винокур: Торуючи шляхи
спадщини...

63 441,50

63 441,50

Черкаське музичне училище ім.С.С.
Гулака-Артемовського

ОТР1188 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

культурні та креативні
індустрії

Замок Свірж: Генеза. Розробка концепції ревіталізації та пристосування Замку в с.
Свірж Перемишлянського району Львівської області

498 000,00

498 000,00

Національна спілка архітекторів України

ОТР1189 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

перформативне та сценічне
мистецтво

Театр мюзиклів на майдані (Мюзикл "Донецький аеропорт")

1 310 000,00

500 000,00

ТОВ "Театр Мюзиклів імені Віктора Шулакова"

візуальне мистецтво

Мистецький культурно-просвітницький проект "Сучасники"

не вказано

200 000,00

Event-planet

культурна спадщина

Виставковий проект "Софія Київська: 1000-річчя могутності духу"

587 000,00

497 000,00

Національний заповідник "Софія Київська"

ОТР1192 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

Львів, котрий зникає у кольорових ксилогравюрах Дмитрика Романа

358 961,13

358 961,13

Арт галерея Мадам Пальмгрен

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1193 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

аудіовізуальне мистецтво

Документальний фільм "Борщівська сорочка"

497 857,18

497 857,18

ФОП Жмуд Юлія Михайлівна

480 000,00

Відділ культури, національностей та релігій
Славутицької міської ради Київської області

ОТР1185

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1186 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1187

ОТР1190

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1191 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

ОТР1194

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

Міжнародний фестиваль дитячої демократії, телебачення, преси та творчості
"Золота осінь Славутича"

ОТР1195

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

література та видавнича
справа

Патріотичний конкурс "Корінь"

499 996,00

499 996,00

Всеукраїнська МГО творчої молоді та інфалідів
"Струни серця"

ОТР1196

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

література та видавнича
справа

Чудові реАНІМАЛісти

499 961,00

499 961,00

Всеукраїнська МГО поляків і інвалідів України
"Квіти Полонії"

ОТР1197

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

дизайн та мода

Дослідження індустрії моди в Україні

169 792,78

169 792,78

ФОП Варава Анна Олександрівна

культурна спадщина

Харків - перлина світового конструктивізму

131 340,00

131 340,00

ФОП Чаговець Олеся Владиславівна

перформативне та сценічне
мистецтво

Подолання соціально-психологічних бар'єрів інклюзивного середовища за
допомогою театрально-мистецьких можливостей сценічних локацій

278 526,78

278 526,78

Чернігівський обласний театральновидовищний дитячий (ляльковаий) театр
ім.О.П.Довженка

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1198 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1199

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

600000
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ОТР1200

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

культурні та креативні
індустрії

Підтримка культурного розмаїття громади через впровадження новітніх
технологій у культурному просторі громади

ОТР1201

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

візуальне мистецтво

ЦСМ: Циркуляція Соросівських Міфів

ОТР1202

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурна спадщина

Видання "Врятуймо скарби разом (Історія одного проекту), яке здійснюється в
рамках проекту "Врятуймо скарби разом!"

273 213,00

228 213,00

Івано-Франківський краєзнавчий музей

ОТР1203

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

візуальне мистецтво

СпільноАРТ

434 130,00

434 130,00

Львівська міська МГО "Інститут українських
студій"

візуальне мистецтво

"Бирючий 018 або Неошаманізм. Сила ритуалу"

490 996,47

490 996,47

ГО "Спілка Дослідників Сучасного мистецтва"

ОТР1204 сприяння збреженню культурного розмаїття

424 195,60

479 405

383 350,00

479 405

Перечинська міська рада

ГО "ДЗИГАМЕДІАЛАБ"

ОТР1205

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

візуальне мистецтво

Українські пам'ятки історії та архітектури

50 000,00

50 000,00

Комунальний початковий спеціалізований
мистецький навчальний заклад художня школа
Житомирської міської ради

ОТР1206

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

перформативне та сценічне
мистецтво

Дослідження "Український театр"

399 597,50

394 240,00

ГО "Культурна Асамблея"

ОТР1207

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

До їжі з любов'ю, або Мистецтво польової кухні

189 086,00

189 086,00

ГО "Хенд Мейд по-львівськи"

ОТР1208

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

аудіовізуальне мистецтво

Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії"

849 755,31

491 195,31

ГО "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГУ"

ОТР1209

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

аудіальне мистецтво

Відлуння

485 245,00

485 245,00

Студія "ВОЛНА ФІЛЬМ"

візуальне мистецтво

Онлайн-каталог українського радянського монументально-декоративного
мистецтва Soviet Mosaics in Ukraine

373 328,82

373 328,82

Міжнародний благодійний фонд "ІЗОЛЯЦІЯ.
ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ"

День кіно

400 000,00

400 000,00

ГО "Культпросвіт"

Вистава "Асексуали" Дикого театру

255 900,00

255 900,00

ФОП Кравченко Світлана Трохимівна

Тематична пересувна міні-вистава "Європейські готичні собори"

180 754,00

180 754,00

ГО "Ком'юніті плюс"

аудіовізуальне мистецтво

Повнометражний Художній Кінофільм "СПОКУТА"

467 626,00

467 626,00

ТОВ "Гільдія Незалежного Кіно України"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1215 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

Хто формуватиме електронний реєстр музейного фонду?

252 355,00

252 355,00

ГО "Український центр розвитку музейної
справи"

ОТР1216 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Історико-культурний туристичний комплекс "Ставка Хана"

52 432,19

52 432,19

Районний краєзнавчий музей

Культурно-освітній проект "Чорна сповідь моєї країни"

499 600,00

499 600,00

Благодійний фонд "ПАТРІОТ МИРУ"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1210 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

ОТР1211 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1212

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

перформативне та сценічне
мистецтво

ОТР1213 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

ОТР1214

ОТР1217

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

ОТР1218 сприяння збреженню культурного розмаїття

перформативне та сценічне
мистецтво

"Орьнек"

574 550,00

452 950,00

ГО "Алєм"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1219 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

візуальне мистецтво

"Промоція культурної спадщини Закарпаття шляхом створення відкритого
онлайн фотобанку її об'єктів"

381 650,00

381 650,00

Агенство регіонального розвитку та
транскордонного співробітництва "Закарпаття"
Закарпатської обласної ради
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ОТР1220

сприяння презентації української культури і мистецтв за
аудіовізуальне мистецтво
кордоном

"Дні нового кіно"

499 840,00

499 840,00

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

ОТР1221

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

Архітектурна фотографія: Белз від княжих часів до сьогодення

319 090,00

319 090,00

Державний історико-культурний заповідник у
місті Белзі

Предпродакшен повнометражного, дитячого ігрового фільму "Як Марко
повернув людям Віру, Надію та Любов" (80 хвилин)

398 312,00

398 312,00

ТОВ "Виробничо-творче об'єднання Галаконцерт Україна"

Театральна вистава "Погані дороги"

246 354,00

169 170,00

ФОП Шейко Володимир Петрович

Скажи "Україна"

242 910,00

242 910,00

ФОП Євдокімова Тетяна Володимирівна

культурні та креативні
індустрії

"Красна Гора"

206 493,00

206 653,42

Комунальний заклад "Радивилівський міський
будинок культури" Радивилівської міської ради

культурна спадщина

Виготовлення інтерактивних експозицій для "Музею чистої води" Біляївської
міської ради

570 000,00

500 000,00

Біляївська міська рада Біляївського району
Одеської області

28 000 000,00

477 370,00

Фізична особа-підприємець Міщенко Ігор
В'ячеславович

візуальне мистецтво

ОТР1222 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1223 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

перформативне та сценічне
мистецтво

ОТР1224 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1225 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1226

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

ОТР1227 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Коли закінчиться війна! (Дороги які нас об'єднали)

ОТР1228 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Гастрономічно-культурний простір Мулярових

362 854,82

362 854,82

ФОП Фіщук Ірина Вікторівна

ОТР1229

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

аудіовізуальне мистецтво

"Україна в огні" - серія соціальних роликів на тему війни в Україні

499 597,44

499 597,44

ФОП Шкрабак Олександр Сергійович

ОТР1230

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

Проект "Від зростання творчої молоді - до професійного культурного дебюту"

486 750,00

486 750,00

Переріслянська сільська рада об'єднаної
територіальної громади

ОТР1231

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

візуальне мистецтво

"Польові дослідження української фотографії"

179 066,51

179 066,51

ФОП Василенко Антон Миколайович

ОТР1232

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

культурна спадщина

Відновлення традицій виноробства Ужанської долини

497 380,00

497 380,00

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

аудіальне мистецтво

Впровадження сучасних інформаційних технологій Підволочиського
краєзнавчого музею ім. О. Ковча

64 683,00

64 683,00

Відділ культури, туризму та з питань діяльності
засобів масової інформації Підволочинської
селищної ради

ОТР1233 не вказано

ОТР1234

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурні та креативні
індустрії

Культурний мейнстрім

159 991,00

159 991,00

ФОП Зіненко Олена Дмитрівна

ОТР1235

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурні та креативні
індустрії

Інвентаризація кініматографічного потенціалу Закарпатської області

264 495,00

264 495,00

ФОП Гомонай Павло Васильович

ОТР1236

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

культурна спадщина

Нове життя Самчиківського розпису

492 320,00

492 320,00

Хмельницький обласний науково-методичний
центр культури і мистецтв, реалізовує проект
ФОП Пучков О.В.

ОТР1237

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

культурна спадщина

Збереження культурної спадщини, розвиток туризму - нові можливості
культурно-економічного розвитку Студенянської об'єднаної територіальної
громади

275 257,00

275 257,00

Студенянська сільська рада Піщанського
району Вінницької області

ОТР1238

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

Проведення та популяризація фестивалю "Свято осені" на території Козинської
ОТГ в сучасних умовах

404 511,00

404 411,00

Козинська сільська рада Радивилівського
району Рівненської області

ОТР1239

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

культурна спадщина

Відкритий літературний фестиваль "BooKids Fest"

109 826,00

109 826,00

Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім.
В.О.Лягіна
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ОТР1240

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

аудіовізуальне мистецтво

"КРАЇНА ЩАСЛИВИХ ЛЮДЕЙ"

500 000,00

500 000,00

ФОП Боровок Тарас Іванович

ОТР1241

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

перформативне та сценічне
мистецтво

Впровадження технології виготовлення елементів ляльок та дрібного реквізиту
шляхом друку на 3D принтері

138 950,00

138 950,00

Тернопільський академічний обласний театр
актора і ляльки

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1242 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

Створення віртуального історичного музею у сільській бібліотеці-філії села
Недогарки Кременчуцького району Полтавської області

71 000,00

71 000,00

Виконавчий комітет Недогарківської сільської
ради

ОТР1243 сприяння збреженню культурного розмаїття

візуальне мистецтво

Поліптих "Шляхи людства"

155 788,00

155 788,00

ФОП Глазунов Олексій Сергійович

культурні та креативні
індустрії

Січова школа

493 750,00

493 750,00

Національний заповідник "Хортиця"

Культурно-мистецький проект "Жіночий образ в сучасному українському
мистецтві (початок ІІІ тисячоліття)

630 540,00

499 800,00

Громадська організація "Жінки майбутнього"

ОТР1244

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

ОТР1245

сприяння презентації української культури і мистецтв за
візуальне мистецтво
кордоном

ОТР1246 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

література та видавнича
справа

Емоції мого міста

816 277,48

498 577,48

ГО "ЛІНК"

ОТР1247 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Арт-простір "Україна: крок за кроком"

307 090,00

307 090,00

Міжнародний благодійний фонд "Україна
3000"

"З.міст.ідентичність" Дослідницька резиденція в Маріуполі

494 400,00

494 400,00

ГО "Розвиток Приазов'я"

І Бібліотечний форум Житомирщини - 2018

89 857,52

84 857,52

Обласна бібліотека для дітей Житомирської
обласної ради

Виставка-інсталяція "Княжий меч на шляху з варягів у греки"

475 548,70

475 548,70

Благодійний фонд "Хортиця"

ОТР1248 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

ОТР1249

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів
культурна спадщина
мистецької освіти

ОТР1250 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

ОТР1251

сприяння презентації української культури і мистецтв за література та видавнича
кордоном
справа

"Відроджуємо Лавришівське Євангеліє XIV ст." в рамках започаткованої
видавництвом 2009 року програми "Повертаємо в Україну культурну спадщину"

490 250,00

490 250,00

ТОВ "Видавництво Горобець"

ОТР1252

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

візуальне мистецтво

Ресурсний молодіжний центр аудіовізуального медіамистецтва Запорізької
області

333 550,00

318 050,00

ГО "Спілка молодих незалежних журналістів"

ОТР1253

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

перформативне та сценічне
мистецтво

"Добро починається з нас"

411 576,63

411 576,63

Чернівецький академічний обласний
український музично-драматичний театр імені
Ольги Кобилянської

література та видавнича
справа

Видання та поширення книжки "Твори Шаміля Алядіна" із серії
"Кримськотатарська проза" (паперові та електронні книжки)

247 280,00

232 480,00

ТОВ "К.І.С"

ОТР1254 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1255

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Підготовка та пілотування модельного тренінгу для митців "Як просувати свій
культурний продукт?"

375 671,18

375 671,18

ФОП Малиш Ольга Олександрівна

ОТР1256

сприяння презентації української культури і мистецтв за
візуальне мистецтво
кордоном

"Україна: війна на краю Європи"/"Ukraine: war on the edge of Europe"

530 150,00

475 150,00

ГО "Стоп корупції"

Створення апаратно-програмного комплексу для обліку музейних предметів в
електронній формі

436 000,00

426 000,00

Комунальний заклад "Рівненський обласний
краєзнавчий музей" Рівненської обласної ради

Тизер художнього ігрового історичного фільму "Відблиск сонця"

498 499,40

498 499,40

ФОП Полікашкін Андрій Віталійович

Сприяння креативному розвитку Вижничинни шляхом популяризації відкритого
фестивалю-конкурсу сучасної української пісні імені Назарія Яремчука

433 918,40

299 000,00

Вижницька районна рада Чернівецької області

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1257 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

ОТР1258 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1259

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

культурні та креативні
індустрії

14

ОТР1260 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1261

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурна спадщина

ОТР1262 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Девелопмент Циклу фільмів "Серце Всесвіту. Частина 2"

481 300,00

481 300,00

ТОВ "БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН"

Культурно-мистецький проект "Вивчаємо історію України через культурномистецькі проекти"

225 016,80

155 466,80

ГО "Молодь та діти за самоврядування"

Альманах короткометражних фільмів "Скажені оповідки"

346 416,26

346 416,26

Приватне підприємство "Цифрова платформа"

ОТР1263 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурні та креативні
індустрії

Міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль "Поліська радюжка"

491 211,00

491 211,00

Молодіжна громадська організація
"Студентський клуб"

ОТР1264 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурні та креативні
індустрії

Всеукраїнський фестиваль лемиківської культури "Дзвони Лемківщини"

338 600,00

188 600,00

Тернопільський обласний методичний центр
народної творчості

ОТР1265

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

аудіальне мистецтво

Міжнародний фестиваль неаполітанської пісні "Зорі Неаполя" на українські
тексти Богдана Стельмаха

287 000,00

287 000,00

ТОВ "Вест Тур"

ОТР1266

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

культурна спадщина

"Говоримо українською. Читаємо українське"

266 160,00

266 160,00

Комунальний заклад "Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека ім. Олеся
Гончара" Херсонської обласної ради

ОТР1267

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

Бебі Моцарт

199 881,97

199 881,97

ФОП Корженевська Олеся Ярославівна

культурні та креативні
індустрії

"Створення платформи для культурної індустрії на території Славської ОТГ"

305 269,63

305 269,63

Славська селищна рада Сколівського району
Львівської області

ОТР1269 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Розвиток кінопроекту 12-ти серійного телевізійного серіалу "Зрадник"

577 525,00

495 695,00

ТОВ "ІНСАЙТМЕДІА" ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР

ОТР1270 сприяння збреженню культурного розмаїття

Створення циклу відеоматеріалів по автентичній кухні Галичини

227 021,00

227 021,00

ФОП Качкан Віталій Васильович

Програма "Культ-привіт"

409 700,00

409 700,00

ФОП Клімов О.С.

ОТР1268 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

культурна спадщина

ОТР1271 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1272

залучення міжнародних партнерів до реалізації спільних
дизайн та мода
ініціатив

Пошук партнера для проведення міжнародного відкритого фестивалю-конкурсу
академічного вокалу "Молоді таланти-Мишузі" в с. Новий Витків Радехівського
району Львівської області

120 540,00

120 540,00

Нововитківська сільська рада Радехівського
району Львівьскої області

ОТР1273

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

аудіальне мистецтво

Аудіоспектакль "Льовушка" за книгою А.І. Крим

376 275,00

376 275,00

ТОВ "Сріт-Арт"

ОТР1274

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

перформативне та сценічне
мистецтво

Остання неділя серпня - міждисциплінарний проект через призму шахтарства

496 100,00

496 100,00

Львівський академічний драматичний театр
імені Лесі Українки

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1275 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

Оцифрована історія - вимоги часу

129 125,74

117 050,74

КУ "Маріупольский краєзнавчий музей"

ОТР1276 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

література та видавнича
справа

Літературний, культурно-просвітницький сайт "Літературна Україна"

150 000,00

150 000,00

ТОВ "Газета "Літературна Україна"

ОТР1277 сприяння збреженню культурного розмаїття

візуальне мистецтво

ЛІХТАРЕВЕ ДИВО

466 140,00

466 140,00

ГО "Буковинська партнерська агенція"

ОТР1278 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Збереження мовного та культурного надбання греків Надазов'я

499 740,00

499 740,00

Центр регіонального розвитку "Топ-Кая"

"Джазові сніданки" - альтернативна культурно - освітня платформа в рамках 22го міжнародного фестивалю VINNYTSIA JAZZFEST -2018

607 680,00

368 900,00

Інститут культурної політики

ОТР1279

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів
аудіальне мистецтво
мистецької освіти
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ОТР1280 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1281

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

ОДЕРЖИМА

289 323,87

289 323,87

ФОП Жук Ігор Теодорович

"Арт-дія-інклюзія"

433 820,27

433 820,27

Театрально-видовищний заклад культури
"Київський нацональний академічний театр
оперети"

Туристичний історико-екологічний маршрут "Невідома Оржиччина"

300 000,00

300 000,00

Оржицька селищна рада

перформативне та сценічне
мистецтво

Інноваційна освітньо-продюсерська модель МЕТАТЕАТР

500 000,00

500 000,00

ГО "Арт Форум"

культурна спадщина

Квітуча Україна

282 186,00

282 186,00

ГО "Місто-сад"

Спас

499 850,53

499 850,53

ТОВ "Табор"

перформативне та сценічне
мистецтво

ОТР1282 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

ОТР1283 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

ОТР1284

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

ОТР1285 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1286

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

література та видавнича
справа

"ДОНБАСУ - УКРАЇНСЬКА КНИГА!"

185 000,00

185 000,00

Відділ культури і туризму Мар'їнської районної
державної адміністрації Донецької області

ОТР1287

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурні та креативні
індустрії

Стратегії інвестування на ринку арт-індустрій

486 866,00

486 866,00

ФОП Первак Олег Миколайович

ОТР1288

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурна спадщина

Кмитівський музей як явище у сфері культури і мистецтв

126 815,00

126 815,00

Комунальний заклад "Кмитівьский музей
образотворчого мистецтва ім. Й.Д. Буханчука"
Житомирської обласної ради

ОТР1289

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурна спадщина

"Музей на дотик"

273 480,00

273 480,00

Музей народної архітектури і побуту у Львові
імені Климентія Шептицького

ОТР1290

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

Створення фінального монтажу документального повнометражного фільму
"Рози. Фільм-кабаре" режисера Ірини Стеценко

488 679,82

488 679,82

ФОП Кравченко Олександра Сергіївна

ОТР1291

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

література та видавнича
справа

Українізація в геологію

500 000,00

500 000,00

Харківський національний університет імені
В.Н.Каразіна

ОТР1292

сприяння презентації української культури і мистецтв за
візуальне мистецтво
кордоном

Презентація Мистецької резиденції ім. Назарія Войтовича для налагодження
міжнародної співпраці у Берліні

302 290,00

302 290,00

Молодіжний центр розвитку "МІСТ"

ОТР1293

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіальне мистецтво

Сучасна класична українська музика на Громадському радіо

604 940,00

499 940,00

ГО "Громадське радіо"

культурні та креативні
індустрії

Діалог культури і технологій. Інноваційний крок в майбутнє

253 354,00

253 354,00

Брошнів-Осадська селищна рада об'єднаної
територіальної громади Івано-Франківської
області

Активізація присутності української сучасної літератури на Інтернет-ресурсі
Амазон

156 779,00

145 359,00

ГО "Вибір"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1294 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1295

сприяння презентації української культури і мистецтв за література та видавнича
кордоном
справа

ОТР1296 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

перформативне та сценічне
мистецтво

"Гойдалка на трьох" комедія про вічне

233 440,00

220 940,00

ТОВ "інтерколор Україна"

ОТР1297 сприяння збреженню культурного розмаїття

аудіовізуальне мистецтво

Унікальні церкви Верховинського району

498 250,00

498 250,00

ТОВ "ГОЛДБЕРРІ"

Реджі - крокодил вегетаріанець

498 530,00

498 530,00

ДП "Українська кіностудія анімаційних фільмів"

"Симфонії Михайла Вербицького" (з серії "Жайвір і грім")

500 000,00

500 000,00

Обласна комунальна установа "Чернівецька
обласна філармонвя ім. Д. Гнатюка"

ОТР1298 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1299

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіальне мистецтво
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ОТР1300 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1301

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

література та видавнича
справа

Альманах міжкордонних письменників. Частина перша: Станіслав Вінценз, Бруно
Шульц, Зигмунд Гаупт

культурні та креативні
індустрії

Меридіан Щедрик - креативний простір під відкритим небом

139 360,00

80 140,00

БО "Благодійний фонд Фундація імені короля
Юрія"

1 050 026,00

495 026,00

Тульчинська міська об'єднана територіальна
громада

ОТР1302 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Українське кіно на Донбас

325 675,00

325 675,00

ВБО "Асоціація благодійників України"

ОТР1303 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Сценарій художнього фільму "Вінценз"

405 506,00

390 000,00

ГО "Демфорум"

ОТР1304

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

перформативне та сценічне
мистецтво

Театральний абонемент у бібліотеці

151 393,73

151 393,73

Херсонський обласний академічний музичнодраматичний театр імені Миколи Куліша

ОТР1305

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурна спадщина

АрхіДача

322 753,00

322 753,00

ФОП Орап Олена Ростиславівна

ОТР1306

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

Мережа інклюзивно-мистецьких просторів в бібліотеках міста Добропілля

499 320,00

499 320,00

Відділ культури і туризму Добропільської
міської ради

ОТР1307

сприяння презентації української культури і мистецтв за перформативне та сценічне
кордоном
мистецтво

Участь у міжнародному фестивалі, присвяченому 100-річчю Національного
театру Держави Ізраїль "Гаміба", м. Тель-Авів (Ізраїль) з 27 по 28 жовтня 2018
року

1 185 413,78

429 875,78

ДП "Національний академічний театр
російської драми імені Лесі Українки"

ОТР1308

залучення міжнародних партнерів до реалізації спільних культурні та креативні
ініціатив
індустрії

Лідери змін - Центр культурної локальної активності

559 798,60

479 798,60

Волинський обласний фонд підтримки
підприємництва

Тисяча снопів Вітру

495 000,00

495 000,00

Колективне підприємство "Кіностудія Контакт
Національної спілки кіноматографістів України"

ОТР1309 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1310

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

ОТР1311

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Школа РокЗіРок - музика у кожне серце

358 330,00

358 330,00

ФОП Кімнатний Антон Ігорович

ОТР1312

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

Літературне читання для ромських дітей

70 940,00

70 940,00

Закарпатський обласний благодійний фонд
"Благо"

ОТР1313

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів
культурна спадщина
мистецької освіти

Створення транскордонного центру молодіжної освіти, діалогу та культури
"Волинські Атени"

537 950,00

486 524,00

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна
академія ім. Тараса Шевченка

ОТР1314

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

Дитячий культурно-миистецький фестиваль "Наш чудовий СонцеСвіт"

265 205,00

265 205,00

Профспілка "Разом для кожного"

ОТР1315 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

перформативне та сценічне
мистецтво

"Камінний господар" - концепція та підготовка до постановки вистави

496 540,00

496 540,00

ДП "Національний академічний український
драматичний театр імені Марії Заньковецької"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1316 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

3D візуалізація напівзруйнованого замку та фортифікаційних споруд в с.
Чорнокозинці, Хмельницької області України

491 750,77

491 750,77

ФОП Герух Вікторія Ігорівна

Цифрова візуалізація розвитку урочища в Китаїві

485 660,00

485 660,00

Благодійна організація "Міжнародний
благодійний фонд Наступний крок"

аудіальне мистецтво

культурні та креативні
індустрії

ОТР1317 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

IV Міжнародний фестиваль сучасної та імпровізаційної музики "Free Fest"

не вказано

не вказано

ДП "Державна дирекція міжнародних
конкурсів та мистецьких програм Арт-Україна"

ОТР1318

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

ART майстерня "Лабораторія Дитячих Мрій"

58 722,00

58 722,00

Комунальний заклад "Дружківська міська
центральна бібліотека ім. Лесі Українки"

ОТР1319

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

Одеський кінофестиваль жахів (ОКЖ) - Odesa Horror Film Festival (OHFF)

492 230,00

492 230,00

Всеукраїнська молодіжна організація
"Українська Народна Молодь"
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ОТР1320 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіальне мистецтво

ОТР1321

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

ОТР1322

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів
культурна спадщина
мистецької освіти

культурна спадщина

ОТР1323 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Пісня буде поміж нас. Володимир Івасюк

496 320,00

496 320,00

ГО "Фонд мистецтв Амадеус"

Запорізькі звичаї та обряди

277 018,67

106 542,00

Дніпропетровська бібліотечна асоціація

Глиняна країна

445 870,00

445 870,00

ГО "Благорода"

Розробка кіносценарію та предпродакшен повнометражного історичного фільму
"Ля Палісіада"

424 182,50

424 185,50

ТОВ "Сучасне Українське Кіно"

ОТР1324

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

Lviv Bandur Fest - всеукраїнський та міжнародний фестиваль сучасної бандури

433 730,00

383 230,00

БО "Мистецько-терапевтичний центр
Непротоптана Стежина"

ОТР1325

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

культурна спадщина

Культурна спадщина в атласній геоінформаційній моделі сталого розвитку
України. Концепція та електронний макет моделі

440 545,00

440 545,00

Інститут географії Національної академії наук
України

ОТР1326

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

література та видавнича
справа

"Рада" - перша щоденна українська газета Наддніпрянщини (1906-1908):
тематично-систематичний покажчик змісту

350 000,00

350 000,00

Інтитут української археографії та
джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН
України

ОТР1327 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Розробка повнометражного фільму-дебюту "044" Нікона Романченка

483 427,00

483 427,00

ФОП Маслобойщиков Сергій

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1328 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

Збереження історико-культурної спадщини доби раннього палеоліту

199 700,00

193 600,00

Рокосівська сільська рада

ОТР1329

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

Фестиваль сучасного мистецтва Mykolaiv ART Week: IDентифікація

194 020,00

144 720,00

КУ "Агенція розвитку Миколаїв"

ОТР1330

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

візуальне мистецтво

Зірковий шлях в мистецтві починається з Vashart gallery

248 891,62

248 891,62

ФОП Кваша Ірина Володимирівна

ОТР1331

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

візуальне мистецтво

Студія образотворчого мистецтва "Фарт"

433 638,00

433 638,00

ОТР1332

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Міський семінар-тренінг для викладачів закладів позашкілької мистецької освіти
"Новітні форми та методи розвитку креативного мислення Сучасний викладач
сучасним дітям"

37 000,00

37 000,00

не вказано

не вказано

Навчально-виховний комплекс Дошкільний
навчальний заклад №13 Кам'янської міської
ради
Комунальний позашкільний мистецький
начальний заклад Криворізька міська школа
мистецтв №1

ОТР1333 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

культурні та креативні
індустрії

Соціо-культурний фестиваль ДАНТЕFEST 2019

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1334 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

100 BABAS

486 263,75

486 263,75

ГО "Екологічна рада Дніпра"

культурна спадщина

Дотик до мистецтва

58 000,00

50 000,00

Комунальний заклад "Дніпропетровський
художній музей" Дніпропетровської обласної
ради

ГО "Еммаус"

ОТР1335

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

ОТР1336

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Про десять биків і автора у пошуках свого фільму

423 714,65

423 714,65

ПП "Інспірейшн філмз"

ОТР1337

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

візуальне мистецтво

Відродження традицій Барської кераміки

308 130,00

308 130,00

Барська міська рада

не вказано

Документальний фільм Миколи Пимоненка

ОТР1338 не вказано

ОТР1339 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

Мурали: світ навколо нас

не вказано

494 899,50

не вказано

494 899,50

не вказано

БФ "Центр громадянської освіти"
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ОТР1340 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Розробка сценарію та препродакшен повнометражного фільму "Джерело"

334 527,00

334 527,00

ФОП Маслобойщиков Михайло Сергійович

1 119 281,12

499 370,00

ГО "Інтерактивний екотеатр Вітер Змін"

перформативне та сценічне
мистецтво

Enter UA

візуальне мистецтво

Terrarium. Сценарний інкубатор (в містах Чернівці та Тернопіль)

498 572,52

498 572,52

ГО "Кінозона"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1343 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурні та креативні
індустрії

Музей як драйвер розвитку громади

233 606,00

233 606,00

Тетерівська об'єднана територіальна громада

ОТР1344 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Збережемо козацьку спадщину

450 000,00

Місцева асоціація органів місцевого
самоврядування ДОАОМС

ОТР1341 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

ОТР1342

ОТР1345

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

сприяння презентації української культури і мистецтв за
візуальне мистецтво
кордоном

Виставка картин Олени Рижих у м.Валетта (Мальта)

499 292,78

499 292,78

БО "Міжнародна Фундація Допоможи
молодим"

Аудіовізуальний перформанс "Простір світла"

295 693,00

295 693,00

ФОП Безкорсний Валерій Володимирович

культурні та креативні
індустрії

Практики тіла

703 500,00

375 100,00

ФОП Березнева Ірина Сергіївна

ОТР1346 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1347 сприяння збреженню культурного розмаїття

не вказано

ОТР1348

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

література та видавнича
справа

Літературно-мистецький фестиваль "Кальміюс"

649 746,78

499 944,28

ГО "Фонд розвитку громади"

ОТР1349

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурна спадщина

Арт-платформа молодіжньої спільноти "Палітра молодих майстрів"

91 010,75

91 010,75

Комунальний заклад "Закарпатська обласна
бібліотека для дітей та юнацтва" Закарпатської
обласної ради

ОТР1350

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

Короткометражний фільм "Ми більше ніколи не заблукаємо разом"

667 633,00

499 133,00

ТОВ "Казка продакшн"

ОТР1351

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

"Станьмо ближче один до одного через впровадження цифрових технологій та
діджиталізації у сфері культури і мистецтв Іршавської міської об'єднаної
територіальної громади"

494 000,00

438 440,00

Іршавська міська рада об'єднана
територіальна громада

ОТР1352

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

література та видавнича
справа

Перший цвіт

167 207,00

150 000,00

ТОВ "Фоліант"

ОТР1353 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурні та креативні
індустрії

Фестиваль культур народів світу OUTLOOK WORD CULTURE FESTIVAL 2018

499 300,00

477 803,60

ТОВ Аутлук Проджект

ОТР1354 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурні та креативні
індустрії

Етнокультурний проект - фестиваль "Подільська вишивка"

303 076,00

303 076,00

ГО "Центр Культурна Стратегія - ХХІ"

"Шлях до свободи"/ "Droga do volnosci" / Le Chemin de la Liberte

749 771,60

495 840,00

Українсько-Британське спільне підприємство
"КОМОРА"

Український Голлівуд. Бути чи забути

473 805,00

473 805,00

ГО "Міжнародний інститут культурної
дипломатії"

Документальний фільм "Demos"

299 400,00

299 400,00

ФОП Насадюк Є.А.

ОТР1355

сприяння презентації української культури і мистецтв за перформативне та сценічне
кордоном
мистецтво

ОТР1356 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

ОТР1357

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

ОТР1358

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Культурно-мистецький простір "Франкова світлиця"

161 154,00

161 154,00

Відділ культури та мистецтва виконавчих
органів Дрогобицької міської ради

ОТР1359

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

Підтримка творчо одарованої молоді та дітей з Рівненщини через представлення
їх широкій аудиторії у телевізійному проекті "Art-RV" в ефірі ТРК Сфера-ТВ

159 807,00

158 267,00

ПП "Телерадіокомпанія Сфера-ТВ"

аудіовізуальне мистецтво

аудіовізуальне мистецтво

19

ОТР1360 сприяння збреженню культурного розмаїття

перформативне та сценічне
мистецтво

Казок веселкове намисто. Представлення словацького фолькльору засобами
театрального лялькового мистецтва

498 956,00

498 956,00

КЗ "Закарпатський академічний театр ляльок"
Закарпатської ОДА

ОТР1361

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурна спадщина

"НАШ ГЕРБ. Українські символи від княжих часів до сьогодення"

609 051,00

470 920,00

ТОВ "Видавництво РОДОВІД"

ОТР1362

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

візуальне мистецтво

Мистецтво Миру (The art of Peace)

349 590,00

349 590,00

ГО "Новий Донбас"

ОТР1363

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

аудіальне мистецтво

Проект для дитячих шкіл-інтернатів "Музика мого народу"

493 521,00

493 521,00

БО "Благодійний фонд "Омріяна країна"

ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЙНОГО
ПРОСТОРУ "КУЛЬТУРНИЙ ФОНД МАЛОГО МІСТА - ЗОРЯНЕ НЕБО, ЗАЛІЗНЯК,
ЛЕОНТОВИЧ, СУЧАСНІСТЬ..."

497 296,00

497 296,00

Відділ культури, туризму та культурної
спадщини Покровської міської ради Донецької
області

ОТР1364 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

ОТР1365

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Фестиваль Інтелектуальних ігор серед шкільних та молодіжних команд

146 668,06

146 668,06

ГО ВІДКРИТИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КЛУБ М.
НОВА ОДЕСА "ВІКНО"

ОТР1366

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіальне мистецтво

Open_mUsiciAn

279 539,36

258 139,36

ГО "Солянка"

ОТР1367

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

аудіовізуальне мистецтво

Кіно, доступне для незрячих людей

490 000,00

490 000,00

ФОП Сачук Юлія Миколаївна

ОТР1368

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

аудіовізуальне мистецтво

Соціальний театр - інструмент розвитку громади

302 482,50

302 482,50

ФОП Кандибур Роман Георгійович

ОТР1369

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

Фестиваль дитячих та юнацьких оркестрів "ОРКЕСТР-FEST"

496 471,37

434 247,37

Департамент культури і туризму Запорізької
міської ради

аудіальне мистецтво

Придбання камерного роялю для проведення культурних заходів у Художньому
музею М.Біласа у м. Трускавець, Львівської обл.

420 000,00

420 000,00

Відділ культури Тростянецької міської ради

ОТР1370 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1371

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів перформативне та сценічне
мистецької освіти
мистецтво

Можливості пізнання танцю в дитинстві

288 842,50

288 842,50

ГО "Молоток"

ОТР1372

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

ART-WKND

604 261,96

502 951,96

ФОП Вороновська Крістіна Олександрівна

ОТР1373

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурна спадщина

"Науково-дослідницькі, консерваційні, реставраційні заходи щодо збереження
"Маневицького човна-моноксила (1223-1256 рр.)"

411 000,00

411 000,00

Відділ культури Маневицької районної
державної адміністрації Волинської області

ОТР1374

сприяння презентації української культури і мистецтв за
культурна спадщина
кордоном

"Під зорею Пінзеля. Нью-Йорк"

499 391,00

499 391,00

ФОП Бутенко Андрій Олегович

ОТР1375 не вказано

не вказано

не вказано

317 124,20

317 124,20

ПОГ "ЕТНОС ГРУП" ХМТОІ "ІНВАПРЕС"

ОТР1376 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

не вказано

252 626,00

222 126,00

Комунальний заклад "Закарпатський музей
народної архітектури та побуту" Закарпатської
обласної ради

ОТР1377

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

перформативне та сценічне
мистецтво

"Трандафиль та Свиня" (Куражні Фабулки)

412 833,00

412 833,00

Школа акторської та режисерської
майстерності ШАРМ

ОТР1378

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурна спадщина

Джерелознавчі студії з історії культурної дипломатії України: "Світовий тріумф
"Щедрика" - 100 років культурної дипломатії України"

554 334,24

499 200,00

Український Центр Культурних Досліджень

аудіовізуальне мистецтво

Створення сучаснної музичної школи на території Жидичинської ОТГ та
впровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами у сфері
культури і мистецтв у Волинській області

492 648,66

492 648,66

Жидичинська сільська рада

ОТР1379

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп
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культурні та креативні
індустрії

Розвиток культури у Сатанівській селищній ОТГ - інвестиція в людський капітал і
конкурентоспроможність громади і регіону

456 005,00

422 505,00

Сатанівська селищна рада об'єднаної
територіальної громади

перформативне та сценічне
мистецтво

Міжнародний фестиваль театру за межами театру "Мандрівний вішак"

323 240,00

248 240,00

ФОП Доманська Алла Григорівна

ОТР1382 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурні та креативні
індустрії

Проведення І Полтавського обласного Дитячого Форуму "Полтавщина - казка,
яку треба читати серцем"

223 176,00

150 000,00

Виконавчий комітет Омельницької сільської
ради Кременчуцького району Полтавської
області

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1383 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

аудіовізуальне мистецтво

Відео антологія новітньої Україна

519 275,00

493 708,00

Центр сучасних інформаціних технологій та
візуальних мистецтв

РОЗРОБКА МУЗЕЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ КАНІВЩИНИ

270 048,00

268 448,00

Громадська організація "Фонд розвитку
"Шевченків край"

ОТР1380 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1381

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

ОТР1384 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

ОТР1385

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

Всеукраїнський молодіжний мистецький фестиваль "Україна сакральна"

233 702,50

233 702,50

ГО "Всеукраїнське молодіжне об'єднання
"Республіканський культурно-освітній центр
"Молодь України"

ОТР1386

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

В ОДЕСІ ВСІ СВОЇ: культура Одеси в суцвітті її багатонаціональності

126 470,82

126 470,82

КУ "Одеська обласна бібліотека для юнацтва
ім. В.В. Маяковського"

ОТР1387

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

культурна спадщина

МедіаСтарт: мультимедійна лабораторія в Тернопільській обласній бібліотеці
для молоді

753 546,05

499 812,97

Тернопільська обласна бібліотека для молоді

ОТР1388

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

аудіальне мистецтво

Сприяння креативного розвитку с. Мар'янівка через мобілізацію зусиль
громадськості та започаткування міжнародного фестивалю ім. І.С. Козловського
"Пошук нового звучання" для дітей з малих територій

602 504,00

492 904,00

Громадська спілка "Мережа глобального
договору в України"

ОТР1389

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Інтенсив для управлінців закладів культури Льовова "CultureED"

424 640,00

424 640,00

ФОП Яблонська Христина Михайлівна

У Країні Чудес

489 016,24

489 016,24

ФОП Поляков Іван Миколайович

ОТР1390 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1391

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів
культурна спадщина
мистецької освіти

Зміцнення потенціалу збереження культурної спадщини в Україні шляхом
впровадження нового підходу - інтерпретації спадщини

135 912,00

135 912,00

Фізична особа підприємець Гудкова Наталія
Володимирівна

ОТР1392

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

перформативне та сценічне
мистецтво

Конкурс молодих композиторів зі створення національного музичного продукту
у галузі опери та балету "Молодіжний Музичний Хаб Схід Опера - конкурс
композиторів"

520 424,50

493 424,50

ДП "Харківський національний академічний
театр опери та балету імені М.В.Лисенка

ОТР1393

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

Сферичний фільм для планетаріїв "Чумацькі зорі"

500 000,00

500 000,00

ФОП Ленда Євгенія Володимирівна

ОТР1394 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

"Українська Донеччина. Мандрівка у часі" - короткометражний фільм

400 364,00

400 364,00

ФОП Бакузов Михайло Акакійович

ОТР1395 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Збереження та популяризація різноманіття культурної спадщини. "ЕтноМи" (1-й
етап)

329 450,00

329 450,00

Івано-Франківська обласна організація
"Молода Просвіта"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1396 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурні та креативні
індустрії

Сайт "Світ телебачення"

301 760,00

301 760,00

ФОП Максимчук Юлія Романівна

ОТР1397

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурна спадщина

"Сила роду в мені"

172 971,00

173 000,00

Громадська організація "Стиль життя здоров'я"

ОТР1398

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

Медійний альманах українського фольклору

175 520,00

175 520,00

ФОП Польшин Андрій Григорович

культурна спадщина

Книга-альбом "Музичні адреси Києва"

191 049,65

139 049,65

Асоціація єврейських організацій та общин
(Ваад) України

ОТР1399 сприяння збреженню культурного розмаїття
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перформативне та сценічне
мистецтво

Національна прем'єра опери Дж.Менотті "Стара діва та злодій"

436 333,00

436 333,00

Національна музична академія Україна ім.
П.І.Чайковського

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1401 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

Інтерактивна карта історичних місць м.Бурштин

65 000,00

63 000,00

ГО Творчий цент "Гроно"

ОТР1402

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

культурна спадщина

Інформаційне суспільство в громади!

111 703,00

111 703,00

Виконавчий комітет Степанецької сільської
ради ОТГ Черкаської області

ОТР1403

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

Анімаційний екологічний серіал "Планета Неяшок"

382 006,00

337 106,00

ГО "ІМАГО"

ОТР1404

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів
культурна спадщина
мистецької освіти

Створення навчального курсу для бібліотекарів на онлайн-платформі Prometheus

357 550,00

357 550,00

Благодійний фонд "Бібліотечна країна"

Розробка проекту повнометражного документального фільму "Побачити небо"

456 344,96

456 344,96

ТОВ "ПРОНТО ТІВІСІ"

ОТР1400

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

ОТР1405 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1406

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Franko Art Space

171 045,00

159 915,00

Львівський національний університет імені
Івана Франка

ОТР1407

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

перформативне та сценічне
мистецтво

GLO-BUS

130 350,00

130 350,00

ГО "Арс Магна"

ОТР1408

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

культурні та креативні
індустрії

Форум "Жінки в мистецтві: Спокуса, міф чи реальність?"

188 900,00

188 900,00

Харківський національний університет імені
і.П.Котляревського

ОТР1409

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

аудіовізуальне мистецтво

100 одеситів-10 відео-історій

253 356,00

253 356,00

KICH Production

ОТР1410 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації дизайн та мода

Brezo

223 521,00

223 521,00

ФОП Лук'яненко Ольга Вікторівна

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1411 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

Оцифровка музичних скарбів: сьогодні або ніколи!"

421 376,00

421 376,00

ГО "Український альманах"

ОТР1412

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

UA

495 486,84

495 486,84

ФОП Петрусенко Є.Ю.

ОТР1413

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

візуальне мистецтво

Сплетіння:Лінія. Людина, Місто

214 500,00

214 500,00

ФОП Букіна А.О.

ОТР1414

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

Завершення зйомок документального фільму "Уклад"

320 000,00

320 000,00

ТОВ "Ніка-експерт"

10 000 000,00

500 000,00

Комунальний заклад "Житомирський обласний
краєзнавчий музей"

Фестиваль камерних опер "Оперний вікенд"

499 910,00

499 910,00

ГО "Культурне об'єднання "ХРОНОТОП ЮЕЙ"

Історично-краєзнавчий лекторій "З нами наша історія"

233 455,19

233 455,19

Мелітопольський міський краєзнавчий музей

література та видавнича
справа

Підготовка українських перекладів класичних робіт з теорії мистецтва та дизайну

276 354,00

276 354,00

ГО "Асоціація культура і креативність"

література та видавнича
справа

Переклад, редагування та видання монографії польського історика мистецтв
Пйотра Лукашевича "Об'єднання митців Артес"

438 040,00

438 040,00

Приватне видавниче підприємство "Центр
Європи"

ОТР1415 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

ОТР1416

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

ОТР1417

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

ОТР1418 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

ОТР1419

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

перформативне та сценічне
мистецтво

Створення музейної експозиції "Магістрат.Музей історії та природи"
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ОТР1420 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

"ВУФКУ. Lost and Found (Втачене і віднайдене)"

3 011 219,00

499 591,00

Державне підприємтво "Національний центр
Олександра Довженка"

ОТР1421

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Фестиваль сценографії та театрального костюму "Львівське квадрієннале
сценографії "Прев'ю"

512 577,00

462 577,00

ГО "Дитячий центр сучасного мистецтва "Агов"

ОТР1422

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

СлонНАвуХО:) - телепрограма для розвитку музичних здібностей дітей

494 200,00

494 200,00

ФОП "Федечко Наталія Дмитрівна"

ОТР1423

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

Історико-культурний фестиваль "Погорина"

378 520,00

378 520,00

ГО "Спілка велосипедистів Рівного"

ОТР1424

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

Долаємо разом: лабораторія мистецьких інклюзивних практик Пд. України

353 623,50

329 623,50

ГО "Діалог"

ОТР1425 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

література та видавнича
справа

Червоний. Без лінії фронту.

450 736,38

450 736,38

ФОП Кокотюха Андрій Анатолійович

ОТР1426 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

Збереження і пропаганда лозоплетіння як елемента нематеріальної культурної
спадщини, шляхом облаштування музею лозоплетення при сільському будинку
культури

294 870,00

247 500,00

Ізянська сільська рада

література та видавнича
справа

Видання українською мовою роману Євгнена Ільїна "Ключ"

442 846,63

442 846,63

ФОП Бихун Бихун Віктор Юріївна

візуальне мистецтво

Центр розвитку фотографії Fotovramke

297 190,00

236 190,00

Магазин аналогової фотографії Fotovramke

БІЛИМ ПО БІЛОМУ - ДУХОВНИЙ ВИТВІР ЛЮДСЬКОГО ГЕНІЯ

251 986,00

247 196,00

Центр культури і мистецтв м. Канів

ОТР1427

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1428 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1429

сприяння презентації української культури і мистецтв за
культурна спадщина
кордоном

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1430 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

3D візуалізація Барського замку

255 810,00

255 810,00

ГО "Актив.Бар"

ОТР1431 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

"ВІДКРИТЕ НОВЕ МОРЕ" - подорож козацької чайки СПАС у Вилкове та Килію у
пошуках Дунайських козаків

457 100,00

457 100,00

ФРЕ "Витоки"

ОТР1432

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

Міжнародний театральний конкурс-лабораторія молодих режисерів "Відкриті
двері" в Одесі

500 000,00

500 000,00

Одеський ТЮГ ім. Юрія Олеши

ОТР1433

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

Шануємо безбар'єрне різноманіття багатонаціональної України

499 200,00

499 200,00

ГС "Асоціація національних меншин
Запорізької області"

Химерні звірі - від культурного сесну до креативного продукту

223 128,63

218 722,69

PPV

ОТР1434 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації не вказано

ОТР1435

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

Курс медіаграмотності та анімації "АнімаМедіа"

105 562,28

105 562,28

Чортківська міська музична школа

ОТР1436

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

Національний перкусійно-танцювальний мистецький простір 'Z-TAPforLIFE"

479 315,56

479 315,56

КЗ "Палац культури "Орбіта"

ОТР1437

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

візуальне мистецтво

Трік, Альманах альтернативних авторських коміксів

245 520,00

245 520,00

Херсонська централізована бібліотечна
система

ОТР1438

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

аудіовізуальне мистецтво

Док на прийомі

499 860,00

499 860,00

ФОП Гай Мирослав Олександрович

література та видавнича
справа

Літературно-видавничий ландшафт Черкащини: вчимося, досліджуємо,
змінюємо

266 145,00

266 145,00

Черкаська обласна молодіжна громадська
організація "Книжковий маестро"

ОТР1439 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації
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сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1440 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

Створення музейної галереї раритетів в 3D форматі

405 053,23

405 053,23

Комунальна установа "одеський
муніципальний музей особистих колекцій
імені О.В.Блещунова"

культурна спадщина

Критичне переосмислення радянських міфів: В пошуках спільної історії з
країнами Європи та Америки

500 000,00

500 000,00

ГО "Український кризовий медіа-центр"

ОТР1441

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

ОТР1442

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Co-working center and business incubator

155 255,00

134 625,00

ГО "Майстерня добра"

ОТР1443

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

CinemawayLab в рамках кіно-медіа-фестивалю для молоді "Кіномаршрут"

453 425,80

453 425,80

ГО "Молодіжне об'єднання "Кіновізія"

не вказано

не вказано

249 975,60

249 975,60

ФОП Яковіцька Олена Петрівна

візуальне мистецтво

Міжнародний конкурс плакатів до проведення Бієнале Довіри

933 980,00

499 810,00

ГО "Музей ідей"

Дні креативного підприємництва в Сумах

70 540,00

70 540,00

Виконавчий комітет Сумської міської ради

ОТР1447 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

Історія устами стін

467 350,00

467 350,00

Виконавчий комітет Володим-Волинської
міської ради

ОТР1448 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Козак

4 500 000,00

450 000,00

ТОВ "Світлофор фільм"

Словник сучасної драматургії

140 477,08

140 477,08

Житомирський державний університет імені
Івана Франка

ОТР1444 не вказано

ОТР1445

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

ОТР1446

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

ОТР1449

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

ОТР1450

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів
аудіовізуальне мистецтво
мистецької освіти

Підчинг анімаційних проектів на фестивалі Задзеркалля

421 164,16

421 164,16

ФОП Мальчук Микола Олександрович

ОТР1451

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

Театрально-візуальний перформанс "Перлина Абсурду"

450 420,00

450 420,00

ГО "Сучасне Українське Кіно "СУК"

ОТР1452 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Розвиток кінопроекту художнього фільму "Жорна долі"

1 070 662,00

487 944,50

ТОВ "ІНСАЙТМЕДІА"

ОТР1453 сприяння збреженню культурного розмаїття

Київський тиждень критики 2018

1 546 998,00

486 000,00

ТОВ "Артхаус"

Придбання телевізійного обладнання для функціонування "Молодіжного
телебачення Трускавця" у Львівській області

453 880,00

453 880,00

Відділ освіти Трускавецької міської ради

Створення електронного каталогу культурної спадщини міста з попередньою
паспортизацією пам'яток архітектури місцевого значення

160 000,00

160 000,00

Острозька міська рада

Театральна постанова п'єси Оттіа Іоселіані "Печера"

500 000,00

500 000,00

Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв

Анна Ярославна - Анна Київська - історична постать та доля крізь призму
сучасних театру та музики. Коллаборація зі створення драматургічно-музичного
матеріалу для майбутньої вистави

300 532,09

300 600,00

Благодійний фонд "ТАЛАНТИ УКРАЇНИ"

1 500 000,00

500 000,00

ТОВ "АНІМАЦІЙНА СТУДІЯ "КАРАНДАШ"

142 215,82

142 215,82

не вказано

ОТР1454

перформативне та сценічне
мистецтво

не вказано

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів
аудіовізуальне мистецтво
мистецької освіти

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1455 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1456

література та видавнича
справа

культурна спадщина

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів перформативне та сценічне
мистецької освіти
мистецтво

ОТР1457 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

перформативне та сценічне
мистецтво

ОТР1458 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Анімаційний фільм "Історія однієї закоханості, або ідеальне збочення"

ОТР1459 не вказано

не вказано

не вказано
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ОТР1460

сприяння презентації української культури і мистецтв за
візуальне мистецтво
кордоном

Видавництво та реалізація каталогу Х Міжнародної Трієнале еко-плакату "4-й
Блок"

203 100,00

203 100,00

ГО "Асоціація дизайнерів-графіків "4-й Блок"

ОТР1461

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

література та видавнича
справа

Тарас Мельничук. Віртуальний музей-архів

283 772,00

283 772,00

ТОВ "Дискурсус"

література та видавнича
справа

"Україна у нас одна" Казки, легенди, жарти та приказки етносів, які проживають
на теренах української держави

422 687,44

422 687,44

Мале приватне підприємство "БУКРЕК"

культурна спадщина

Розробка віртуальних тривимірних моделей містечок з культурною спадщиною

498 800,00

498 800,00

ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

література та видавнича
справа

"Історія Пирятина у світлинах та фактах"

290 300,00

290 300,00

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
Полтавської ради

культурна спадщина

Використання культурного потенціалу Гощанської громади шляхом
впровадження сучасних інформаційних технологій задля економічного розвитку
селища Гоща

463 130,00

463 130,00

Гощанська селищна рада

ОТР1466 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

перформативне та сценічне
мистецтво

Перший пілотний освітньо-мистецький проект Міжнародного Театрального
Інституту Традиції на базі Театрального центру "Слово і голос"

479 936,92

479 936,92

Львівський муніципальний театральний,
художньо-дослідницький та освітній центр
"Слово і голос"

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1467 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

"Крайка в кожну хату"

139 304,00

139 304,00

ФОП Алєксєєнко Дарина Леонідівна

ОТР1462 сприяння збреженню культурного розмаїття
сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1463 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1464 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1465 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

ОТР1468

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурні та креативні
індустрії

Творчі студії розвитку культури і традицій українського народу, розвитку творчих
здібностей у дорослих і дітей

70 000,00

ОТР1469

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіальне мистецтво

"Рік Музики Мирослава Скорика"

499 500,00

499 500,00

Національна концертна агенція UKR Artists
(ФОП Перієв Валерій Фарманович)

ОТР1470

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

дизайн та мода

Відкрите місто

320 648,40

320 648,40

ГО "Проекти і комунікації"

не вказано

Українська козацька пісня - естафета поколінь

не вказано

не вказано

Підгородненська міська рада

культурна спадщина

Бібліотека майбутнього

312 660,00

256 660,00

Вишнівська сільська рада

ОТР1473 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Український Індіана

500 000,00

500 000,00

ФОП Недбаєв Олександр Миколайович

ОТР1474 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

"Нове обличчя Луцького замку"

604 924,50

494 754,50

Департамент культури Луцької міської ради

культурна спадщина

Дослідження та збереження архітектури міжвоєнного модернізму Ужгорода

452 956,36

452 956,36

ГО "Інститут міста Ужгорода"

література та видавнича
справа

Мапування культурної спадщини зниклого міста Червоногород

392 875,00

392 875,00

ФОП Кулевчук Василь Михайлович

культурна спадщина

Електронні бази даних для обліку музейних предметів

380 088,00

380 088,00

Музей історії міста Кам'янське

ОТР1471 не вказано

ОТР1472

ОТР1475

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1476 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1477 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

не вказано

ФОП Поліщук Олена Ревхатівна

ОТР1478

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

перформативне та сценічне
мистецтво

Інклюзивний театральний проект "Більше ніж гра"

500 000,00

500 000,00

Благодійна організація Благодійний фонд
"Мистецький Арсенал"

ОТР1479

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

Aftermath VR: Euromaidan

497 340,00

497 340,00

ФОП Ніколіна Софія Андріївна
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перформативне та сценічне
мистецтво

Театр Інклюзії

500 000,00

500 000,00

Громадська організація "Врятуй дитину"

ОТР1481 сприяння збреженню культурного розмаїття

аудіальне мистецтво

Урочистий концерт до сторіччя від дня заснування Національного заслуженого
академічного симфонічного оркестру України

905 920,00

499 920,00

Державне підприємство Національний
заслужений академічний симфонічний оркестр
України

ОТР1482 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

література та видавнича
справа

"...Тому що ти - поет". Антологія лірики українських поетів-учених. Упорядник
Юрій Ковалів.

187 035,64

187 035,64

Видавничий центр "Просвіта" у формі ТОВ

ОТР1483 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

культурні та креативні
індустрії

Туристичний мобільний додаток "WalQlike"

483 708,75

483 708,75

ФОП Клочко Павло Павлович

ОТР1484 не вказано

культурні та креативні
індустрії

Етно-фестиваль «Казкомандри»

75 000,00

50 000,00

Благодійна організація "Благодійний фонд
"Об'єднання волонтерів Вінниччини"

Модерна бандура: створення бренду та шляхи розвитку

485 200,00

485 200,00

Центр громадських ініціатив "Ідеї змін"

візуальне мистецтво

Платформа розвитку та підтримки сучасного мистецтва "Новітні спрямування"

119 100,00

119 100,00

Інститут проблем сучасного мистецтва
Національної академії мистецтв України

перформативне та сценічне
мистецтво

Предпродакшн перформансу "Наркотики иа війна"

129 908,52

129 908,52

ФОП Гернега Анастасія Сергіївна

ОТР1488 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

"Трипілля без меж і кордонів"

256 207,10

256 207,10

Комунальний заклад Львівської обласної ради
"Львівський історичний музей"

ОТР1489 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіальне мистецтво

Два дні й дві ночі Нової музики в Одесі

489 200,00

489 200,00

Міжнародна громадська організація "Асоціація
"Нова музика"

аудіовізуальне мистецтво

Центр розвитку молодіжного кінематографу

499 590,00

499 590,00

Житомирський коледж культури і мистецтв ім.
Івана Огієнка Житомирської міської ради

культурна спадщина

Яворівське народне вбрання з минулого в сьогодення через впровадження
сучасних інформаційних технологій

445 505,00

445 505,00

Новояворівський міський краєзнавчий музей

ОТР1480

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

ОТР1485 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіальне мистецтво

ОТР1486

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

ОТР1487 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

ОТР1490

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1491 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1492

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурна спадщина

Відродимо глинянський килим

500 000,00

500 000,00

ГО "Центр суспільних інновацій"

ОТР1493

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

візуальне мистецтво

"Трохи змінено": Вистава мистецького дуету Synhrodogs

134 900,00

78 900,00

ГО "Інша освіта"

ОТР1494

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

візуальне мистецтво

Інклюзивна фотолабораторія

267 790,00

252 790,00

ГО "Культурні географії"

ОТР1495

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів
культурна спадщина
мистецької освіти

Відкриття та запуск "Першої української школи театру і кіно"

496 865,00

452 945,00

ФОП Лавренчук Євген Вікторович

культурні та креативні
індустрії

Музей жіночої гендерної історії - музей для діалогу

189 390,00

169 390,00

Харківська обласна громадська організація
"Харківський обласний гендерний ресурсний
центр"

література та видавнича
справа

Літературний фестиваль "Трускавецький ЛітФест"

87 774,00

87 774,00

Викнавчий комітет Трускавецької міської ради

Аудіовізуальний мистецький продукт для культури мислення: програма "Так чи
інакше" (робоча назва)

265 227,50

265 227,50

ФОП Шутов Роман Вікторович

"Самотнє сердечко"

267 176,75

224 726,76

ФОП Ключник Ігор Ігорович

ОТР1496 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

ОТР1497

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

ОТР1498 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1499

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

перформативне та сценічне
мистецтво
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ОТР1500 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

Почесні громадяни Києва

473 999,00

473 999,00

ГО "Київська фундація культури"

ОТР1501 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурні та креативні
індустрії

"Відчуй смак рідної мови"

494 217,00

494 217,00

ГО "Центр розвитку творчості "Лілея"

ОТР1502 сприяння збреженню культурного розмаїття

перформативне та сценічне
мистецтво

Авторська спортивна трагедія Олександра Журавля "КОАН"

500 000,00

500 000,00

ТОВ "АВЕРІНА МЕДІА"

перформативне та сценічне
мистецтво

"Гра вчить жити і творити" - відкритий обласний фестиваль ігрових програм
"Грайлик"

256 047,00

256 047,00

Комунальний вищий навчальний заклад
"Коледж культури та мистецтв" Закарпатської
обласної ради

література та видавнича
справа

Альґірдас Юлюс Греймас "Про богів та людей"

213 185,20

213 185,20

ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "КИЄВОМОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"

ОТР1503

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

ОТР1504 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1505

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурна спадщина

Фестиваль народної творчості "Скарби добропілля"

486 144,00

486 144,00

Відділ культури і туризму Добропільської
міської ради

ОТР1506

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

Арт-медіа школа, як частина проекту "БУКОВИНСЬКА КІНОІНДУСТРІЯ"

496 000,00

496 000,00

Чернігівське обласне комунальне
підприємство "Кіновідеопрокат"

ОТР1507

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

культурна спадщина

Дослідницько-архівний проект "Сучасне мистецтво Одеси"

331 044,00

314 214,00

ГО "ОДЕСЬКА МІСЦЕВА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ"

література та видавнича
справа

ІІ Хмельницький лутературно-перекладацький фестиваль "TRANSLATORIUM"

203 835,00

160 610,00

Управління культури і туризму Хмельницької
міської ради

аудіовізуальне мистецтво

Культурний бренд міста Тростянець

435 000,00

435 000,00

Тростянецька міська рада

Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу усіх учасників освітнього
процесу міста Нетішина шляхом створення сучасної бібліотеки-медіатеки

343 400,00

232 150,00

ГО "Успішна молодь Нетішина"

культурна спадщина

Геоінформаційна система "Місція масового поховання жертв Голодоморугеноциду"

500 000,00

500 000,00

Національний музей "Меморіал жертв
Голодомору"

ОТР1508 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

ОТР1509

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

ОТР1510

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1511 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС
ОТР1512

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіовізуальне мистецтво

Короткометражний ігровий фільм "Кров"

212 210,00

212 210,00

ФОП Савицька Катерина Віталіївна

ОТР1513

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

візуальне мистецтво

Культурна багатонаціональність і єдність України

497 880,00

497 880,00

Громадська організація "Фонд розвитку міста
Одеси"

ОТР1514

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурна спадщина

Інвестуй в культуру: підвищення соціально-економічної цінності послуг закладів
культури

216 950,00

216 950,00

Полтавська обласна громадська організація
"Аналітичний центр "Бюро економічних та
соціальних досліджень"

ОТР1515

залучення міжнародних партнерів до реалізації спільних
аудіовізуальне мистецтво
ініціатив

Виробництво документального фільму "Дві Надії"

428 568,00

428 568,00

ГО "Докутолока"

ОТР1516

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

Культурно-мистецький проект «SPIVOCHE POLE – the stars of creative successes»
(СПІВОЧЕ ПОЛЕ – старт до творчих здобутків)

500 000,00

400 000,00

Київський міський центр народної творчості та
культурологічних досліджень

ОТР1517 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

перформативне та сценічне
мистецтво

"Наша спадщина - де минуле зустрічається з майбутнім". Уроки тітоньки Сови

336 858,80

336 858,80

ГО "Центр культурно-просвітницьких ініціатив"

ОТР1518 сприяння збреженню культурного розмаїття

література та видавнича
справа

Видання книжки "Наші Інші. Історії українського різноманіття"

260 897,00

230 897,00

ФОП Япремчук Олеся Любомирівна

ОТР1519 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

культурні та креативні
індустрії

On-line платформа для комунікації та презентацій інноваційних рішень і проектів
в області креативних / культурних індустрій

400 000,00

356 281,80

School of visual communication
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ОТР1520 сприяння збреженню культурного розмаїття

аудіовізуальне мистецтво

Людина з табуретом

821 700,00

496 700,00

ФОП Мізіна Катерина Олександрівна

ОТР1521

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

література та видавнича
справа

фестиваль "Книга Rоку"

490 000,00

420 000,00

ТОВ Міжнародний центр перекладів Майвік
Солюшнс

ОТР1522

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

аудіальне мистецтво

NOVA MUZYKA

458 554,00

458 554,00

ФОП Гловацький Богдан Вікторович

аудіовізуальне мистецтво

OUR HOME/НАШ ДІМ

266 333,15

93 689,68

ФОП Крюковська Тетяна Олександрівна

культурні та креативні
індустрії

Фестиваль міської культури "D.I.Y.stvo"

180 000,00

109 100,00

Центр візуальної культури

література та видавнича
справа

Переклади українською мовою 4 - томника " Історія європейської
цивілізацї.Середньовіччя"

731 646,00

303 294,00

ТОВ Видавництво Фоліо

література та видавнича
справа

Підготовка та друк науково-популярного твору "Історія Волині.Том перший"

498 882,00

456 882,00

ФОП Дзьобак Володимир Васильович

культурна спадщина

Запис та видання (тиражування) компакт-диску з творів українського музичного
фольклору (календарно-обрядових пісень) "Спадщина предків".

500 000,00

500 000,00

КТЗК "УАФЕА "КАЛИНА"

аудіовізуальне мистецтво

Яремчанський кінофестиваль "Карпатська осінь"

528 210,00

476 210,00

ГО "Інститут розвитку Яремчанського краю"

1 143 429,00

492 639,00

Національний музей історії України

Сприяння збереженню кримськотатарської культури в сучасній Україні

512 520,00

487 720,00

Громадська організація "Кримська родина"

Мистецький проект "Україна до Європи - Європа в Україну"

494 052,00

494 052,00

Відділ культури Віньковецької районної
державної адміністрації Хмельницької області

ОТР1523 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1524

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

ОТР1525 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

ОТР1526

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

ОТР1527 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1528

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

ОТР1529

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

ОТР1530 сприяння збреженню культурного розмаїття

ОТР1531

культурна спадщина

сприяння презентації української культури і мистецтв за культурні та креативні
кордоном
індустрії

"Школа музейних лідерів"

ОТР1532 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

перформативне та сценічне
мистецтво

Фестиваль гумору ім. М.В.Кринициної

198 330,00

198 330,00

Громадська організація "АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ"

ОТР1533 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

"Київ. Академія наук. Кримський"

500 000,00

500 000,00

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського
НАН України

ОТР1534

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

література та видавнича
справа

Бібліотека - свідок і творець історії краю

160 335,00

160 335,00

Центральна бібліотека Ківерцівської районної
централізованої бібліотечної ситеми
Волинської області

ОТР1535

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

візуальне мистецтво

Створення ландшафтно-скульптурного оглядового майданчику "Дивосвіт
Трипілля"

127 470,00

127 470,00

Обласна молодіжна творча спілка художників
та мистецтвознавців

ОТР1536

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

Зйомки художнього короткометражного фільму "Порив"

452 639,56

411 239,56

ФОП Мілецький Станіслав Юрійович

"Що я знаю про Бориса Возницького"

486 939,00

486 939,00

Благодійний фонд "Відродження історикокультурної спадщини України імені Героя
України Б.Г.Возницького"

ДНІ УКРАЇНСЬКОГО КІНО В ІСПАНІЇ

380 295,00

380 295,00

Благодійна організація "Благодійний фонд
Двері"

Самотні пальчики

331 600,00

331 600,00

ФОП Ільяшенко Олександр Олександрович

ОТР1537 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

ОТР1538

сприяння презентації української культури і мистецтв за
аудіовізуальне мистецтво
кордоном

ОТР1539 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво
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Соціальна вистава " Та, що вмирає"

457 010,00

430 850,00

Харківська обласна фундація "Громадська
Альтернатива"

ОТР1541 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Кіномюзикл "Divka"

487 497,25

487 497,25

ФОП Мелешко Роман Володимирович

ОТР1542 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

Історія про Стару Товсту Дівчинку

449 225,86

449 225,86

ФОП Косміна Богдана Валеріївна

ОТР1540

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

перформативне та сценічне
мистецтво

ОТР1543

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурна спадщина

LibraryArtCenter (створення мистецької платформи для креативних ініціатив)

86 243,00

86 243,00

Комунальний заклад "Чернігівська міська
обласна бібліотека для юнацтва" Чернігівської
обласної ради

ОТР1544

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

література та видавнича
справа

Видавництво і презентація книги казок-п'єс "Різдво у скрині"

124 820,00

124 820,00

Підприємство об'єднання громадян
"Видавничий дім "Дзвін"

ОТР1545 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Девелопмент (препродакшн) повнометражного ігрового фільму "Тисяча снопів
вітру"

269 311,00

269 311,00

ТОВ "ПРО продакшн Україна"

ОТР1546 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Девелопмент документального фільму про жінку-ветеранку, що повертається на
службу "Дарт"

432 560,00

432 560,00

Інститут гендерних програм

ОТР1547 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Художній повнометражний фільм "ПАМФІР" (етап предпродакшену)

634 149,50

498 859,50

ФОП Костіна Олександра Георгіївна

ОТР1548

залучення міжнародних партнерів до реалізації спільних перформативне та сценічне
ініціатив
мистецтво

Транскордонна мистецька співпраця для просування гендерної рівності

193 248,00

193 248,00

ГО "Точка дотику"

ОТР1549

забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови

література та видавнича
справа

Створення дитячої міні-бібліотеки на базі дитячого центру "РозУмійко" в
мікрорайоні Осокорки-Позняки міста Києва

497 958,00

372 408,00

Дитячий психолого-педагогічний центр
"РозУмійко"

ОТР1550

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

аудіовізуальне мистецтво

Інформаційно-аналітична веб платформа української кіно-індустрії

496 360,00

496 360,00

Громадська Спілка "Асоціація кіноіндустрії
України"

література та видавнича
справа

Початок Сезону Читання

162 238,28

162 238,28

ТОВ "Служба мобільних новин"

ОТР1551 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

ОТР1552

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

FEST миру, радості, добра

493 385,50

493 385,50

ПП "Дитячо-юнацький танцювальний клуб
Олімп"

ОТР1553

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

перформативне та сценічне
мистецтво

Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва "СвітОгляд"

399 650,00

199 650,00

Луганський обласний академічний український
музично-драматичний театр

13 січня

409 900,00

409 900,00

ФОП Щербина Олег Михайлович

ОТР1554 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1555

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

література та видавнича
справа

Григорій Сковорода - дорослим та дітям в Україні та світі

111 000,00

111 000,00

ГО "Відкритий православний університет"

ОТР1556

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

Трускавецький міжнародний кінофестиваль "Корона Карпат"

851 736,48

462 800,00

ГО "Кінофестиваль "Корона Карпат"

ОТР1557

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів культурні та креативні
мистецької освіти
індустрії

Освітній онлайн ресурс для популяризації історії українського авангардного
мистецтва 20-30-х років в Україна та світі

486 800,00

486 800,00

ГО "Сенс Ком"юніті"

ОТР1558

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

KAVALERIDZE. RE:VISION

590 860,00

497 810,00

Міждисциплінарний центр з розвитку
мистецтва та культури "Дім Проджектс"

КОРД. Відплата

423 500,00

423 500,00

ФОП Чернявська Юлія Сергіївна

аудіовізуальне мистецтво

ОТР1559 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво
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ОТР1560

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурна спадщина

Народна архітектура Донеччини: збереження для нащадків

244 980,00

244 980,00

Всеукраїнська молодіжна громадська
організація "Соціальний вектор"

ОТР1561

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

культурна спадщина

"Душі майстерня, волошковий цвіт"

159 922,00

159 992,00

ГО "Соціальний центр "Особистість"

культурні та креативні
індустрії

Майстерня модного мультимедіа

498 072,00

498 072,00

ФОП Невмержицький Микола Володимирович

Концептуалізація та розробка повнометражного ігрового художнього фільму
"Genius Locs"/Духи Місця/, що базуватимуться на кіносценарії за мотивами п'єси
Т.Проханська та Г.Гавриленка "Непроста"

499 504,50

499 504,50

ФОП Гавриленко Георгій Георгійович

Освітня міжнародна арт-резиденція - "ANIMA" для професіоналів і практиків
театру анімації, театру форми

433 622,00

294 396,00

Харківський міський благодійний "Фонд
розвитку мистецтва для дітей, юнацтва та
молоді"

СТОЖАР

446 250,00

446 250,00

ФОП Захаревич Дмитро Євгенович

Сценарій художнього повнометражного фільму "СКОВОРОДА"

450 808,00

450 808,00

ФОП Границя Андрій Володимирович

"МіБ - Мистецтво і Бізнес"

500 000,00

500 000,00

ГО "Івано-Франківська торгово-промислова
палата"

"Цифрові музейні колекції Київської фортеці": впровадження електронного
обліку і створення веб-ресурсу

500 000,00

500 000,00

НІАМ "Київська фортеця"

Що рослини думають про людей?

144 936,00

144 936,00

ФОП Сердюкова Юлія Миколаївна

7 спектрів українського мистецтва

140 639,00

140 639,00

ГО "Центр Демократичного Розвитку Молоді
"Синергія"

ОТР1571 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Сценарій художнього повнометражного фільму "ДОН-ЖУАН З КОЛОМИЇ"

448 650,00

448 650,00

ФОП Кондратьєв Юрій Валентинович

ОТР1572 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Сценарій художнього повнометражного фільму "БЕРЕГ"

446 520,00

446 520,00

ФОП Десятерик Максим Володимирович

"Галичина і Подніпров'я 1918-1920. Відлуння національних зв'язків"

499 479,40

499 479,40

Івано-Франківський академічний обласний
український музично-драматичний тетатр імені
Івана Франка

Фотографія як засіб збереження історичної та культурної спадщини Закарпаття

171 812,00

157 112,00

Спілка фотохудожників Закарпаття

ОТР1562 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

ОТР1563 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1564

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів перформативне та сценічне
мистецької освіти
мистецтво

ОТР1565 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

література та видавнича
справа

ОТР1566 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

ОТР1567

сприяння розвитку освітніх ініціатив, підтримка закладів
дизайн та мода
мистецької освіти

сприяння розвитку ЕІР культурної спадщини та
ОТР1568 впровадження сучасних ІТ у сфері музейної діяльності і
КС

культурна спадщина

ОТР1569 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації візуальне мистецтво

ОТР1570

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

ОТР1573

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

перформативне та сценічне
мистецтво

ОТР1574

сприяння презентації української культури і мистецтв за
культурна спадщина
кордоном

ОТР1575 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

перформативне та сценічне
мистецтво

Розробка сценарію "Еко-рапсодія"

124 220,00

124 220,00

ГО "Зелена красуня"

ОТР1576 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

література та видавнича
справа

Журнал "100 порад від 100 річних"

320 000,00

317 124,20

Підприємство об'єднання громадян "Етнос
Груп" Харківського міського творчого
обє"днання інвалідів "Інвапрес"

ОТР1577

сприяння впровадженню інновацій, цифрових
технологій та діджиталізації

культурні та креативні
індустрії

Музей живої пісні

196 772,50

196 772,50

ГО "Центр української пісні "Народна
філармонія"

ОТР1578

підтримка інклюзії, розширення аудиторії через
залучення різних вікових та соціальних груп

література та видавнича
справа

Humans and Heroes. XXI sencury

497 700,00

497 700,00

ТОВ "АРТ ВИДАВНИЦТВО "НЕБО""

ОТР1579

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

культурна спадщина

ЗНАТИ, БЕРЕГТИ, ЛЮБИТИ

444 125,00

444 125,00

ГО "Товариство "Чернігівське земляцтво"
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ОТР1580 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

Археологічна карта Карпат і Прикарпаття

390 000,00

312 000,00

ГО Клуб української інтелігенції ім. Б Лепкого

ОТР1581 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації

література та видавнича
справа

Молода КороНація

500 000,00

250 000,00

Міжнародний благодійний фонд "Мистецька
скарбниця"

ОТР1582 сприяння збреженню культурного розмаїття

культурна спадщина

"Новий рік у вересні"

492 400,00

492 400,00

Міжнародний еврейський культурний центр
"Гілель"

ОТР1583

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

Лемківська мозаїка Донеччини...

550 000,00

500 000,00

Громадська організація "Чарівні Руни"

ОТР1584

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

культурна спадщина

Виставка шедеврів образотворчого мистецтва з колекції Закарпатського
обласного художнього музею ім. Й.Бокшая та Національного музею ім. Анрея
Шептицького у Львові "ЗОЛОТІ СТОРІНКИ. УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ

483 600,00

483 600,00

Комунальний заклад Закарпатьський обласний
художній музей і. Й.Бокшая

ОТР1585

забезпечення міжсекторальної співпраці та
налагодження культурного діалогу між регіонами

перформативне та сценічне
мистецтво

Open Opera Ukraine: барокові майстер-класи

271 753,00

261 753,00

ФОП Григоренко Галина Володимирівна

ОТР1586

сприяння проведенню аналітичної і дослідницької
діяльності

не вказано

Визначення пріоритетів державної політики, реформування соціокультурної
сфери в об'єднаних територіальних громадах

422 200,00

422 200,00

Всеукраїнська громадська організація
"Асоціація сприяння самоорганізації
населення"

ОТР1587

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

перформативне та сценічне
мистецтво

Проект "Артіль"

426 680,00

426 680,00

ФОП Баранов Руслан Валерійович

ОТР1588

залучення міжнародних партнерів до реалізації спільних перформативне та сценічне
ініціатив
мистецтво

Міжнародний фестиваль сучасного танцю «Територія хореографії»

428 000,00

428 000,00

ФОП Шишкарьова Кристина
Володимирівна

ОТР1589

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

культурні та креативні
індустрії

"Взяв би я бандуру"

499 970,00

499 970,00

ГО "Молода Просвіта"

ОТР1590

підтримка розвитку молодих митців та сприяння
реалізації культурних і мистецьких дебютів

література та видавнича
справа

Видання збірки поезій Анни Кисельової "Про тебе, про Нього і трохи про мене".
Мова видання збірки - українська, російська.

118 240,00

107 588,00

ФОП Придатко Вікторія Валеріївна

ОТР1591 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

Сценарій фільму освіта наступного рівня

328 385,00

328 385,00

ФОП Кондратюк "Дитячі наукові студії"

ОТР1592 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації культурна спадщина

"5 храмів - 5 життів"

133 165,00

133 165,00

ГО "Україна-Європа-Світ"

ОТР1593 підтримка культурних проектів на етапі концептуалізації аудіовізуальне мистецтво

«Дорога» - Три реальні історії, три жінки режисера, три країни (Україна, Бельгія,
Індія). Три різні мови. Кіно-триптих, об’єднаний однією спільною історією.

500 000,00

500 000,00

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АЛЬБА ФІЛЬМ ІНТЕРТЕЙНМЕНТ»

