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Номер Рейт
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Сектор Назва проекту Короткий опис проекту Заявник Про заявника Партнери Загальна сума 
проекту

Запитувана 
сума від УКФ

БАЛ

ОТР2049 1 аудіовізуальне 
мистецтво

Мультиплікаційний 
серіал "Мандрівка. 

Україна"

"Мандрівка. Україна" - це мультсеріал, в основі якого 
лежать надзвичайні факти з історії, культури, 

мистецтва, географії та інших наук, що покликані не 
лише відкрити невідому Україну, але й заохотити дітей 
і підлітків бути відкритими до її різноманітності, нових 
знань, надихати на дослідження і власні досягнення. 

Мультфільм у форматі едьютеймент буде розроблено 
разом з експертами з різних галузей знань і стане 

продовженням проекту "Книга-мандрівка. Україна", 
спрямованого на об'єднання України. 

ТОВ "ГРІН ПІНГВІН 
МЕДІА"

Креативна агенція Green Penguin - це креативна 
агенція з 11-річним досвідом роботи в медіа. Серед 

проектів компанії - соціальна реклама, креативні 
видання, створення дизайну для міжнародних 

подій тощо.

Компанія "Кімонікс 
Інтернешнл, Інк." / 

Cheminics International 
Inc., ГО "Центр 

Інноваційної Освіти "Про.
Світ", ГО "Культурно-
видавничий проект 

Читомо"

1 489 709 1 189 709 96

ОТР2024 2 аудіовізуальне 
мистецтво

Документальний 
фільм "Погляд з 

інвалідного візка"

Українець Микола Подрезан, інвалід-візочник, 
протягом 7 років здійснював навколосвітню подорож, 
відвідавши 27 країн Світу в рамках, ініційованого ним 

та підтриманого небайдужою спільнотою, проекту 
"Планета Земля - погляд з інвалідного візка". За цей 

час Подрезаном був створений грунтовий 
документальний відео та фото архів прикладів 

інклюзивності у найрізноманітніших містах світу. 
Команда проекту, спільно з автором, хоче донести 

світовий досвід при створенні "безбар'єрного" 
середовища для інвалідів-візочників на об'єкти 

культури, історичної спадщини та спорту, з метою його 
практичного застосування в Україні, до української 

спільноти, привернувши таким чином увагу 
муніципальних, державних органів, соціально 

відповідальний бізнес та небайдужих громадян до 
проблеми інклюзивності в Україні.

ТОВ "БІ-ТІ-ЕЛ-
ВАВІЛОН"

ТОВ "БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН" - ініціатор створення та 
реалізації комплексного комунікаційного 

соціального проекту "Дивись українське - твори своє 
майбутнє" та конкурсів сценаріїв "СВОЄ КІНО" та 

"СВОЄ КІНО-2", що створювалися з метою розвитку 
та популяризації українського кінематографу й 

покращення якості суспільних комунікацій.

Львівський Благодійний 
Фонд "Підгорецький 

замок"
1 603 297 1 282 638 95

ОТР2033 3
література та 

видавнича 
справа

ТЕУРА. Софія 
Яблонська. 
Видавничо-

виставковий 
мистецький проект

"ТЕУРА. Софія Яблонська. Видавничо-виставковий 
мистецький проект" - це проект, який представить 
світові і Україні визначну українську фотографку, 

письменницю, мандрівницю, кінодокументалістку. Він 
поєднає двохтомник фотографічної і літературної 
спадщини Софії Яблонської (1907-1971) та серію 

виставок її фотографій, зроблених в 1930-х роках у 
навколосвітній подорожі. "Теурою" - червоною птахою 

- назвали Софію й визнали "своєю" тубільці острова 
Бора-Бора, де вона однією з перших з'явилась з фото 

та кінокамерою. В Індокитаї, Єгипті, Цейлоні, Балі, 
Таїті, Новій Зеландії - скрізь в світі знімала "живу" 
картину життя, а не модні в той час постановки. 

Новаторська феміністична спадщина талановитої Софії 
Яблонської, передана в фотоальбомі французькою і 
українською мовами, артбуках мандрівних романів 

("Чар Марока", "Країна рижу й опію", "Далекі обрії") та 
виставкових експозиціях стане вагомим проектом, що 

сприятиме "на рівних" просувати сучасну Україну в 
світі.

ТОВ "Видавництво 
РОДОВІД"

ТОВ "Видавництво РОДОВІД" спільно з ФОП Павлов 
І.Є. і дизайн-студією "Графпром" здійснили кілька 

успішних видавничих і виставкових проектів 
протягом останніх 10 років, зокрема: "Казимир 

Малевич. Київський період 1928-1930" - українська, 
англійська та французька версії, "Українські митці 
Парижа. 1900-1939 - український, англійський та 
французькі версії, "Вишивка Східного Поділля", 

"Козак Мамай" та інші.

ФОП Павлов Ілля 
Євгенович 1 634 743 1 307 037 94



ОТР2034 4 аудіовізуальне 
мистецтво

Мова, що об'єднує: 
франко-український 

коктейль

Презентація візуального зображення запозичених в 
українській мові французьких слів та фразеологізмів, 

понад 10 художників-аніматорів з усієї України 
представлять короткі україно-франкомовні історії.

ТОВ "Студія "Червоний 
собака"

Основні напрямки діяльності: створення 
анімаційних фільмів, мультимедійних та 

кросмедійних проектів у галузі анімації, освіта у 
сфері культури. Реалізовані проекти: Культурно-

освітній проект (спільно з Французьким інститутом в 
Україні) для підлітків з серією майстер-класів та 

презентацією
фільму, створеного підлітками, 2012;  “Чудовий 
світ”, 2017 - 3д проекція на будівлю річкового 

вокзалу під час Євробачення в межах фестивалю 
світла

“KiyvLightFest” та ін. 

Громадська спілка 
"Українська анімаційна 

асоціація"
1 407 850 1 126 034 94

ОТР2065 5
перформативне 

та сценічне 
мистецтво

Імерсивна вистава-
променад "Діалоги"

Імерсивна вистава-променад «Діалоги» - це 
інноваційна постановка, що створює ефект 

присутності, заглиблення глядача в сюжет вистави, де 
глядач повноцінний учасник дії. В імерсійній виставі 

немає глядацького залу в традиційному значенні. Дія 
вистави відбувається одночасно в різних локаціях, а 

глядачу надається більш активна роль.

ТОВ "РЕВЕНЬЮ 
ПРОМОУШЕН"

ТОВ "Ревенью Промоушен" є власником торгової 
марки "U!ZAHVATI", під якою успішно втілює 

мистецькі театральні
проекти з 2015 року. З кінця 2015 року по 2017 рік 
команда "U!ZAHVATI" успішно реалізувала проект 
"Гуляндія". "Гуляндія" - театр для дітей і батьків з 

ігровими та інтерактивними елементами. У зимовий 
сезон 2016-2017 років у рамках проекту "Зимова 

країна на ВДНГ" - проект "Резиденція Діда Мороза".  
З липня 2017 року по жовтень 2017 року - імерсивна 

вистава-променад "Час".

Одеська національна 
наукова бібліотека 1 836 103 1 466 103 91

ОТР2030 6 культурна 
спадщина

Електронний архів 
української 

друкованої преси

Спеціалізований портал, що об'єднує інтернет-ресурси 
бібліотек та архівів для тих, хто цікавиться українською 

історією та періодикою різних часів.
ТОВ "Цифрова країна"

TOB «Цифрова Країна» та ЦНБ ХНУ ім. Каразіна 
виконували проект з реставрації та оцифровки 

харківської газети «Южный край» перших років 
видання (1880 - 1906 рр.) загальною кількістю понад 

12 000 сторінок. В

Харківський національний 
університет імені В.Н.

Каразіна
1 361 109 1 078 786 89

ОТР2035 7 аудіальне 
мистецтво

Концертна музична 
шоу-програма 

"Володарі стихій"

Проект має на меті створення якісного національного 
музичного продукту та промоцію кращих солістів-

інструменталістів України.

Благодійна організація 
"Благодійний фонд 

"Омріяна країна"

Ocнoвнi напрями дiяльностi: суспiльно-
свiтоглядний, культyрно-мистецький, гуманiтарний. 

Реалізовані проекти: органiзацiя концертiв i 
видання компакт-диску композитора i пiанiста 
Павла lгнат'єва (травень-листопад 2013 року); 

зйомка першого короткометражного художнього 
фiльму в зонi АТО - фiльму "Міна" (Оnсе Upon а 

Мinе), та його презентацiя на Канському 
кiнофестивалi у тpaвнi 2015 року та ін.

ТОВ "Тесланд" 1 818 999 1 429 399 89

ОТР2053 8
культурні та 

креативні 
індустрії

Створення Арт-Хабу 
у м. Харків

Це хаб, який ініціює та організовує заходи і програми 
для підтримки і розвитку мистецтва та креативних 
індустрій і робить все можливе, щоб уряд і широка 
громадськість приділяли цьому сектору економіки 

більше уваги. Хаб надає доступний простір, забезпечує 
діловий розвиток, доступ до фінансування, баз даних, 
нетворкінг, а також лобіює розвиток і трансформацію 

творчої частини регіону. 

ФОП Коклонська 
Оксана Вікторівна

Ocнoвнi напрями дiяльностi: освіта в мистецтві 
(кіно, театр, фото, відео-арт, ілюстрація, дизайн), 
створення кіно, створення культурних проектів, 

продюсування кіно та культурних проектів. 
Реалізовані проекти: Освітні програми для дорослих 

в напрямку кіно, фотографія, ілюстрація, дизайн в 
Academy of Visual Arts Kharkov; Організація виставки 

"Війна / ВОНА"; виробництво документального 
фільму "Конструктор Василь Єрмілов" та ін.

Платформа ініціатив 
ТЕПЛИЦЯ, 

«Сєвєродонецька 
молодіжна рада», Вільна 

хата

1 983 441 1 477 257 89

ОТР2081 9 аудіальне 
мистецтво

Music Camp єднає 
Схід та Захід

Проектом передбачено проведення під час осінніх 
канікул шестиденного музичного табору для 150 дітей 

віком 11-16 років із невеликих міст західного (м. 
Червоноград), східного (м. Лисичанськ) та південного 
(м. Вознесенськ) регіонів України. Табір відбудеться 

під керівництвом американської диригентки та 
музичного педагога Констанції Фортунато. За шість 
днів діти оволодіють базовими принципами гри на 
двох музичних інструментах та вивчать 7 музичних 

творів українською, англійською, італійською та 
латинською мовами.

Благодійна організація 
"Благодійний фонд 

"Міжнародний 
музичний табір"

Фундація розвитку Червонограда — це благодійний 
фонд, місія якого полягає в розвитку відповідальної 

та ефективної благодійної діяльності в громаді 
задля підвищення якості життя червоноградської 
громади. Реалізовані проекти: ярмарок професій 

для дітей «Че-Чі-Ленд» (2017 та 2018 роки), Будуємо 
Україну разом (2017, в партнерстві із Львівською 
освітньою фундацією), Музика палацу Потоцьких 
(сезони концертів класичних виконавців, з 2016 

року і до сьогодні та ін.

Благодійний Фонд 
"Фундація розвитку

Червонограда", Міська 
Благодійна організація 

“Фонд
Громади Вознесенська”, 
Громадське Об’єднання 

“Міст 3.10”

650 767 520 614 89



ОТР2097 10 аудіовізуальне 
мистецтво

Експериментальна 
сценарна 

лабораторія "Кіно-
авеню"

В рамках лабораторії буде випробувано 
експериментальний, інноваційний, для світової 

сценарної практики метод: об’єднання роботи над 
персонажем (героєм) з психологічними розстановками 

по Хелінґеру. Для роботи запрошено психолога-
практика по Хелінґеру.

Під час лабораторії, за допомогою акторів і психолога 
пройдуть розстановки для історії головного 

персонажа, його вчинків, мотивації.

ТОВ "АЛЬБА ФІЛЬМ 
ІНТЕРТЕЙМЕНТ"

Компанія три роки займалась девелопментом 
(розвитком) художнього фільму «Брати. Остання 

сповідь». Займається девелопментом проекту 
повнометражного фільму «Дауншифтинг». 

Реалізовані проекти: «Олександр Довженко. 
Одеський світанок» (реж. А.Ю.Антонченко), 2014р.; 

«Червоний» (реж. З.Буадзе), 2016р.; «Зрадник» 
(реж. М.Хаммонд), 2016-2017р. та ін.

ПрАТ "Одеська кіностудія" 1 225 685 980 438 89

ОТР2098 11
перформативне 

та сценічне 
мистецтво

"Дідона та Еней": 
опера без стін. 

Проект 
національного 

нетворкінгу 
музикантів

Проект презентує досвід створення повномасштабної 
антрепризної оперної постановки із супровідною 

освітньою та публічною просвітницькою програмами з 
метою налагодження міжрегіональних фахових зв’

язків, культурного діалогу між регіонами та сприяння 
їх креативному розвитку. Проект включає: • майстер-
класи для музикантів; • просвітницьку програму для 

широкої аудиторії; • сценічну реалізацію опери.

ФОП Григоренко 
Галина 

Володимирівна

В сезоні 2016-2017 років з командою Культурного 
Проекту розробили, спланували та реалізували 

спільну з Національною оперою України програму 
розвитку аудиторії – «Сезон прем’єр», що включала 

лекції, зустрічі з режисерами, диригентами, 
виконавцями, візитами на репетиції та в 

декораційні майстерні опери. З квітня 2018 року 
було запущено бароковий аматорський хор, який 
вже в червні взяв участь в концерті на Святі вулиці 

Костьольної в Києві та ін. 

Одеський національний 
академічний театр опери 

та балету, Комунальне 
підприємство 

"Дніпропетровська 
філармонія імені Л.Б.

Когана" 
Дніпропетровської 

обласної ради, 
Комунальне підприємство 

"ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА 
ФІЛАРМОНІЯ"

1 859 248 1 482 701 89

ОТР2010 12 аудіовізуальне 
мистецтво

Останній Гетьман. 
Незавершена 

подорож

Проектом передбачено написання сценарію та 
створення трейлера однойменного майбутнього 

документального фільму, присвяченого "німецькому" 
періоду життя і діяльності творця Української Держави 
Павла Скоропадського та його перерваній подорожі, 

як до родини, що чекає на нього в Оберстдорфі 
(Баварія), так і в цілому - в Україну.

ГО "Студія медіа-
проектів "Вартові 

демократії"

Основними напрямами діяльності ГО «Студія медіа-
проектів «Вартові демократії» є участь у розробці та 

реалізації різноманітних медіа-проектів без 
отримання прибутку у кіновиробництві, телебаченні 
та радіо, друкованих ЗМІ та поліграфічної продукції, 

мультимедійних проектів та ін. Приклади 
реалізованих проектів: фільм "Острів Крим. 

Дежавю", прем'єра 2014 р.; мультимедійний проект 
"Сіверський дивосвіт".

Державне підприємство 
"Національне газетно-

журнальне видавництво", 
Комунальний заклад 

«Чернігівський обласний 
художній музей імені 

Григорія Галагана» 
Чернігівської обласної 

ради

1 187 885 932 947 88

ОТР2060 13 аудіовізуальне 
мистецтво

Український центр 
креативних 

індустрій у межах 
виставки "Китайська 

міжнародна 
виставка імпорту 

2018" (China 
International Import 

Expo 2018). 
Презентація 
експортних 

можливостей 
українських 

аудіовізуальних 
індустрій

Український стенд аудіовізуальних індустрій - де 
представить кіно, анімаційні проекти, книги, контент 

та діджитал проекти українського виробництва, а 
також суміжні галузі, що виробляюсь продукти та 
послуги, базуючись на ІР аудіовізуальної індустрії. 

ТОВ "Інформаційне 
Агентство "Медіа 

Ресурси Менеджмент"

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Інформаційне агентство «Медіа Ресурси 

Менеджмент» (надалі - МРМ) перша українська 
медіаконсалтингова компанія, що надає комплекс 
послуг в галузі кіно, медіа та креативних індустрій. 

Реалізовані проекти: «KYIV MEDIA WEEK» (щорічний 
міжнародний медіа-форум з 2011 року); 
навчальний проект «FILM.UA Faculty» з 

спеціальними напрямом (майстер-класи та 
семінари проводяться постійно з 2014 року) та ін. 

ТОВ "Видавництво 
"ГЛОУБЕРРІ БУКС" 1 499 320 988 897 87



ОТР2093 14 культурна 
спадщина

Створення 
віртуального музею 

нематеріальної 
культурної 

спадщини України

Дигіталізація історичних здобутків вбачається 
ефективним заходом збереження, поширення і 

відтворення нематеріальної культури. Створення 
віртуального музею нематеріальної культурної 

спадщини Українського центру культурних досліджень 
має за мету дослідити, зберегти та презентувати 

нематеріальні пам’ятки України. Створення 
повноцінного, сучасного і доступного ресурсу 

елементів нематеріальної культури є запорукою 
вдалої інтеграції традиційної культури у динаміку 

сучасного світу. 

Державна установа 
"Український центр 

культурних 
досліджень"

Основні напрями діяльності: Визначення й 
обґрунтування пріоритетних напрямів збереження 

та розвитку культурної спадщини та сучасних 
культурних форм і практик, культур етносів, що 

проживають в Україні та ін. Приклади реалізованих 
проектів: Національний проект «Академія 

культурного лідера» (до 2019 р.), Національний 
проект «Малі міста - великі враження», що має на 
меті впровадження пілотних культурних стартапів 

(ексклюзивних культурних подій).

Управління культури, 
національностей та релігій 

Київської обласної 
державної адміністрації, 
ГО "Алєм", Національний 

музей-заповідник 
українського гончарства в 
Опішному, Решетилівська 

районна державна 
адміністрація Полтавської 

області, Комунальна 
установа "Одеський 

обласний центр 
української культури", КЗ 
Сумської обласної ради - 

Сумський обласний 
науково-методичний 

центр культури і мистецтв, 
Комунальний заклад 
"Дніпропетровський 

обласний методичний 
центр клубної роботи та 

народної творчості", 
Навчально-методичний 
центр культури і туризму 

Прикарпаття

1 484 783 1 187 826 87

ОТР2051 15 культурна 
спадщина PINSEL_AR

РІNSЕL_АR презентує спадщину Івана Георгія Пінзеля 
по-новому — якісно, сучасно, інноваційно — в 

унікальному і ще наразі не поширеному в Україні 
медіаформаті доповненої реальності. Скульптурні 

твори Пінзеля, що зберігаються у Львівській 
національній картинній галереї ім. Б. Возницького, 

доступні зараз лише невеликому колу відвідувачів — 
стануть справді публічними, якщо ми скористаємося 

новітніми цифровими технологіями віртуальної та 
доповненої реальності.

Львівська міська 
громадська 
організація 

"Мистецька рада 
"Діалог"

Об’єднання громадського середовища задля 
активного впливу на культурну політику міста 

Львова; розвиток міждисциплінарної співпраці між 
різними мистецькими середовищами; розвиток 

культурної співпраці між регіонами України і 
міжнародних проектів та ін. Львівський місяць у 

Вроцлаві Європейській столиці культури 2016 
(травень 2016); Місяць авторських читань у Львові 

(2015-2018); LEMinarium - простір актуальної 
культури (2016-2017); III Форум культурних та 

креативних індустрій. 

Львівська національна 
галерея мистецтв ім. Б.Г. 

Возницького
1 802 904 1 242 046 86

ОТР2071 16
культурні та 

креативні 
індустрії

Фестиваль 
сучасного 
мистецтва 

«Gogolfest Satellite»

Програма фестивалю включає музичну, театральну, 
візуальну, літературну та дитячу сферу. Таким чином, 

за три дні фестивалю місто перетворюється в 
культурний центр. Однією з цілей фестивалю є 
розбурхання жителів Ірпеня, залучення їх до 

підготовки та створення нових місцевих мистецьких 
проектів та формування культурного коду й іміджу 

міста.

Виконавчий комітет 
Ірпінської міської 

ради

Основні напрями діяльності: Консолідація зусиль 
для задоволення та захисту соціальних, 

економічних, культурних, екологічних та інших 
законних інтересів своїх членів та ін. Приклади 

реалізованих проектів: Виставка-фестиваль 
трипільської культури в рамках всеукраїнського 

проекту "Трипілля: цивілізація творців" (та у місті 
Ірпені), 2017; Перший регіональний турнір для 
молоді Приірпіння "Business Profi", 2017 та ін.

Громадська організація 
«Фестиваль 

сучасного мистецтва 
«ГОГОЛЬФЕСТ»»

1 950 094,00 1 400 624,00 86

ОТР2078 17 дизайн та мода Край*КА DESIGN

В основі проекту закладено популяризація елементів 
традиційного вбрання та традиційної техніки 

виробництва одягу в сучасному дизайні. Хвиля 
зацікавленості підвищить інтерес до Української 

культури за межами держави. Завдяки участі в проекті 
ми прагнемо сформувати міжрегіональну мережу 

етнодизайнерів, виробників одягу та медіа, шляхом 
проведення етнофестивалю «Край*КА Дизайн» у 

містах Вінниця та Івано-Франківськ. 

Івано-Франківська 
Торгово-промислова 

палата

Одним з головних напрямків діяльності ТПП є 
сприяння встановленню ділового співробітництва як 

між місцевими діловими
колами, так і з іноземними партнерами. Реалізовані 
проекти: модний показ Край’КА, Джазовий концерт 

в
рамках фестивалю Карпатський простір та ін. 

Вінницька торгово-
промислова палата

1 640 248 1 315 000 86

ОТР2088 18 аудіальне 
мистецтво

Всеукраїнський 
ювілейний тур 
Національної 

заслуженої капели 
бандуристів України

Всеукраїнський ювілейний тур Національної 
заслуженої капели бандуристів України з нагоди 

сторіччя заснування. Тур, що складається з 28 
концертів (три поїздки: Схід-Південь, Центр і Захід 

України).

Національна 
заслужена капела 

бандуристів України 
імені Г.І.Майбороди

Напрям діяльності: театральна та концертна; у 2008 
р. - Гастрольний тур "Духовні скарби Полтавщини" з 

нагоди 90-річчя.

ФОП Лоїк Андрій 
Павлович

1 281 430 984 930 86



ОТР2032 19 аудіовізуальне 
мистецтво

Фільм про Олега 
Бочковського

Фільм-біографію з елементами журналістського 
розслідування тривалістю 60 хвилин, щоб 

познайомити українців з дуже відомим у Європі та 
світі українським соціологом, політологом, етнологом, 

педагогом, публіцистом і громадським діячем 
Ольгердом Бочковським.

Громадська 
організація 

"Всеукраїнський 
демократичний 

форум"

Організація відкритих обговорень на актуальні для 
суспільства теми в рамках Проекту «Дискусійне ток-
шоу «Політклуб Віталія Портникова», який виходить 

на телеканалі Еспресо. ГО "Демфорум" є одним з 
організаторів Міжнародного форуму Східної та 

Центральної Європи VIA CARPATIA, який проходить 
23-30 червня 2018 р. у Верховинському р-ні Івано-

Франківської області.

ФОП Равва Анастасія 
Сергіївна 1 195 363 935 263 85

ОТР2074 20
перформативне 

та сценічне 
мистецтво

XVII Міжнародний 
фестиваль оперного 

мистецтва імені 
Соломії 

Крушельницької

Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені 
Соломії Крушельницької започатковано у 1988 році за 

ініціативи тодішнього головного диригента 
Львівського національного академічного театру опери 

та балету імені Соломії Крушельницької народного 
артиста Ігоря Лацаниша. Протягом своєї 

тридцятилітньої історії фестиваль, який є одним з 
найдавніших оперних фестивалів в Україні, незмінно 

проходив на сцені Театру, презентуючи глядачеві 
світову та українську оперну класику за участю відомих 
закордонних та українських запрошених диригентів та 

виконавців.

Львівський 
національний 

академічний театр 
опери та балету імені 

Соломії 
Крушельницької

Напрям діяльності: театральна та концертна. 
Постановка опери-феєрїі Є. Станковича "Коли цвіте 

папороть", 2017; постановка "Дон Жуана" В. А. 
Моцарта, 2018. 

Одеський національний 
академічний театр опери 

та балету
1 875 650 1 499 800 85

ОТР2028 21 аудіовізуальне 
мистецтво

Промо-кампанія 
фільму претенденту 

від України на 
здобуття премії 
"Оскар" у Лос-

Анджелесі

Американська промо-кампанія фільму, що буде 
обраний українським Оскарівським комітетом як 

претендент від України на премію "Оскар" в категорії 
"найкращий фільм іноземною мовою" та 

інформування про перебіг кампанії українських ЗМІ.

ТОВ "УКРКІНО"

Напрями діяльності: організація кіновиробничого 
процесу на всіх етапах виробництва, юридичне 

супроводження, організація промоушена готових 
фільмів та ін. Продюсер Ольга Журженко є єдиним 
українським продюсером (працюючим в Україні), 

який є членом Гільдії Продюсерів США (одна з 
найвпливовіших профспілок США), а такоє 

Европейської Кіно-Академії.  Ольга Журженко є 
продюсером таких проектів: «Процесс: российское 

государство против Олега Сенцова» - 
повнометражний документальний фільм; «Трубач» 

- повнометражний музичний дитячий фільм та ін.

ГО "Асоціація продюсерів 
України"

1 879 090 1 499 170 85

ОТР2018 22 аудіовізуальне 
мистецтво

Бігуни

"Бігуни" - це підліткова близько-кримінальна 
субкультура , що реально існувала в місті Кривий Ріг. 

"Бігунами" називали об'єднаних в районні банди 
підлітків, які вели між собою постійні війни за 

допомогою саморобної зброї та наводили жах на все 
місто.

ФОП Лактіонов 
Дмитро 

Володимирович

Реалізовані проекти: 2012 - Наречена мого друга 2 
серії, мелодрама;

2012 - "Під прицілом любові" 2 серії, детектив;
2013 - "Подвійне життя" 10 серій, драма;

2014 - "Чарлі" 12 серій, комедія;
2015 - "Закохані жінки" 12 серій, драма / 

мелодрама;
2016-2017 - "Таємниці і брехня" 8 серій, драма / 

детектив;
2018 - "Інша" 16 серій, драма / детектив.

ТОВ "Прайм Сторі Пікчерз" 1 747 438 1 397 438 84

ОТР2089 23
культурні та 

креативні 
індустрії

Підготовка 
Всеукраїнського 

Фестивалю вертепів 
"Вертеп-Фест-2019"

Це дійство, що охоплює всю Україну, бо до Харкова 
їдуть учасники з усієї України. Проект «Підготовка 
Всеукраїнського Фестивалю вертепів «ВертепФест-

2019» саме і є лише першим етапом більшого проекту 
– Всеукраїнський фестиваль «Вертеп-Фест 2019».
Проект спрямований на формування складових 

фестивалю: пул учасників, пул глядачів, місць 
проведення заходів фестивалю, програми фестивалю, 

логістики фестивалю, інформаційного супроводу 
фестивалю.

БО "Благодійний фонд 
Харків з тобою"

Своїм сьогоденним завданням Фонд «Харків з 
тобою» бачить таку діяльність:

розробляти та реалізовувати культурно-освітні 
програми, націлені на розвиток культури на 

Слобожанщині та на
формування її іміджу культурного регіону України;

підтримувати розвиток на Слобожанщині 
Національної скаутської організації України “Пласт” 

тощо. Реалізовані проекти: «Music Camp Kharkiv
2016», 1-й Міжнародний Освітній Форум Харків-

2017 та ін.

ГО "Всеукраїнське 
об'єднання "Українські 
рубежі", Комунальна 
установа "Харківський

обласний центр молоді". 

1 498 781 1 020 781 84



ОТР2016 24 культурна 
спадщина

Під зорею Пінзеля 
3D

Зростання суспільного інтересу до об'єктів 
полікультурної спадщини серед яких - оригінали 

скульптур Іоанна Георга Пінзеля - знаного барокового 
скульптора кінця 18-го століття розміщені на 

територіях трьох областей Західної України й в 
декількох країнах Європи, загострило необхідність 
вирішення проблеми їх збереження і відтворення.

ФОП Рудик Олена 
Олегівна

З травня 2017 року - учасник і керівник проектів в 
благодійній організації «Благодійний фонд родини 
Демкур»; в березні-квітні 2018 року - координатор і 

перекладач підготовки презентації проекту «Під 
зорею Пінзеля

Барокове мистецтво і строї епохи» в Португалії; в 
травні 2018 року - організатор презентації проекту 

«Під зорею Пінзеля» в м. Рубіжному і м. 
Сєвєродонецьк Луганської області. 

Тернопільська обласна 
рада, Музей мистецтв 

Прикарпаття, Благодійна 
організація "Благодійний 

фонд родини Демкур"

931 507 743 557 83

ОТР2022 25
культурні та 

креативні 
індустрії

АРТЕФАКТ

Арт-проект за участю міжнародних та українських 
митців, що єднає медіа, музику, digital та арт. Проект 

зачіпає важливі проблеми інформаційної епохи - 
фейкові новини, маніпулювання інформацією, медіа-

грамотність.
ТОВ "ЕНАЗЕРЛЕНД"

Розробка та реалізація креативної програми 
офіційних локацій (Містечко Євробачення, Євроклаб 
та Євро фан кафе) пісенного конкурсу Євробачення 

у Києві 2017 р. ведення офіційного сайту 
Євробачення та його соц. мереж. Розробка та 

реалізація арт-проекту Live Your Music Follow The 
Star з залученням відомих художників та 

створенням
скульптури та ін.

ФОП Мілов Олександр 
Сергійович

1 721 305 1 375 805 83

ОТР2070 26 культурна 
спадщина

Налагодження 
культурного діалогу 
між Донецьким та 

Івано-Франківським 
регіонами з метою 

збереження 
історично-
культурної 

спадщини та 
поширення 

традицій місцевого 
ремісництва: 
виробництва 

слов'янської та 
косівської кераміки

Запропонований проект спрямований на збереження 
історично-культурної спадщини та поширення 

традицій місцевого ремісництва - виробництва слов’
янської та косівської кераміки шляхом налагодження 

зв’язків між Донецьким і Івано-Франківським 
регіонами і їх містами, а також розвитку і 

популяризації їх культурних продуктів серед 
населення та гостей цих міст. 

Слов'янська міська 
рада

На сьогодні Слов'янська міська рада спільно з 
громадськими організаціями міста має успішний 

досвід написання та подальшої реалізації 
інвестиційних проектів, в рамках яких створені 

робочі групи, проведені брифінги, наради, 
закуплено обладнання, проведені капітальні 

ремонти приміщень, семінари, тренінги. У місті 
успішно реалізовано ряд важливих інвестиційних 

проектів, зокрема: Проект «Про4Т» за грантові 
кошти Міністерства іноземних справ Нідерландів, 
спільно з організацією VNG International / ПАКС. 

Проект зі створення платформи для взаємодії 
активних груп підлітків (14 -18 років).

Косівська районна рада 942 815 749 215 83

ОТР2013 27 культурна 
спадщина

Віртуальний простір 
Борщівської 

сорочки (Borshchiv 
embroided Shirt 

Virtual Space)

Створення єдиного віртуального простору у вигляді 
електронного ресурсу - інформаційного сайту, на 

якому буде створено віртуальний музей борщівської 
сорочки. Після розробки та запуску сайту буде 

проведено презентацію результатів проекту в м. 
Тернопіль, із запрошеними експертами, журналістами, 

партнерами.

ФОП Волощук Наталія 
Іванівна

2018 р - координатор проекту «Під зорею Пінзеля. 
Барокове мистецтво і строї епохи» в Португалії;

2018 р - організатор презентації проекту «Під зорею 
Пінзеля» в містах Рубіжному і Сєвєродонецьк 

Луганської області;
2016-2018 рр - координатор проектів «Громада. 

Розвиток. Туризм», «Трансімперія. Мандрівка 
старим кордоном», «Шляхами відомих 

Тернополян», «Амбасадори Тернопілля» та ін.

Інститут народознавства 
НАН України - науково-

дослідний інститут в 
системі Національної 
академії наук України, 

Художня галерея - 
антикварний магазин 

«Етно-галерея Роксоляни 
Шимчук», Благодійна 

організація «Благодійний
фонд родини Демкур»

1 043 546 834 836 82

ОТР2044 28 аудіовізуальне 
мистецтво

Ольга Франко. У 
пошуках смаку

Молода дівчина Катя вирішує повністю змінити життя 
та тікає з рідного містечка в окупованому Донбасі у 
Прикарпаття. Вона мріє відкрити власний заклад у 

новому місті, надихнувшись книгою 30-х років 
авторства Ольги Франко та її унікального підходу до 

гастрономії, як до секрету щастя та довголіття.

ТОВ Ганзафільм

Компанія займається виробництвом та 
розповсюдженням кіно - та відеофільмів, а також 

рекламної продукції та телевізійних програм. 
Повнометражний художній фільм "Шляхетні 

Волоцюги", 2018.  

ФОП Кметь Юлія 
Миронівна 969 168 775 334 81



ОТР2048 29 аудіовізуальне 
мистецтво

Загублені сліди 
історії

Серія документальних фільмів про таємничі артефакти 
та сторінки культури країн Балто-Чорноморя, зокрема 

України й Польщі, не відомі широкому загалу.

ТОВ "Телекомпанія 
Антена"

Телекомпанія створена в 2016 році в якості 
подальшого розвитку проекту та реорганізації 

існуючої з 2006 року регіональної
телекомпанії "Антена-плюс", як цілодобова 

телевізійна станція, що спеціалізується виключно на 
новинному контенті

власного виробництва. 
За власний рахунок вироблено серію 
документальних короткометражних

фільмів - "Фронтові щоденники", отримані місцеві 
гранти, зокрема - документальний фільм "Династія" 

про родину відомих в
Україні митців, родом із Черкащини.

ГО "Центр медіаініціатив" 1 359 377 897 277 81

ОТР2080 30
культурні та 

креативні 
індустрії

Фестиваль 
сучасного 
мистецтва 

"VinniGogoІFest"

Пілотний фестиваль сучасного мистецтва у м. Вінниця, 
що відбудеться у форматі тизеру з 16 по 18 листопада 

2018, у колаборації з міжнародним фестивалем 
сучасного мистецтва ГогольФест. Програма першого 

фестивалю складатиметься з п’яти напрямків 
мистецтва (театр, музика, кіно, візуальна та дитяча 

програми), що відбуватиметься протягом трьох днів на 
чотирьох різних локаціях і в центрі міста.

Благодійна організація 
"Благодійний фонд 

"Подільська громада"

«Подільська громада» - є Фондом громади міста 
Вінниці, який активізує громаду та об’єднує її 

ресурси для вирішення актуальних потреб, шляхом 
розвитку культури філантропії. Реалізовані проекти: 
Вінниця - це моє місто (програма існує з 2010 року); 

Аукціон проектів (проводився вже тричі, 2016-
2018рр.); MusicCampInternational (проводився двічі 

2015 та 2017 рр.). 

ГО "Фестиваль сучасного 
мистецтва "ГОГОЛЬФЕСТ" 1 883 166 1 429 436 81

ОТР2004 31 дизайн та мода
Шоу-показ 

"Екскурсія Україною 
по подіуму"

Наша громадська спілка займається популяризацією 
української моди в світі та підтримкою українських 
творчих мануфактур. Збираючи дизайнерів з усіх 

регіонів країни та вивчаючи карту ментальних 
особливостей одягу, ми створили іміджевий проект 
шоу-показ, що привертає увагу світового суспільства 

до величезного культурного потенціалу України.

Громадська спілка 
"Національне галузеве 
партнерство в легкій 

промисловості Україні 
"Фешн Глобус 

Юкрейн"

Напрями діяльності: сприяння розвитку 
міжнародних зв'язків, обмін професійним досвідом, 

співробітництво з різними зарубіжними та 
міжнародними 

організаціями, сприяння у створенні умов для 
виходу учасників спілки на закордонні ринки. 

Реалізовані проекти: Шоу-показ «Екскурсія 
Україною по подіуму», яка показала Україну через 

культуру одягу регіонів України (2014-2017 рр.); 
Проект культурного обміну з дизайнерами із 

Індонезії (травень 2015).

ТОВ "ВАН МОДЕЛС 
ЕДЖЕНСІ УКРАЇНА", 

Громадська Організація 
«Центр Європейської 

Інтеграції»

993 200 794 560 80

ОТР2096 32 аудіовізуальне 
мистецтво

Мистецька виставка 
на честь пам'яті 

жертв голодоморів 
1932-33 років в 
Україні "Гарет 

Джонс"

Саме робота над міжнародним проектом польського 
режисера Агнешки Голланд про валлійського 

репортера, який вперше в західній пресі заявив під 
власним ім'ям про український Голодомор 
наштовхнула українського заявника на ідею 

організувати глобальне дослідження та аналіз історії 
Гарета Джонса. І відповідно на проведення виставки 

на основі цього дослідження у Києві. Матеріали 
дослідження будуть використовуватися заявником у 
майбутньому для розширення проекту Гарет Джонс з 

аудіовізуального на проект креативних індустрій, 
оскільки вважаємо тему Голодомору надзвичайно 

важливою, а культурні індустрії сильним ресурсом для 
її поширення.

ТОВ "Студія КІНОРОБ"

"Кінороб займається такою діяльністю:
розробка, виробництво та дистрибуція анімаційних 

(мультиплікаційних) фільмів, повнометражних, 
документальних, короткометражних фільмів тощо, 

розважального, рекламного, навчального чи 
інформативного характеру; редакційно-видавничі, 

поліграфічні, комп’ютерні, обчислювальні та 
дизайнерські послуги та ін. Реалізовані проекти: 

«Незламна», 2015;
«Сторожова застава», 2017. 

ТОВ "Фільм ю ей 
дистрибушн" 1 929 948 1 479 948 80

ОТР2008 33
культурні та 

креативні 
індустрії

Жовтень в Жовтні

Міждисциплінарний фестиваль "Жовтень в Жовтні" 
заплановано зробити ключовою подією культурного 
життя Житомирської області та проводити раз на рік. 
Тема 2018 - "Коли територія набуває ідентичності". 

Подія має стати ключовим комунікативним 
майданчиком в культурному житті країни та створити 

модель, яку можна поширювати на інші регіони.

ГО "Житомир, зроби 
голосніше!"

Напрями діяльності: Соціально-культурні проекти, 
виставки, фестивалі, освітні заходи. Реалізовані 

проекти: музичний табір MUSIC CAMP; Регулярні 
зустрічі з письменниками Видавництва Старого 

Лева та ін.

ТОВ "Я Галерея", 
Управління культури та 
туризму Житомирської 

ОДА, Управління культури 
Житомирської міської 

ради.

1 864 315 1 491 452 79



ОТР2027 34
література та 

видавнича 
справа

Формування 
волонтерської 

мережі для 
відстоювання прав 
людини на рівний 

доступ до 
літератури в 

інклюзивному 
суспільстві за 
допомогою 

Всеукраїнської акції  
"Озвучимо книжки 

для незрячих"

Задля підтримки інклюзії у сфері культури та мистецтв, 
розширення аудиторії через залучення різних вікових 

та соціальних груп, "Видавництво Анетти Антоненко", " 
Фоліо", "Нора-Друк", " Ніка-Центр" надають 

безкоштовні права на створення аудіоверсій книжок у 
рамках Всеукраїнської волонтерської акції "Озвучимо 

книжки для незрячих".

Благодійний фонд 
"Фундація 

літературних ініціатив"

Одним із напрямків діяльності є: промоція сучасної 
культури та мистецтва. Реалізовані проекти: 

«Championing human rights through improvement of 
access for people with visual impairments to literature 

in audio format» (Funding by the Canada Fund for 
Local Initiatives (CFLI), 2017-2018); «More countries-
more books» (Embassy of Norway in Ukraine, Open 
Ukraine, Благодійний фонд «Розвиток України», 

Міністерство культури і туризму України, Embassy of 
France in Ukraine, Благодійний фонд Богдана 

Гаврилишина, Goethe-Institut Ukraine, Fritt Ord 
(Norwey), NORLA - Norwegian Literature Abroad 

(Осло, Норвегія), 2012-2014)

Фундація імені князів-
благодійників Острозьких, 

Благодійна організація 
"Благодійний Фонд 

"Бібліотечна країна"", ТОВ 
«Видавництво Анетти 

Антоненко»

753 310 601 890 79

ОТР2045 35 аудіовізуальне 
мистецтво

Мультидисциплінар
ний проект  - 
платформа 

"Озброєні та 
небезпечні"

Проект, ініційований художником і куратором 
Миколою Рідним у 2017 році, платформа для зйомок 

та показу відео, які вивчають тему мілітаризації 
суспільства та ставлення молоді до насильства і зброї. 
Проект планується міждисциплінарний із залученням 

соціологів, проведення досліджень та презентації 
результатів.

ГО "Асоціація 
випускників, 

викладачів і друзів 
Харківського 

національного 
університету ім. В.Н. 

Каразіна"

Одним із напрямків діяльності є: організація і 
проведення наукових, мистецьких, культурно-

просвітницьких, освітніх, конференцій; зустрічей з
видатними діячами мистецтва, науки, культури; з’
їздів, симпозіумів, семінарів, виставок, тренінгів, 

круглих столів та
інших масових заходів. Створено в Харківському 

національному університеті: Центр сучасного 
мистецтва «ЄрміловЦентр» (2012 р.), Навчальний 

центр інтерактивної науки «ЛандауЦентр» (2014 р.). 
За цей час в центрі сучасного мистецтва 

«ЄрміловЦентр» за підтримки Асоціації випускників 
ХНУ вдалося реалізувати 26

проектів.

Міжнародний 
благодійний фонд 

"ІЗОЛЯЦІЯ. ПЛАТФОРМА 
КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ"

625 440 501 840 79

ОТР2029 36 культурна 
спадщина

УКРАЇНСЬКИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ІНТЕЛЕКТ UNI.UA - 
єдиний портал 

культурної 
спадщини та 

інтелектуальної 
власності України

Український національний інтелект - майбутнє в сфері 
інтелектуальної власності, що дозволить зберегти 

об'єкти культурної спадщини та цінностей у 
цифровому форматі, поширити доступ споживачів 

всього світу до культурного надбання України, 
популяризувати національні традиції та культуру у 

світі.

ТОВ "АЙПІЕС"

Напрями діяльності: розробка програмного 
забезпечення, зокрема у сфері інтелектуальної 

власності; системна інтеграція програмного 
забезпечення; побудова сховища даних 

(DATAWAREHOUSE). Реалізовані проекти: 
Громадська організація "Український авторський 

сервіс" - впровадження порталу зборів та розподілу 
винагороди за авторські та суміжні права; 

Державна організація "Українське агентство з 
авторських та суміжних прав" –  система обліку об’

єктів права, правовласників, онлайн збору та 
розподілу авторської винагороди, тощо 

(впроваджується).

СПІЛКА ОБ'ЄДНАНЬ 
ГРОМАДЯН "АСОЦІАЦІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 
АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ 

ПРАВАМИ "АРМА-
УКРАЇНА"

1 819 681 1 455 745 78

ОТР2046 37 культурна 
спадщина

Реставрація, 
архівація та 

оцифровування 
відеоархіву ДП 

"Укркінохроніка"

Організація процесу реставрації, оцифровування та 
поширення фільмів та сюжетів вироблених ДП 

"Укрхроніка" за період з 1931 року по 1945.

ДП "Українська студія 
хронікально-

документальних 
фільмів"

Основним напрямком діяльності є створення 
фільмів. Виробництво документального 

короткометражного фільму «Один» (Грант 
Президента України, 2012), а також велика кількість 
кінопроектів зі 100% державним фінансуванням, які 
отримали престижні винагороди на Міжнародних та 

Українських фестивалях.

ТОВ "МСМ.ЮА" 1 841 124 1 472 899 78

ОТР2014 38 аудіовізуальне 
мистецтво

Лінія культури

Українці з різних частин країни внесли вагомий внесок 
у розвиток світової культури. Ми обрали трьох 

видатних музикантів різних жанрів - "батька" Різдва 
Миколу Леонтовича, оперну діву Соломію 

Крушельницьку та вчителя Глена Мілера і Джорджа 
Гершвіна - Йозефа Шилінгера. Популяризуючи одразу 

три музичні напрямки ми хочемо донести одну 
загальну ідею проекту, яку можна сформулювати 

такою фразою - " Ми з України. Ми робили світ 
кращим".

ГО "Харківське міське 
громадське 

об'єднання "Центр 
розвитку громад""

Основні напрями діяльності: освіта, просвітницька 
діяльність (громадянськість, права людини) щодо 

різних вікових категорій;
сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді (молодіжна робота) та ін. Організація 
реалізовувала проекти та програми на території 

Харківської, Кіровоградської, Донецької та 
Луганської областей. З 2014 року реалізовується 

проект «Наукові пікніки» в Харкові.

Відокремлений підрозділ 
всеукраїнської молодіжної 

громадської організації 
"Молодіжний центр 

працевлаштування" у 
Тернопільській області

1 514 445 1 203 350 77



ОТР2026 39 аудіовізуальне 
мистецтво

Розвиток 
кінопроекту 12-

серійного 
телевізійного 

серіалу "Анатра-
Анасаль"

Фільм про перші нелегкі та небезпечні, але талановиті 
кроки українського авіабудування під час Директорії 
1919 рік в розпал Українських визвольних змагань, в 

Одесі українські та французькі конструктори 
удосконалюють новий літак. Більшовицькі агенти 

прагнуть знищити конструкторів і дістати креслення, 
але контррозвідка Директорії вступає з агентами в 

сутичку і перемагає їх.

ТОВ "Інсайтмедіа" 
Продюсерський центр

Основні напрями діяльності: виробництво кіно- та 
відеофільмів, телевізійних програм; 

розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних 
програм; демонстрація кінофільмів. Реалізовані 

проекти: "Червоний", 2017; "Окупація", 2016; 
"Гніздо Горлиці", 2016; "Іван Сила", 2013; 

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь", 2011.

Приватне акціонерне 
товариство "Одеська 

кіностудія"
1 227 580 976 525 77

ОТР2064 40
перформативне 

та сценічне 
мистецтво

Дитяча інтерактивна 
вистава 

"Конструктор" від 0 
до 3 років

Даний проект спрямований на створення і реалізацію 
дитячої інтерактивної вистави «Конструктор» для дітей 
від 0 до 3 років. Театрально-художня естетика вистави 
являє собою синтез сучасної хореографії, пантоміми, 

музики і цифрових технологій, спрямованих на 
створення креативного простору, в якому через гру 
дитина відчуває себе безпосереднім учасником дії і 

проявляє свої творчі здібності.

ТОВ "Табор"

Напрями діяльності: аудіовізуальне мистецтво (кіно 
та відео виробництво), театральна діяльність, 
культурне волонтерство. Реалізовані проекти: 

Музично-візуально-пластична вистава "Сад пісень. 
Пісні саду"; "ШколаNo3" – повнометражний 

документальний фільм, "Явних проявів немає" - 
повнометражний документальний фільм. Також 

творчою продакшену було ряд соціальних реклам, 
які отримали відзнаки на фестивалях соціальної 

реклами.

ГО "Молодіжне 
об'єднання "КІНОВІЗІЯ"

1 216 000 914 000 77

ОТР2015 41
перформативне 

та сценічне 
мистецтво

Опера-вербатім 
"Дракон"

Поєднання класичного шварцівського сюжету з 
сучасною театральною мовою та технологіями. 
Вистава про тоталітаризм та масову фашизацію 

свідомості завдяки засобам масмедіа. Гостра суспільна 
тема в поєднанні з жанром "опера".

ФОП Балашов Дмитро 
Сергійович

Напрями діяльності: організація та проведення 
культурно-масових заходів, діяльність із 

підтримання театральних і концертних заходів. 
Продакшн вистави «Стільці» Е. Йонеско, 

Національний академічний український львівський 
драматичний театр ім. М. Заньковецької (актори: 

заслужена артистка України Любов Каганова, 
народний артист України Януш Юхницький), 
продакшн драматичної вистави «Дракон» - 

Львівський Перший театр для дітей та юнацтва, 
організатор гастролей Театру Романа Віктюка у 2002 

р. до Львова.

Комунальний заклад 
"Театрально-видовищний 

заклад культури 
"Київський муніципальний 
театр опери та балету для 

дітей та юнацтва"

1 415 184 1 131 698 76

ОТР2061 42
культурні та 

креативні 
індустрії

Фестиваль Київ-
етно-мьюзік-фест 
"Віртуози фолку"

Фестиваль Київ-етно-мюзік-фест "Віртуози фолку" 
створений для популяризації, підтримки, промоції та 

розвитку унікальних сучасних музичних гуртів та 
окремих виконавців, які у своїй творчості відтворюють 

традиційну народнопісенну та інструментальну 
спадщину України в авторських версіях та 

імпровізаціях сучасними засобами музичної 
виразності, зберігаючи всю особливість та 

неповторність фольклорного матеріалу. Від автентики 
до фолк-року, від троїстої музики до етно-джазу.

ФОП Матейко 
Любомир Михайлович

Напрям діяльності - культурно-мистецький. 
Реалізовані проекти: 2001-2018 роки Моноопера 

«Ті, що походять від Сонця»; 2016-2018 роки проект 
«Дніпрова сага»; 2017 рік Фестиваль Київ-етно-

мюзік-фест "Віртуози фолку".

Комунальний заклад 
"Київський академічний 

ансамбль української 
музики "Дніпро"; 

Благодійна організація 
«Благодійний

Фонд «Чисті Серцем»

1 894 813 1 394 813 76

ОТР2036 43 культурна 
спадщина

Всеукраїнський 
музейний форум

Основна ідея проекту полягає у налагоджені 
міжсекторальної співпраці між театрами та музеями, 

присвяченими особистостям, діяльність яких пов'язана 
з театром. Завдання проекту - об'єднати представників 

музеїв та театрів, створити мапу музеїв пов'язаних з 
театрами, провести міжнародний театральний форум.

Національна спілка 
театральних діячів 

України

Основні напрями діяльності: творча діяльність у 
галузі культури і мистецтва; сприяння розвитку 

театрального мистецтва. За півтора роки діяльності 
нової команди було реалізовано більше 20 

навчальних та мистецьких проектів, серед яких: три 
школи акторської та режисерської майстерності (в 

тому числі 2 - в регіонах); три семінари для 
керівників літературно-драматургічних частин та ін.

Музично-меморіальний 
музей Соломії 

Крушельницької у Львові
705 437 564 350 75

ОТР2083 44 дизайн та мода День традиційного 
костюма

За нашим задумом таке свято повинно показувати 
найрізноманітніший одяг минулого, який був 

поширений на території України, та паралельно з 
традиційним селянським (складовою частиною якого є 

відома вже вишиванка) представляти і вбрання 
українських міщан та шляхти, воїнів і купецтва та 
багато іншого. Серед заходів, що супроводжують 

зазначене святе, можуть бути святкова хода, 
реконструкції, фестивалі, наукові та концертні заходи.

ГО "Центр 
дослідження та 

відродження Волині"

Напрями діяльності: сприяння духовному і 
культурному відродженню Волині як історичного, 

етнічного антропологічного, краєзнавчого тощо 
феномену, що є складовою частиною України; 

організація музеїв, майстерень, цехів з 
відтворенням стародавніх ремесел тощо. 

Реалізовані проекти: створення майстерні ручного 
ткацтва "Легенди Волині"; відтворення серпанку - 

унікальної тканини, техніка виготовлення якої 
вважалася втраченою понад 100 років та ін.

Благодійний фонд "Фонд 
громад "РІДНЯ"

877 805 677 805 75



ОТР2076 45 візуальне 
мистецтво

Музей просто неба 
"Обереги України"

Створюються арт-простори металевих скульптур-
оберегів, які показують

розмаїття української культури, популяризують 
національні традиції візуального мистецтва та

стають частиною мистецтва незалежної України. 

Маріупольська 
організація 

національної спілки 
художників

Реалізовані проекти: міжнародний пленер для 
молодих маріупольських художників в Іспанії та 

Франції, 2016; виставка "Імпрессіон" в Маріуполі за 
результатами пленера в Іспанії та Франції, 2016; 

міжнародний пленер Україна-Турція, 2016; 
міжнародний пленер в Маріуполі художників з 

Каунаса, Полтави, Харкова, Києва, Маріуполя, 2017; 
виставка "Імпрессіон" в Афінах, 2018 та ін.

Старосамбірська міська 
рада, ГО "Коллегіум Анни 

Ярославни Схід", 
Маріупольська міська 
рада, ТОВ "Атлас-Мар"

1 799 995 1 440 938 74

ОТР2091 46 аудіовізуальне 
мистецтво

Крим і Південь 
України - простір 

культур

Проект має на меті зібрати й поширити знання про 
реальні історії реальних людей, ідей, подій минулого, 
де Крим і Південь України демонструються як землі, 

де українці й кримські татари з давніх-давен мешкали 
разом, як два народи, що розвивались, мали тісні 

відносини торгівлі, миру і подекуди війни, культурного 
обміну. Проект має на меті продемонструвати, що у 

культурі цих земель немає місця російському 
імперському міфу.

ГО "Кримський 
інститут стратегічних 

досліджень"

Основна мета Організації є сприяння розвитку 
кримськотатарського народу шляхом 

запровадження відповідних ідей у суспільний 
дискурс і просування конструктивних рішень у 

суспільно-політичні процеси. Реалізовані проекти: 
со-авторство видання «ЗЕЛЕНА КНИГА. ПОЛІТИКА 

ЩОДО КРИМУ», підготовленому Українським 
незалежним центром

політичних досліджень; навчання і коучинг молодих 
спеціалістів з числа кримських татар, що 

претендували на посади в державній службі у 2014-
2016 рр. та ін.

ТОВ "Агенство "Кримські 
новини"; Благодійна 

організація
«Кримськотатарский 

Культурно
Спортивний Центр 

«Куреш»

1 392 938 1 114 350 74

ОТР2100 47 культурна 
спадщина

Впровадження 
інноваційних 

методів досліджень 
та збереження об’
єктів культурної 

спадщини

Основною метою проекту є підвищення ефективних 
робіт спрямованих на збереження артефактів 

культурної спадщини в Україні через впровадження 
ядерно-фізичних методів. 

Інститут прикладної 
фізики  Національної 

академії наук України,  
м.Суми

Напрями діяльності: дослідження й 
експериментальні розробки у сфері інших 

природничих і технічних наук. Проекти технічної 
кооперації МАГАТЕ RER /0/039 "Extending and 

Diversifying the Application of Nuclear Technology in 
Cultural Heritage", RER /0/034 "Enhancing the 

Characterization, Preservation and Protection of 
Cultural Heritage Artefacts". 

ГО "УТОПІК" 1 870 515 1 495 815 74

ОТР2025 48
перформативне 

та сценічне 
мистецтво

XV Міжнародний 
театральний 

фестиваль жіночих 
монодрам "МАРІЯ"

Міжнародний театральний фестиваль жіночих 
монодрам "Марія" проводиться з 2004 щорічно у 

жовтні в місті Київ. В рамках фестивалю заплановано 
проведення : міжнародної науково-практично 

конференції, круглого столу, художніх тематичних 
виставок. В програмі цьогорічного XV фестивалю 

відібрані вистави з різних країн світу : Польщі, 
Азербайджану, Вірменії, Великої Британії, Іспанії, 
Словаччини, Алжиру, Білорусі, Угорщини, України.

Державне 
підприємство "Творчо-

виробничий та 
навчально-дослідний 

центр розвитку 
сучасного мистецтва"

Напрями діяльності: сприяння розвитку сучасного 
мистецтва України, орієнтованого на світовий 

мистецький простір тощо. Реалізовані проекти: 
міжнародний театральний фестиваль жіночих 

монодрам «Марія»; міжнародна мистецька акція 
«МИ ПРОСТО ЙШЛИ... /FOLLOWING THE INNER 

LIGHT»; мистецька акція «Віч-на-віч з Кобзарем» та 
ін.

Міжнародна благодійна 
організація "Міжнародний 

інститут театру" 
(Український центр); 

Державне підприємство 
«Національний 

академічний драматичний 
театр імені Івана Франка»; 

Херсонський обласний 
академічний музично-

драматичний театр ім.М.
Куліша

715 544 530 694 70

ОТР2095 49
література та 

видавнича 
справа

Інфографічна 
презентація 

сучасного стану 
книжкового ринку 

та читацьких 
вподобань України 
"Ukrainian Reading 
and Publishing Data 

2018"

«Ukrainian Reading and Publishing Data 2018» — це 
всеукраїнський проект, що покликаний представити 

зріз сучасного стану книговидавничого ринку та 
читацьких вподобань і тим самим надати об'єктивну 
інформацію, що вплине як на формування політики 
культурних інституцій, так і редакційних портфелів 

видавців, надасть матеріал для презентації 
українського ринку за кордоном в ефективному і 
візуальному форматі інфографічної презентації.

ТОВ "ГУТЕНБЕРГЗ"

Компанія отримала грант від Governance and 
Transparency Fund (GTF) - ставши першим 
переможцем серед українських стартапів. 

Gutenbergz має позитивний досвід співпраці з МОН 
України, створивши інтерактивну платформу 

Підручник.UA. Серед найбільш успішно 
реалізованих проектів: Гаджетаріум - інтерактивна 

історія найкрутіших гаджетів світу, Євромайдан. 
Хроніка відчуттів - мультимедійний проект в якому 
бурхлива хронологія подій новітньої історії України 
переплітається зі зворушливим відчуттями тих, хто 

цю історію творів.

ГО "Культурно-
видавничий проект 

Читомо"
1 499 373 1 199 498 70

ОТР2057 50 дизайн та мода

Колекція "Кораблі" - 
відродження 
національної 

культури у 
сучасності

Колекція виробів з натуральної шкіри «Кораблі» - 
відродження національної культури у сучасності. 

Кораблі в українській міфології - символ світобудови, 
та засіб мандрування між світами і часом. Колекція 

демонструє образи минулого, втілені в предметах які 
несуть у сучасність традиції та культуру минулого. 

ТОВ "Бланкнот"

У керівника проекту є досвід роботи з грантовими 
програмами (USAID, Український жіночий фонд), 

включаючи досвід по реалізації грантового проекту 
UNESCO зі створення центру координації 

некомерційних організацій. Основні напрями 
діяльності організації: виробництво та реалізація 

виробів зі шкіри.

ТОВ "В-ЦЕНТР" 1 485 240 1 188 150 68



ОТР2017 51
перформативне 

та сценічне 
мистецтво

Магічна країна
Двоє друзів відправляються в подорож по країнах, в 

пошуках ідеального чарівництва. У кожного свій 
характер, але їх об'єднує пристрасть до магії. 

ФОП Сушко Павло 
Миколайович

Керівник організації - виконавчий продюсер та 
співавтор сценарію повнометражного х/ф "DZIDZIO 
Контрабас" (2017). Увійшов в історію українського 

кіно, як перший фільм, який окупив себе у 
кінопрокаті. Збори 21 690 945 грн (більш ніж 300 

тисяч глядачів). В інтернеті близько 4 000 000 
переглядів. У 2018 році проект отримав нагороду 
«Золота дзига», як найкращій фільм за вибором 

глядача.

ФОП Ткаченко Максим 
Миколайович

1 743 106 1 394 106 67

ОТР2041 52 аудіовізуальне 
мистецтво

Етнічні барви 
Карпат

Проект присвячений сприянню та збереженню 
культурного розмаїття, поваги до особливостей інших 

культур. Відтворенні будуть унікальні фольклорні 
твори місцевих національних меншин кожного з 

регіонів-партнерів, а також записані на диски з метою 
збереження для майбутніх поколінь та 

розповсюдження серед цільової аудиторії.

Закарпатський 
обласний Благодійний 

фонд "Едельвейс"

Реалізовані проекти: транскордонна програма SК08, 
назва проекту «Розвиток прикордонних територій 
за допомогою цільової робочої сили, що шукають 

роботу в галузі машинобудування»; «Правова освіта 
мешканців гірських сіл Закарпатської області»; 

«Формування активної громадської позиції у молоді 
міста Ужгород».

Заставнівська районна 
рада 1 091 328 818 496 67

ОТР2084 53 культурна 
спадщина

Бренд Українських 
Карпат: 

міжрегіональна 
співпраця задля 

промоції культурної 
спадщини регіону

Проект має на меті реалізацію спільних підходів до 
популяризації культурної спадщини Українських 

Карпат шляхом використання інструментів 
міжрегіональної співпраці до розробки єдиного 

бренду регіону та стратегії його промоції.

Асоціація органів 
місцевого 

самоврядування 
"Єврорегіон Карпати - 

Україна"

Асоціація Єврорегіон Карпати - Україна” утворена у 
2007 році як перша в Україні об’єднувальна 

самоврядна ініціатива, що будувалася "знизу". 
Ключові проекти Асоціації спрямовано на створення 

дієвих мереж співпраці задля розвитку Карпат. 
Організація адмініструє 4 конкурси: конкурс 

ініціатив карпатських громад; конкурс культурних 
обмінів між закладами Львівської та Луганської 

областей; конкурс освітніх обмінів між закладами 
Львівської та Луганської областей; конкурс медійних 

обмінів між закладами Львівської та Луганської 
областей.

Асоціація "Національна 
туристична організація 
України", Департамент 

економічного розвитку і 
торгівлі Закарпатської 
обласної державної 

адміністрації, Управління 
міжнародного 

співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та 

інвестицій Івано-
Франківської 

облдержадміністрації; 
Управління туризму та 

курортів Львівської
обласної державної 

адміністрації; Відділ з 
питань туризму 

Чернівецької обласної 
державної адміністрації

1 330 060 1 039 500 67

ОТР2050 54 культурна 
спадщина

Юридична модель 
створення та 

функціонування 
електронного та 
інформаційного 

ресурсу (веб-
порталу)  культурної 

спадщина 
(архівного фонду) 

України

Розроблення правової юридичної моделі щодо 
створення цифрової бази даних аудіовізуальних 

документів, кіно та фотоматеріалів, які є культурним 
надбанням та зберігаються у державному архіві, та 

передачі прав на використання даної бази від 
українських правовласників (кіностудій) до 
користувачів по всьому світу за допомогою 

інноваційної медіа - платформи (веб-порталу).

Спілка об'єднань 
громадян "Асоціація з 

управління 
аудіовізуальними 

правами "Арма 
Україна"

Одним з напрямків діяльності є: сприяння у 
збереженні та розвитку української аудіовізуальної 

індустрії та кінематографії; сприяння створенню 
умов для особистої творчої діяльності суб'єктів 

авторських та (або) суміжних прав аудіовізуальній 
сфері тощо. Реалізовані проекти: створення єдиного 

вікна із легалізації та зборів за використання 
аудіовізуальних творів в телекомунікаційній сфері 

України, 2012 рік; створення юридичної моделі 
«глобальної ліцензії» на використання 

аудіовізуальних творів в мережі Інтернет, 2016 рік.

Центральний державний 
Кінофотофоноархів 

України ім. Г.С. 
Пшеничного

1 428 929 1 138 382 66

ОТР2052 55
культурні та 

креативні 
індустрії

Фестиваль 
Сучасного 

Українського Кіно

Фестиваль Сучасного Українського Кіно - це подія, яка 
відбудеться в жовтні 2018 року має на меті відкриття 
нових імен кінематографу методом показу фільмів 

українській аудиторії та міжнародному журі. Програма 
фестивалю містить: конкурсна програма, 

позаконкурсна програма, спеціальні заходи (майстер-
класи, зустрічі з кіновиробниками, вечірки), фестиваль 

спеціалізується на українських короткометражних 
фільмах, переважно дебютах.

Громадська 
організація "Сучасне 
українське кіно "СУК"

"Сучасне Українське Кіно" це громадська 
організація в яку входить багато молодих 

кінематографістів,  що об'єдналися і допомагають 
один одному в розвитку своїх майбутніх проектів на 

різних стадіях виробництва фільму. В рамках 
організації створюються освітні проекти, кінопокази, 

фестивальна дистриб'юція та підтримка у ЗМІ. 
Реалізовані проекти: Українська кінопрограма 

фестивалю ГОГОЛЬFEST з 2014 року; Кіноклас 50 
майстер-класів від провідних українських 

кінематографістів за 10 днів; Освітній проект 
"КіноСереда" з 2017 року.

ТОВ "Табор" 1 295 000 1 036 000 66



ОТР2094 56
культурні та 

креативні 
індустрії

Фестиваль "Сірко 
Козак Фест"

Проект має на меті започаткування щорічного 
масштабного Фестивалю, методологія якого 

спрямована на збагачення історико-культурних 
ресурсів Дніпропетровської та Запорізької областей, 
налагодження культурного діалогу між регіонами, 

сприяти креативному розвитку села Іллінка 
Томаківського району Дніпропетровської області, 

формування широкого доступу світової спільноти до 
культурної спадщини України, сприяння 

життєдіяльності нематеріальної культурної спадщини 
(далі - НКС), гармонійне виховання дітей та молоді.

Томаківська районна 
рада

На протязі 9 років були партнером Проекту ЕС 
ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на 

громаду» що фінансувався Європейською комісією 
в рамках програми технічної допомоги ЄС та 
слівфінансувався Програмою розвитку ООН в 

Україні, за підтримки Уряду України. Реалізовано 17 
проектів у співпраці з обласною радою, 

громадськими організаціями, сільськими радами.

Дитячо-юнацька 
спортивна школа «Спас»; 
Громадська організація 

«Запорізька обласна 
федерація козацького 
бойового мистецтва 

«Спас» 

720 095,10 490 795 66

ОТР2075 57
перформативне 

та сценічне 
мистецтво

Фестиваль "Серж 
Лифар де ля Данс"

Триденний танцювальний фестиваль сучасного танцю і 
класичного балету, хедлайнером якого стане Сергій 

Полунін. Перший вечір - це реконструкція балетів 
самого Лифаря. Другий - оновлена вистава "Лісової 
пісні" Скоруцького. Третій - гала-концерт сучасної 

хореографії. Крім Полуніна, в постановках братимуть 
участь солісти провідних балетних труп світу. 

ТОВ "ПРО продакшн 
Україна"

Реалізовані проекти: "Євробачення-2017"; гастролі в 
Україні балетних труп Анжелєна Прельжокажа, 

Карлотти Ікєда, МарсїІ Гайде, Даші Ендо та Моріса 
Бежара; дебютна вистава Олексія Ратманського; 
спеціальні програми Міжнародного фестивалю 

“Мистецьке березілля".

Дніпропетровський 
академічний театр опери 
та балету; Громадське об’

єднання галицького 
району міста Львова 

"Вірменська - тридцять 
п'ять"

1 818 664 1 498 700 65

ОТР2011 58 культурна 
спадщина

Знай наших

"Знай наших" - це синергія між культурним надбанням 
української нації зі стародавніх часів та досягненнями 

інформаційного світу сучасності. Це відновлення, 
збереження та популяризація духовних традицій 

культурної спадщини та вмінь українських майстрів та 
майстринь в Державі та світі.

ГО "Ресурсний центр 
розвитку громадських 

організацій "Гурт"

Ресурсний центр ГУРТ - це провідний національний 
центр суспільної інформації та експертизи. ГУРТ 
бере активну участь в демократичних суспільних 

перетвореннях в Україні, використовуючи та 
розвиваючи потенціал

інститутів громадянського суспільства. Реалізовані 
проекти: розвиток жіночого підприємництва в 

Україні; сприяння розвитку соціальної 
інфраструктури, розвиток малого підприємництва у 

сільських громадах України тощо.

ТОВ "Компанія 
"Менеджмент Тренінги 

Промоушн""; ФОП Мартіні 
Давіде; ФОП Репешку 

Олена Дмитрівна; ФОП 
Скоробреха

Лариса Генадіївна

1 874 293 1 499 093 63

ОТР2073 59 аудіовізуальне 
мистецтво

Повнометражний 
документальний 

фільм 
"ВИШИВАНКА. КОД 

НАРОДУ"

Проект полягає у створення повнометражного 
документального фільму про вишиванку, історію її 

становлення, як вона змінювалась протягом 
становлення української нації, особливості того чи 

іншого вбрання в залежності від регіону. До зйомок в 
даному фільмі будуть залучені представники 
українського шоу-бізнесу (Онука, ДахаБрах), 

модельєри та дизайнери, маркетологи та 
іміджмейкери, які мають безпосередню участь в 

розробці бренду вишиванки та просунення його на 
європейський ринок.

ТОВ "ЧАСТОГУСТО"

Одним із напрямків діяльності є: виробництво кіно- 
та відеофільмів, телевізійних програм. Реалізовані 

проекти: LE CROCODILE DU DNIEPR для CANAL з 
французькою актрисою Lou Doillo; BMW для 50 

YEARS OF MINI (українська частини)

ФОП Резніченко Світлана 
Євгеніївна

1 800 000 1 440 000 63

ОТР2058 60 дизайн та мода Fashion Book 
Ukraine

Fashion Book Ukraine – це книга-каталог молодих імен 
та інтерв’ю досвідчених митців у сфері української 

моди, що буде містити такі розділи: «Діти-дизайнери», 
«Дитячий одяг», «Жіночий одяг», «Весільні вбрання», 

«Взуття», «Аксесуари», «Купальники та білизна», 
«Шоу-руми українських дизайнерів», «Онлайн-

маркети українських дизайнерів», «Модні заходи», 
«Модельні агенції (дитячі/дорослі)», «Візажисти», 

«Перукарі», «Стилісти», «Фотостудії», «Фотографи». 

ФОП Волкова 
Олександра 
Миколаївна

За період 2008-2018 роки було організовано та 
проведено на волонтерських чи комерційних 
основах велику кількість проектів, серед яких 

більшість конкурсів краси та модні заходи: «Містер 
Миколаєва» (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014); 
«Місс Шторм» (2009, 2010, 2011, 2012). Загальна 

кількість успішно реалізованих проектів – як 
авторських, так і для клієнтів – складає 303 (по 

даним – на 28.06.18). Починаючи з лютого 2017 
видається журнал-каталог моделей України 

«Glyanec».

ФОП Алексишина Євгенія 
Михайлівна 1 811 949 1 449 949 62

ОТР2039 61 візуальне 
мистецтво

Дитячий 
мистецький пленер-
конкурс "Карпатська 

увертюра"

Проект дитячого мистецького пленер-конкурсу 
"Карпатська увертюра" дає змогу обдарованим дітям-
художникам, у тому числі з мало забезпечених сімей, 

отримати досвід та натхнення від провідних 
художників України. Діти створюватимуть роботи 

просто неба у мальовничих регіонах Закарпатської та 
Чернівецької областей під керівництвом заслужених та 

досвідчених митців.

Комунальне 
підприємство 

"Ужгородське районне 
агентство розвитку "

Напрям діяльності: дослідження кон’юнктури ринку 
та виявлення громадської думки. Проекти: «Через 

партнерство до правопорядку», поданий на конкурс 
проектів в рамках Програми транскордонного
співробітництва Румунія-Україна 2014-2020; 

«Відродження через ремісництво», поданий на 
конкурс проектів в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Румунія-Україна 
2014-2020.

Заставнівська районна 
Рада

679 520 509 660 58



ОТР2019 62
культурні та 

креативні 
індустрії

Тренуйся з радістю

Серія практичних вступних тренінгів та вебінарів для 
застосування досвіду світового рівня для 

реабілітологів, психологів, психіатрів, сімейних лікарів 
з екологічної культури та арт-терапії, каністерапії.

Громадська 
організація 

"Молодіжна 
організація поляків і 

інвалідів України 
"Квіти полонії"

Напрям діяльності: здійснення заходів по соціальній 
та медичній реабілітації осіб з інвалідністю, 
сприяння творчості і суспільно-культурній 

активності. Реалізовані проекти: Танцювальні та 
поетично-бардівські фестивалі (2007, 2008, 2009, 
2012, 2014 роки), поетична збірка віршів та пісень 
(антологія) "Проникливість" (2006) Центр "Друг" по 

працевлаштуванню та реабілітації інвалідів. 

Єдиний центр надання 
реабілітаційних та 

соціальних послуг міста 
Коломиї, КОМУНАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД "ІВАНО- 
ФРАНКІВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ", 

ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

"ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ 

КІНОЛОГІЧНОГО СПОРТУ"

1 670 080 1 333 080 58

ОТР2020 63
література та 

видавнича 
справа

Співтворчість і 
реабілітація: 

концепція розвитку

Проект націлений на вирішення проблеми в лікуванні 
ПТСР за допомогою культури, особливо екологічної. 

Проведення чотирьох тренінгів по напрямках.

Всеукраїнська 
молодіжна 
громадська 

організація Творчої 
молоді та інвалідів 

"Струни серця"

Напрям діяльності: здійснення заходів по соціальній 
та медичній реабілітації осіб з інвалідністю, 
сприяння творчості і суспільно-культурній 

активності. Реалізовані проекти: Танцювальні та 
поетично-бардівські фестивалі (2007, 2008, 2009, 
2012, 2014 роки), поетична збірка віршів та пісень 

"Проникливість" (2008, 201,2 роки), Центр «Друг» по 
працевлаштуванню та реабілітації інвалідів 

(тренінги і форуми)

Комунальний заклад 
"Івано-Франківський 
обласний госпіталь 

ветеранів війни", 
ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

"ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ 

КІНОЛОГІЧНОГО СПОРТУ"

1 466 000 1 172 600 51

ОТР2068 64 візуальне 
мистецтво

Стронцій-90

Соціально-екологічна арт-група "Стронцій-90"- сучасне 
київське неформальне об’єднання митців, що діє у 

сфері візуального та концептуального вуличного 
мистецтва. Мистецький гурт був заснований в 1990 
році як творча спілка незалежних художників, що 

переймаються проблемами Чорнобиля. 

ФОП Суярко Андрій 
Миколайович

Участь у створенні кінопроектів: "Іній", 2017; 
"Стрімголов", 2017; "Українська символіка. Гімн", 

2016; "Українська символіка. Прапор", 2016; 
"Олександр Довженко: одеський світанок", 2014;  

"Червоний", 2017; "Гніздо горлиці", 2016 та ін.

ФОП Філіппова Галина 
Сергіївна

1 248 208 989 908 47

ОТР2086 65
культурні та 

креативні 
індустрії

Фестиваль 
креативних 

індустрій

В рамках фестивалю буде налагоджено діалог між 
різними регіонами України, які матимуть можливість 
обмінятись досвідом, щодо посилення розвитку своїх 

територій шляхом створення креативних індустрій. Під 
час фестивалю буде також можливість почерпнути 

досвід різних міст з України та з-за кордону. 

Управління 
економічного та 
інтеграційного 

розвитку виконавчого 
комітету Івано-

Франківської міської 
ради

Управління економічного та інтеграційного розвитку 
виконавчого комітету міської ради є виконавчим 
органом Івано-Франківської міської ради. Головні 

завдання управління пов'язані з проектною 
діяльністю. Серед найбільш успішно реалізованих 

проектів: спільна мережа співпраці в галузі культури 
та благополуччя від імені розвитку міст польсько-

українського прикордоння, відновлення 
ковальського мистецтва як одного з найдавніших 

елементів економічного зростання.

Львівська міська 
громадська організація 
"Центр інформаційного 

консалтингу"

1 495 438 1 196 350 44

73 187 837


