
1

Номер Пріоритет Сектор Назва проекту Загальний бюджет проекту Запитувана сума від УКФ Назва організації-заявника Назва організації-партнера

ОТР2004
сприяння презентації української культури і 

мистецтв за кордоном
дизайн та мода Шоу-показ "Екскрусія Україною по подіуму" 993,200.00 794,560.00 

Громадська спілка "Національне галузеве 

партнерство в легкій промисловості Україні 

"Фешн Глобус Юкрейн"

ТОВ "ВАН МОДЕЛС ЕДЖЕНСІ УКРАЇНА"

ОТР2008

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

культурні та креативні індустрії Жовтень в Жовтні 1,864,314.50 1,491,451.60 ГО "Житомир, зроби голосніше!" ТОВ "Я Галерея"

ОТР2010
підтримка культурних проектів на етапі 

концептуалізації
аудіовізуальне мистецтво Останній Гетьман. Незавершена подорож. 1,187,885.20 932,947.20 

ГО "Студія медіа-проектів "Вартові 

демократії"

Державне підприємство "Національне 

газетно-журнальне видавництво"

ОТР2011 сприяння збреженню культурного розмаїття культурна спадщина Знай наших 1,874,293.20 1,499,093.20 
ГО "Ресурсний центр розвитку громадських 

організацій Гурт"
ТОВ "Компанія Менеджмент Промоушен"

ОТР2013

сприяння розробці ЕІР культурної спадщини 

та впровадження сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і КС

культурна спадщина
Віртуальний простір Борщівської сорочки (Borshchiv embroided Shirt 

Virtual Space)
1,043,546.26 834,836.26 ФОП Волощук Наталія Іванівна Інститут народознавства НАН України

ОТР2014

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

аудіовізуальне мистецтво Лінія культури 1,514,445.00 1,203,350.00 
ГО "Харківське міське громадське 

обєднання" "Центр розвитку громад"

МГО "Молодіжний центр працевлаштування 

у Тернопільській області"

ОТР2015
підтримка культурних проектів на етапі 

концептуалізації

перформативне та сценічне 

мистецтво
Опера-вербатім "Дракон" 1,415,184.00 1,131,698.00 ФОП Балашов Дмитро Сергійович

Театрально-видовищний заклад культури 

"Київський муніціпальний театр опери та 

балету для дітей та юнацтва

ОТР2016

сприяння розробці ЕІР культурної спадщини 

та впровадження сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і КС

культурна спадщина Під зорею Пінзеля 3D 931,507.18 743,557.18 ФОП Рудик ОЛена Олегівна Тернопільська обласна рада

ОТР2017
підтримка культурних проектів на етапі 

концептуалізації

перформативне та сценічне 

мистецтво
Магічна країна 1,743,106.00 1,394,106.00 ФОП Сушко Павло Миколайович ФОП Ткаченко Максим Миколайович

ОТР2018
підтримка культурних проектів на етапі 

концептуалізації
аудіовізуальне мистецтво Бігуни 1,747,438.00 1,397,438.00 ФОП Лактіонов Дмитро Володимирович ТОВ "Прайм Сторі Пікчерз"

ОТР2019

підтримка інклюзії, розширення аудиторії 

через залучення різних вікових та 

соціальних груп

культурні та креативні індустрії Тренуйся з радістю 1,670,080.00 1,333,080.00 

Громадська організація "Молодіжна 

організація поляків і інвалідів України 

"Квіти полонії"

Єдиний центр надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї

ОТР2020

підтримка інклюзії, розширення аудиторії 

через залучення різних вікових та 

соціальних груп

література та видавнича справа Співтворчість і реабілітація: концепція розвитку 1,466,000.00 1,172,600.00 

Всеукраїнська молодіжна громадська 

органцізація Творчої молоді та інвалідів 

"Струни сердця"

Комунальний заклад "Івано-Франківський 

обласний госпіталь ветеранів війни"

ОТР2022
сприяння впровадженню інновацій, 

цифрових технологій та діджиталізації
культурні та креативні індустрії АРТЕФАКТ 1,721,305.00 1,375,805.00 ТОВ" ЕНАЗЕРЛЕНД" ФОП Мілов Олександр Сергійович

ОТР2024

підтримка інклюзії, розширення аудиторії 

через залучення різних вікових та 

соціальних груп

аудіовізуальне мистецтво Документальний фільм "Погляд з інвалідного візка" 1,603,297.37 1,282,637.90 ТОВ "БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН"
Львівський Благодійний Фонд "Підгорецький 

замок"

ОТР2025 сприяння збреженню культурного розмаїття
перформативне та сценічне 

мистецтво
XV Міжнародний театральнйи фестиваль жіночих монодрам "Марія" 715,544.00 530,694.00 

Державне підприємство "Творчо-

виробничий та навчально-дослідний центр 

розвитку сучасного мистецтва"

Міжнародна благодійна організація 

"Міжнародний інститут театру" (Український 

центр)

ОТР2026
підтримка культурних проектів на етапі 

концептуалізації
аудіовізуальне мистецтво

Розвиток кінопроекту 12-серійного телевізійного серіалу "Анатра-

Анасаль"
1,227,580.00 976,525.00 ТОВ "Інсайтмедіа" Продюсерський центр

Приватне акціонерне товарство "Одеська 

кіностудія"

ОТР2027

підтримка інклюзії, розширення аудиторії 

через залучення різних вікових та 

соціальних груп

література та видавнича справа "Озвучимо книжки для незрячих" 753,310.00 601,890.00 
Благодійний фонд "Фундація літературних 

ініціатив"

Фундація імені князів-благодійників 

Острозьких

ОТР2028
сприяння презентації української культури і 

мистецтв за кордоном
аудіовізуальне мистецтво

Промо-кампанія фільму претенденту від України на здобуття премії 

"Оскар" у Лос-Анджелесі
1,879,090.00 1,499,170.00 ТОВ "УКРКІНО" ГО "Асоціація продюсерів України"

ОТР2029

сприяння розробці ЕІР культурної спадщини 

та впровадження сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і КС

культурна спадщина
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ UNI.UA - єдиний портал 

культурної спадщини та інтелектуальної власності України
1,819,681.00 1,455,745.00 ТОВ "АЙПІЕС"

АСОЦІАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ АРМА-

Україна

ОТР2030

сприяння розробці ЕІР культурної спадщини 

та впровадження сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і КС

культурна спадщина електронний архів української друкованої п'єси 1361109.22 1078786.22 ТОВ "Цифрова країна"
Харківський національний університет імені 

В.Н.Каразіна

ОТР2032 сприяння збреженню культурного розмаїття аудіовізуальне мистецтво Фільм про Олега Бочковського 1,195,363.00 956,063.00 
Громадська організація "Всеукраїнський 

демократичний форум"
ФОП Равва Анастасія Сергіївна

ОТР2033
сприяння презентації української культури і 

мистецтв за кордоном
література та видавнича справа ТЕУРА. Софія Яблонська. Видавничо-виставковий мистецькой проект 1,634,743.00 1,307,037.00 ТОВ "Видавництво РОДОВІД" ФОП Павлов Ілля Євгенович

ОТР2034 сприяння збреженню культурного розмаїття аудіовізуальне мистецтво Мова, що об'єднує: франко-уркаїнський коктейль 1,407,850.00 1,126,034.00 ТОВ "Студія "Червоний собака"
Громадська спілка "Українська анімаційна 

асоціація"

ОТР2035

підтримка розвитку молодих митців та 

сприяння реалізації культурних і мистецьких 

дебютів

аудіальне мистецтво Концертна музична шоу-програма "Володар стихій" 1,818,999.00 1,429,399.00 
Благодійна організація "Благодійний фонд 

"Омріяна країна"
ТОВ "Тесланд"

ОТР2036

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

культурна спадщина Всеукраїнський музейний форум 705,437.00 564,350.00 
Національна спілка театральних діячів 

України

Музично-меморіальний музей Соломії 

Крушельницької у Львові

ОТР2039

підтримка розвитку молодих митців та 

сприяння реалізації культурних і мистецьких 

дебютів

візуальне мистецтво Дитячий мистецький пленер-конкурс "Карпатська увертюра" 679,520.00 509,660.00 
Комунальне підприємство "Ужгородське 

районне агенство розвитку "
Заставнівська районна Рада
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ОТР2041 сприяння збреженню культурного розмаїття аудіовізуальне мистецтво Етнічні барви Карпат 1,091,328.00 818,496.00 
Закарпатський обласний Благодійний фонд 

"Едельвейс"
Заставнівська районна Рада

ОТР2044
сприяння проведенню аналітичної і 

дослідницької діяльності
візуальне мистецтво Ольга Франко. У пошуках смаку 969,168.00 775,334.00 ТОВ Ганзафільм ФОП Кметь Юлія Миронівна

ОТР2045
підтримка культурних проектів на етапі 

концептуалізації
аудіовізуальне мистецтво

Мультидисциплінарний проект  - платформа "Озброєні та 

небезпечні"
625,440.00 501,840.00 

ГО "Асоціація випускників, викладачів і 

друзів Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна"

Міжнародний благодійний фонд "ІЗОЛІЦІЯ. 

ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ"

ОТР2046
сприяння впровадженню інновацій, 

цифрових технологій та діджиталізації
культурна спадщина

Реставрація, архівація та оціфрування відеоархіву ДП 

"Укркінохроніка"
1,841,124.00 1,472,899.00 

ДП "Українська студія хронікально-

документальних фільмів"
ТОВ "МСМ.ЮА"

ОТР2048
сприяння проведенню аналітичної і 

дослідницької діяльності
аудіовізуальне мистецтво Загублені сліди історії 1,359,377.00 897,277.00 ТОВ "Телекомпанія Антена" ГО "Центр медіаініціатив"

ОТР2049 сприяння збреженню культурного розмаїття аудіовізуальне мистецтво Мультиплікаційний серіал "Мандрвіка. Україна" 1,489,709.00 1,189,709.00 ТОВ "ГРІН ПІНГВІН МЕДІА" Кімонікс Інтернешнл

ОТР2050

сприяння розробці ЕІР культурної спадщини 

та впровадження сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і КС

культурна спадщина

Юридична модель створення та функціонування електронного та 

інформаційного ресурсу (веб-порталу)  культурної спадщина 

(архівного фонду) України

1,428,929.00 1,138,382.00 

Спілка об'єднаннь громадян "Асоціація з 

управління аудіовізуальними правами 

"Арма Україна"

Центральний державний Кінофотофоноархів 

України ім. Г.С. Пшеничного

ОТР2051

сприяння розробці ЕІР культурної спадщини 

та впровадження сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і КС

культурна спадщина PINSEL_AR 1,802,904.00 1,242,046.00 
Львівська міська громадська організація  

"Мистецька рада "Діалог"

Львівська національна галерея мистецтв ім. 

Б.Г. Возницького

ОТР2052

підтримка розвитку молодих митців та 

сприяння реалізації культурних і мистецьких 

дебютів

культурні та креативні індустрії Фестиваль Сучасного Українського Кіно 1,295,000.00 1,036,000.00 
Громадська організація "Сучасне 

українське кіно "СУК"
ТОВ "Табор"

ОТР2053
сприяння розвитку освітніх ініціатив, 

підтримка закладів мистецької освіти
культурні та креативні індустрії Створення Арт-Хабу у м. Харків 1,983,441.00 1,477,257.00 Academy of Visual Arts Harkiv Платформа ініціатив ТЕПЛИЦЯ

ОТР2057
підтримка культурних проектів на етапі 

концептуалізації
дизайн та мода Колекція "Кораблі" - відродження національної культури у сучасності 1,485,240.00 1,188,150.00 ТОВ "Бланкнот" ТОВ "В-ЦЕНТР"

ОТР2058

підтримка розвитку молодих митців та 

сприяння реалізації культурних і мистецьких 

дебютів

дизайн та мода Fashion Book Ukraine 1,811,949.00 1,449,949.00 ФОП Волкова Олександра Миколаївна ФОП Алексишина Євгенія Михайлівна

ОТР2060
сприяння презентації української культури і 

мистецтв за кордоном
аудіовізуальне мистецтво

Український центр креативних індустрій у межах виставки 

"Китайська міжнародна виставка імпорту 2018" (China 

iNTERNATIONAL EXPO 2018)

1,499,320.00 988,897.00 
ТОВ "Інформаційне Агентство "Медіа 

Ресурси Менеджмент"
ТОВ "Видавництво "ГЛОУБЕРРІ БУКС"

ОТР2061

підтримка розвитку молодих митців та 

сприяння реалізації культурних і мистецьких 

дебютів

культурні та креативні індустрії Фестиваль Київ-етно-мьюзік-фест "Віртуози фолку" 1,894,813.00 1,394,813.00 ФОП Матейко Любомир Михайлович
Комунальний заклад "Київський академічний 

ансамбль української музики "Дніпро"    

ОТР2064
сприяння розвитку освітніх ініціатив, 

підтримка закладів мистецької освіти

перформативне та сценічне 

мистецтво
Дитяча інтерактивна вистава "Конструктор" від 0 до 3 років 1,216,000.00 914,000.00 ТОВ "Табор" ГО "Молодіжне об'єднання "КІНОВІЗІЯ"

ОТР2065
підтримка культурних проектів на етапі 

концептуалізації

перформативне та сценічне 

мистецтво
Імерсивна вистава-променад "Діалоги" 1,836,103.00 1,466,103.00 ТОВ "РІВЕНЬЮ ПРОМОУШН" Одеська національна наукова бібліотека

ОТР2068 сприяння збреженню культурного розмаїття візуальне мистецтво Стронцій-90 1,248,208.00 989,908.00 ФОП Суярко Андрій Миколайович ФОП Філіппова Галина Сергіївна

ОТР2070

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

культурна спадщина

Налагодження культурного діалогу між Донецьким та Івано-

Франківським регіонами з метою збереження історично-культурної 

спадщини

942,815.00 749,215.00 Слов'янська міська рада Косівська районна рада

ОТР2071

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

культурні та креативні індустрії Фестиваль сучасного мистецтва «Gogolfest Satellite» не вказано не вказано
Виконавчий комітет Ірпінської міської

ради

Громадська організація «Фестиваль

сучасного мистецтва «ГОГОЛЬФЕСТ»»

ОТР2073
сприяння проведенню аналітичної і 

дослідницької діяльності
аудіовізуальне мистецтво

Повнометражний документальний фільм "ВИШИВАНКА. КОД 

НАРОДУ"
1,800,000.00 1,440,000.00 ТОВ "ЧАСТОГУСТО" ФОП Резніченко Світлана Євгеніївна

ОТР2074

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

перформативне та сценічне 

мистецтво

XVII Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії 

Крушельницької
1,875,650.00 1,499,800.00 

Львівський національний академічний 

театр опери та балету імені Соломії 

Крушельницької

Одеський національний академічний театр 

опери та балету

ОТР2075

підтримка розвитку молодих митців та 

сприяння реалізації культурних і мистецьких 

дебютів

перформативне та сценічне 

мистецтво
Фестиваль "Серж Лифар де ля Данс" 1,818,664.00 1,498,700.00 ТОВ "ПРО продакшн Україна"

Дніпропетровський академічний театр опери 

та балету

ОТР2076

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

візуальне мистецтво Музей просто неба "Обереги України" 1,200,000.00 1,000,000.00 
Маріупольська організація Національної 

спілки художників
Старосамбірська міська рада, та інші

ОТР2078

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

дизайн та мода Край*КА DESIGN 1,640,248.00 1,315,000.00 
Івано-Франківська Торгово-промислова 

палата
Вінницька торгово-промислова палата

ОТР2080

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

культурні та креативні індустрії Фестиваль сучасного мистецтва "VinniGogoІFest" 1,883,166.00 1,429,436.00 
Благодійна організація "Благодійний фонд 

"Подільська громада"

ГО "Фестиваль сучасного мистецтва 

"ГОГОЛЬФЕСТ"

ОТР2081

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

аудіальне мистецтво Music Camp єднає Схід та Захід 650,766.70 520,613.70 
Благодійна організація "Благодійний фонд 

"Міжнародний музичний табір"

Благодійний Фонд "Фундація розвитку

Червонограда"

ОТР2083
підтримка культурних проектів на етапі 

концептуалізації
дизайн та мода День традиційного костюму 877,805.00 677,805.00 

ГО "Центр дослідження та відродження 

Волині"
Благодійний фонд "Фонд громад "РІДНЯ"
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ОТР2084

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

культурна спадщина
Бренд Українських Карпат: міжрегіональна співпраця задля промоції 

культурної спадщини регіону
1,330,060.00 1,039,500.00 

Асоціація органів місцевого 

самоврядування "Єврорегіон Карпати - 

Україна"

Асоціація "Національна туристична 

організація України"

ОТР2086

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

культурні та креативні індустрії Фестиваль креативних індустрій 1,756,750.00 1,472,150.00 

Управління економічного та інтеграційного 

розвитку виконавчого комітету міської 

ради, м.Івано-Франківськ

Львівська міська громадська організація 

"Центр інформаційного когнсалтингу" 

ОТР2088

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

аудіальне мистецтво
Всеукраїнський ювілейний тур Націлнальної заслуженої капели 

бандуристів України
1,281,430.00 984,930.00 

Національна заслужена капела бандуристів 

України імені Г.І.Майбороди
ФОП Лоїк Андрій Павлович

ОТР2089
підтримка культурних проектів на етапі 

концептуалізації
культурні та креативні індустрії Підготовка Всеукраїнського Фестивалю вертепів "Вертеп-Фест-2019" 1498781.35 1020781.35 БО "Благодійний фонд Харків з тобою"

ГО "Всеукраїнське об'єднання "Українські 

рубежі"

ОТР2091 сприяння збреженню культурного розмаїття аудіовізуальне мистецтво Крим і Південь України - простір культур 1,392,938.00 1,114,350.00 
ГО "Кримський інститут стратегічних 

досліджень"
ТОВ "Агенство "Кримські новини"

ОТР2093
сприяння проведенню аналітичної і 

дослідницької діяльності
культурна спадщина

Створення віртуального музею нематеріальної культурної спадщини 

України
1,484,783.00 1,187,826.00 Український центр культурних досліджень

Управління культури, національностейта 

релігій Київської обласної державної 

адміністрації 

ОТР2094

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

культурні та креативні індустрії Фестиваль "Сірко Козак Фест" 711,315.00 500,000.00 Томаківська районна рада
ГО "Запорізька обласна федерація 

козацького бойового мистецтва "Спас"

ОТР2095
сприяння презентації української культури і 

мистецтв за кордоном
література та видавнича справа

Інфографічна презентація сучасного стану книжкового ринку та 

читацьких вподобань України "Ukrainian Reading and Publishing Data"
1,499,373.00 1,199,498.40 ТОВ "ГУТЕНБЕРГЗ" ГО "Культурно-видавничий проект Читомо"

ОТР2096
сприяння проведенню аналітичної і 

дослідницької діяльності
аудіовізуальне мистецтво

Мистецька виставка в честь пам'яті жертв голодоморів 1932-33 років 

в Україні "Гарет Джонс"
1,929,948.00 1,479,948.00 ТОВ "Студія КІНОРОБ" ТОВ "Фільм ю ей дистрибушн"

ОТР2097
підтримка культурних проектів на етапі 

концептуалізації
аудіовізуальне мистецтво Експерементальна сценарна лабораторія "Кіно-авеню" 1,225,685.00 980,438.00 ТОВ "АЛЬБА ФІЛЬМ ІНТЕРТЕЙМЕНТ" ПрАТ "Одеська кіностудія"

ОТР2098

забезпечення міжсекторальної співпраці та 

налагодження культурного діалогу між 

регіонами

перформативне та сценічне 

мистецтво

"Дідона та Еней": опера без стін. Проект національного нетворкінгу 

музикантів
1,859,248.00 1,482,701.00 ФОП Григоренко Галина Володимирівна

Одеський національний академічний театр 

опери та балету, Комунальне підприємство 

"Дніпропетровська філармонія імені 

ОТР2100
сприяння проведенню аналітичної і 

дослідницької діяльності
культурна спадщина

Впровадження інноваційних методів досліджень та збереження 

об’єктів культурної спадщини
1,870,515.00 1,495,815.00 

Інститут прикладної фізики

Національної академії наук України,

м.Суми

ГО "УТОПІК"


