
Номер проекту Тип проекту Пріоритет Сектор Назва проекту Короткий опис проекту Назва організації-заявника Бал Сума гранту

ОТР1025 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

аудіальне мистецтво

IV Мистецький проект "Європейські музичні зустрічі у 

Львові" з учнями спеціалізованих музичних шкіл 

України і Польщі

Впродовж трьох останніх років у Львові відбувається започаткований Львівською середньою спеціалізованою музичною школою-інтернатом імені С. 

Крушельницької мистецький проект — «Європейські музичні зустрічі у Львові».

Львівська середня спеціалізована музична школа-

інтернат імені Соломії Крушельницької
97

224 217,12

ОТР1175 ІНД

залучення 

міжнародних 

партнерів до 

реалізації спільних 

ініціатив

перформативне 

мистецтво
"Річард ІІІ" Вільяма Шекспіра

«Річард III» - спільна робота театру «Золоті ворота» та німецького режисера Корнелії Кромбольц та драматурга Лаури Буш (Магдебурзький театр). Проект має на 

меті створення копродукції, обмін досвідом, популяризацію альтернативних методів роботи із класичним текстом, адвокацію драматурга як нової посади/постаті 

в українському театрі.

Театрально-видовищний заклад культури 

"Київський академічний театр "Золоті ворота"
96

303 176,21

ОТР2049 НАЦ

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

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" 96

1 189 708,50

ОТР1004 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

аудіовізуальне 

мистецтво
Медіа проект Yakutovych Academy

Проект Yakutovych Academy (http://yakutovych.academy/) - це новітнє медіа, яке сконцентроване навколо життя та мистецтва однієї з найбільш цікавих і 

продуктивних творчих династій України - родини Якутовичів. Щомісяця на сайті виходить новий масштабний епізод на актуальну тему, який містить різноманітні 

візуальні, аудіальні, інтерактивні та відеоматеріали з архівів Якутовичів і власного виробництва.

ТОВ "Видавництво "Артбук" 95

345 900,00

ОТР1035 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Розроблення (девелопмент) документального фільму 

"Глибина"

Документальний фільм “Глибина” – історія екіпажу риболовецького траулера приписаного в Маріуполі. Чоловіки, замкнені під час виходів у море на залізному 

судні. Саме тут розкриваються їх вразливості. Їхні дні наповнені монотонною та важкою працею.
ФОП Ільков Вадим Іванович 95

149 302,00

ОТР1106 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

аудіальне мистецтво
Міжнародний конкурс молодих трубачів та 

валторністів ім. Мирона Старовецького

Міжнародний конкурс молодих трубачів та валторністів ім. Мирона Старовецького проводиться 1 раз на 2 роки з метою - виявлення і підтримки молодих та 

талановитих музикантів-трубачів та валторністів (віком до 30-ти років)
БФ "Імені Мирона Старовецького" 95

313 330,05

ОТР1355 ІНД

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

перформативне 

мистецтво

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

la Liberte

Музично-театральний перформанс «Шлях до свободи» створений на основі документальних свідчень очевидців про Революцію Гідності, анексію Криму, 

військовий конфлікт на Сході України. Вони лягли в основу книги «Літопис самовидців: дев'ять місяців українського спротиву», ініціаторкою якої виступила 

українська письменниця Оксана Забужко. Проект обрамлений музикою, народженою в описаний історичний період. Український дует Сестри Тельнюк через 

власну творчість інтерпретує доленосні події: пісні на слова Тараса Шевченка, Оксани Забужко (Революція Гідності), Галини Тельнюк та Ірини Цілик (початок 

військового конфлікту). Твори кримськотатарського композитора Ескендера Бекмакбетова написані під час анексії Криму, присвячений депортації 

кримськотатарського народу як відгомін минулого цілого народу. Музичні композиції - своєрідний інтер’єр-сценографія документальної вистави.

Українсько-Британське спільне підприємство 

"КОМОРА"
95

495 060,00

ОТР2024 НАЦ

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

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" 95

1 281 316,96

ОТР1074 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

аудіовізуальне 

мистецтво
"Кіномандри"

Демонстрація телевізійних стрічок вітчизняного виробництва на мобільному екрані в сільських клубах Казанківської об'єднаної територіальної громади з метою 

популяризації українського кіно. Заплановано провести 10 кінопоказів в 10 населених пунктах. Для заохочення населення до участі заплановано організація 

харчування (кава-брейк, для дітей та молоді — поп-корн). Інформаційна підтримка буде здійснюватись районною газетою «Голос Казанківщини».

Казанківська селищна рада 94

210 832,09

ОТР1281 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

перформативне 

мистецтво
"Арт-дія-інклюзія"

«Арт-дія-інклюзія» - це проект, основне завдання якого, створити інклюзивний мистецький простір в Національній опереті України, апробувавши та запустивши 

нову послугу - перегляд вистав театру за допомогою аудіодискрипції.

 Аудіодискрипція - це спеціальний голосовий супровід, який наживо, через технічні пристрої, подається до незрячих/слабозорих глядачів і пояснює їм усе, що 

неможливо відстежити візуально: описує декорації, міміку і вбрання акторів, дії сценічних персонажів і т.д. Проект «Арт-дія-інклюзія» - є важливим та актуальним 

проектом, який дозволить незрячим глядачам, або людям з частковою втратою зору, відвідувати театр на рівних умовах з усіма глядачами.

Театрально-видовищний заклад культури 

"Київський національний академічний театр 

оперети"

94

368 875,57

ОТР1176 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

культурна спадщина

Відкрита колекція у Відкритому музеї: Виставка робіт 

із зібрання Ігоря Диченка в Одеському художньому 

музеї

Принципово нова виставкова програма Одеського художнього музею стартує у вересні виставковим проектом «Шедеври з колекції Ігоря Диченка». НКММК 

«Мистецький Арсенал» надасть новій команді OXM можливість показати одеситам близько 100 робіт з відомого зібрання терміном з 21 вересня до 15 

листопада. Завдяки активній промоції й насиченій освітній програмі та враховуючи художній рівень колекції, ця подія має стати безпрецедентною для 

культурного життя Одеси.

Комунальна установа "Одеський художній музей" 94

313 180,00

ОТР1558 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

аудіовізуальне 

мистецтво
KAVALERIDZE. RE:VISION

Проект націлений на роботу з:

 - фондом,

 - архівом

 - експозицією

 музея-майстерні І.Кавалерідзе для оновлення експозиції, розробленої у співпраці з учасниками міжнародної резиденції (країни Східного партнерства та

 Польща) за допомогою інноваційних технологій діджиталізації та мистецтва нових медіа.

Міждисциплінарний центр з розвитку мистецтва та 

культури "Дрім Проджектс"
94

497 810,00

ОТР1568 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина

"Цифрові музейні колекції Київської фортеці": 

впровадження електронного обліку і створення веб-

ресурсу

Проект спрямований на впровадження і розвиток у музеї сучасних інформаційних технологій і дигіталізації: електронного

 обліку у фондах відповідно до вимог "Порядку обліку музейних предметів в електронній формі" (Наказ Міністерства культури

 України № 784/09.09.2016), оцифровування і формування цифрових колекцій з музейних фондів з представленням їх

 користувачам через веб-ресурс музею.

Національний історико-архітектурний музей 

"Київська фортеця"
94

500 000,00

ОТР2033 НАЦ

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

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" 94

1 279 722,00

ОТР2034 НАЦ

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

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" 94

1 048 041,00

ОТР1160 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

перформативне 

мистецтво

Осіння школа сценографії Національної спілки 

театральних діячів України

Проект сприятиме фаховому зростанню молодих сценографів. Основним завданням є стимулювання розвитку сценографічного мистецтва в Україні через 

підвищення професійності молодих сценографів.
Національна спілка театральних діячів України 93

183 743,00

ОТР1299 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

аудіальне мистецтво
"Симфонії Михайла Вербицького" (з серії "Жайвір і 

грім")

Вiднайденi симфонiї М. Вербицького (1815 - 1870), автора гiмну України, є унiкальним явищем у мистецькому просторi України, оскiльки композитор вважається 

батьком української симфонiчної музики в Галичинi. Його симфонiї були дуже популярними свого часу. На жаль, в ХХ ст. були забутими, а рукописи вважалися 

втраченими.

 В даному проектi планується вперше здiйснити запис на аудiоальбом винайдених симфонiчних твopiв, а також додати оформлення у виглядi супроводжуючої 

книжки - путiвника, в якiй мiститиметься унiкальна iнформацiя, зiбрана в архiвних джерелах про композитора та виконуванi твори, iлюстрацii. Текстове 

наповнення - українською та англiйською мовами.

Обласна комунальна установа "Чернівецька 

обласна філармонія ім. Д. Гнатюка"
93

500 000,00

ОТР1251 ІНД

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

література та видавнича 

справа

"Відроджуємо Лавришівське Євангеліє XIV ст." в 

рамках започаткованої видавництвом 2009 року 

програми "Повертаємо в Україну культурну 

спадщину"

Видавництво "Горобець" в рамках програми по збереженню культурної спадщини віднаходить, досліджує та розповсюджує давньоруські рукописи, що є 

важливими елементами для сучасного розуміння спільної європейської та української історії й культури. У рамках даного проекту йдеться про відтворення 

Лавришівського Євангелія XIVст. (оригінал знаходиться у Національному музеї Кракова), в результаті чого древній рукопис буде повернено світовій громадськості 

та науковій спільноті через створення та розповсюдження факсимільної копії із науковим коментарем

ТОВ "Видавництво Горобець" 92

490 250,00

ОТР1191 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина
Виставковий проект "Софія Київська: 1000-річчя 

могутності духу"

Експозиція будується навколо історичних постатей - Княжого подружжя Володимира Святославича і візантійської принцеси Анни, князя Ярослава Мудрого тощо. 

Всі тематичні та сюжетні лінії об'єднує образ Софійського собору - головного храму Руси-України, побудова якого ознаменувала кульмінаційний момент у 

становленні української культури. Історія Софії Київської буде подана в контексті подій світової історії. Ключові експонати виставки - артефакти Княжої доби - 

поєднаються з електронною експозицією. Впровадження сучасних інформаційних технологій дозволить уникнути статичності, приверне увагу дитячої та 

підліткової аудиторії, наблизить давні події та надасть їм сучасного звучання. Віртуальному наближенню до епохи X-XI ст. сприятиме розміщення експозиції у 

приміщенні, де, за свідченням Еріха Лясоти (1594 р.), було влаштовано «світлицю Володимирову». Воно є святковим, урочистим й співзвучним внутрішньому 

простору собору та його монументальним розписам.

Національний заповідник "Софія Київська" 92

470 000,00

ОТР1392 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

перформативне 

мистецтво

Конкурс молодих композиторів зі створення 

національного музичного продукту у галузі опери та 

балету "Молодіжний Музичний Хаб Схід Опера - 

конкурс композиторів"

Проект є частиною глобальної ініціативи, що заявлена харківською національною Оперою для створення найкращих умов для творчого обміну, розвитку та 

становлення молодих талановитих композиторів, музикантів, диригентів, режисерів, балетмейстерів, лібретистів, співаків, акторів, танцюристів та художників - 

Молодіжного Музичного Хабу.

ДП "Харківський національний академічний театр 

опери та балету імені М.В.Лисенка
92

488 110,00

ОТР1460 ІНД

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

візуальне мистецтво
Видання та реалізація каталогу Х Міжнародної 

Трієнале еко-плакату "4-й Блок"

Видавництво та реалізація каталогу X Міжнародної трієнале 4-й Блок - це проект, який містить більш ніж 1000 прінтованих робіт від найвідоміших дизайнерів з 40 

країн світу і ілюструє особливості ставлення різних народів до екологічних та культурних аспектів життя.
ГО "Асоціація дизайнерів-графіків "4-й Блок" 92

203 100,00



ОТР1085 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

література та видавнича 

справа

Двотомник Леоніда Плюща ("В карнавалі історії" та 

"Його таємниця, або "Прекрасна ложа" Хвильового)
Видання двотомника українського дисидента Леоніда Плюща: 1. том "В карнавалі історії" 2. том "Його таємниця" ТОВ "Видавничий дім "Комора" 91

410 939,00

ОТР1105 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

перформативне 

мистецтво

Вистава "Танго смерті" В. Тужина за Ю. Винничуком, 

як платформа для обговорення суспільно важливих 

питань

Проект обумовлює створення вистави за романом Юрія Винничука "Танго смерті" та проведення супровідної освітньої програми з питань: тоталітарного режиму, 

розвитку демократії, формування громадянської позиції. Освітня програма будується на аналізі подій в романі "Танго смерті" і відбуватиметься шляхом семінарів, 

лекцій. Для цього будуть залучені фахівці - історики, соціологи.

КЗ ЛОР "Львівський академічний обласний театр 

ляльок"
91

297 920,00

ОТР1125 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіальне мистецтво Kharkiv Music Fest 2019
Проект передбачає здійснити попередні промо-акції для чергового фестивалю Kharkiv Music Fest 2019. Цей фестиваль спрямований на популяризацію класичної 

музики та створення іміджу Харкова через масову культурну подію.

Благодійна організація "Благодійний фонд громади 

Харкова Толока"
91

266 992,16

ОТР1143 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина
"Кам'яні вишиванки Нової Каховки - патріотичний 

меседж з минулого молоді сьогодні"

Унікальною особливістю Нової Каховки, скарбом Півдня України є «кам'яні вишиванки», що були створені в повоєнні роки, в часи заборони всього українського, 

послідовниками школи «бойчукістів» в техніці різьблення по сирому тиньку, та досі прикрашають фасади будинків старої частини міста. Проект спрямований на 

створення каталогу об'єктів культурної спадщини — «кам'яних вишиванок» Нової Каховки, аби привернути увагу суспільства на необхідність їх вивчення, 

збереження для нащадків та репрезентації.

ВІдділ культури і туризму Новокаховської міської 

ради
91

433 773,00

ОТР1260 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Девелопмент Циклу фільмів "Серце Всесвіту. Частина 

2"

Девелопмент Циклу фільмів "Серце Всесвіту. Частина 2" передбачає роботу з концептуалізації, підготовки і препродакшену "Фільму" та створення кіносценаріїв 

(розширених тритментів) "Фільму" для продакшену "Фільму". За задумом ініціаторів "Фільм" складається з 4-ох документально-постановочних фільмів у жанрі 

"розслідування". Перелік фільмів: "Метрополія", "Воля", "Душа", "Віра".

ТОВ "БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН" 91

421 641,48

ОТР1330 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

візуальне мистецтво
Зірковий шлях в мистецтві починається з Vashart 

gallery

Проект сприяє професійному становленню творчо обдарованих дітей Олександрійщини, а у майбутньому впливатиме на професійне зростання художників у 

центральному регіоні України. Зміст проекту передбачає знайомство дітей з традиційними українськими напрямками візуального мистецтва та їх застосування 

при створенні серії авторських робіт дітьми-переможцями конкурсу малюнків та професійними художниками. Художньо-мистецька цінність серії з 9 картин 

полягає у поєднанні кращого досвіду поколінь. Результатами проекту передбачається, що участь у конкурсі малюнків і

 співавторство дітей-переможців та професійних художників вплине на формування їх національної культурно-мистецької свідомості, сприятиме розвитку 

сучасного мистецтва Кіровоградщини. Проект націлений одночасно на формування національної ідентичності не лише авторів малюнків та картин, а й їх глядачів.

ФОП Кваша Ірина Володимирівна 91

179 742,60

ОТР1341 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

перформативне 

мистецтво
Enter UA

Enter UA - дослідницько-мистецький проект, завдання якого - поширення ідей поваги до українського міжкультур'я та налагодження міжкультурного діалогу. На 

першому етапі реалізації автори проекту здійснили семимісячну пішу експедицію від Чопу до лінії фронту на сході, під час якої були відкриті маловідомі, унікальні 

грані української дійсності. Другий етап - концептуалізація, художнє осмислення зібраних документальних матеріалів та отриманого досвіду і створення на їх 

основі візуально-музичного перформансу.

ГО "Інтерактивний екотеатр Вітер Змін" 91

499 370,00

ОТР1515 ІНД

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

аудіовізуальне 

мистецтво
Виробництво документального фільму "Дві Надії"

Документальна пісенна кіноновела "Дві Надії" - це історії двох несхожих жінок, для яких пісня стала невід’ємною частиною життя. Це сучасна історія про пісенну 

традицію, яка не переривались століттями, але на грані зникнення сьогодні.
ГО "Докутолока" 91

428 568,00

ОТР1542 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

візуальне мистецтво Історія про Стару Товсту Дівчинку

Це препродакшн проекту майбутньої виставки в Парижі у формі масштабної тотальної інсталяції. Її основа - написана Клейтман казка The story about an Old Fat 

Girl. Головна героїня СтараТовстаДівчинка та її оточення не змогли перерости інфантильність і залежності й залишаються старими дітьми. Переходячи з одного 

залу в інший, глядачі поринають в світ з іншим розумінням.

ФОП Косміна Богдана Валеріївна 91

449 223,20

ОТР2065 НАЦ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

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" 91

1 325 528,00

ОТР1019 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво
ПЛЕЯДА (ЦВІТ НАЦІЇ)

Художній серіал, в жанрі історичної драми, що складається з 10 окремих серій, кожна з яких присвячена одній історичній постаті, але всі вони драматургічно 

пов'язані між собою, як пов'язані між собою долі всіх відомих українських діячів культури й мистецтв другої половини 19 - початку 20 сторіччя. Серіал про тих, хто 

творив українську культуру, мистецтво та історію України сто років тому, про особисте та творче життя справжньої еліти України – Лесі Українки, Івана Франка, 

Михайла Драгоманова, Миколи Лисенка, Ольги Кобилянської, Олени Пчілки, Василя Стефаника, Михайла Коцюбинського та інших.

ФОП Яковлева Наталія Вікторівна 90

423 880,00

ОТР1020 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

культурні та креативні 

індустрії
"Ті, хто підкорив темряву"

Інтегровані заходи «Відчинилося життя» за участю українських і литовських виконавців з важкими порушеннями зору, які виступатимуть у супроводі естрадно-

симфонічного оркестру Національного театру ім. М. Заньковецької спільно з провідними артистами і музикантами. До участі у заходах запрошені незрячі 

виконавці з різних куточків України і Литви, що об’єднались довкола оркестру Заньківчан – єдиного на теренах України і значної частини Європи колективу, який 

вміє і прагне працювати з категорією «особливих» виконавців. Заходи проходитимуть у Литві (Вільнюс 02.10.2018 р., 04.10.2018 р.; Каунас 03.10.2018 р.).

Львівський обласний осередок всеукраїнської 

громадської організації "Українська спілка інвалідів-

УСІ"

90

476 710,33

ОТР1289 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

культурна спадщина "Музей на дотик"

Проект розширить варіанти досвідів, які відвідувачі можуть здобути у Музеї, зосереджуючись на особистому пережитті, яке можна здобути через участь у 

ремісничих майстер-класах, а також, через безпосередній контакт з експонатами. Результатом проекту мають бути методичні рекомендації щодо залучення осіб 

з особливими потребами до навчально-освітнього процесу із відповідною адаптацією. Проект поділятиметься на три частини, які залучатимуть до дискусії 

різновікові групи, експертів музейної справи, педагогів, представників цільової аудиторії - ровесників дітей та молоді орієнтований проект. Створені 

напрацювання буде презентовано широкому колу зацікавлених осіб освітніх закладів, організацій, масмедіа. Проект має стати першим кроком на шляху до 

розробки інклюзивних пропозицій для відвідувачів Музею.

Музей народної архітектури і побуту у Львові імені 

Климентія Шептицького
90

258 880,00

ОТР1180 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

література та видавнича 

справа
«КОРОЛЬ ДАНИЛО. Русь проти Орди» - Комікс

Сценарій «Король Данило. Русь проти Орди» може стати українським варіантом Гри Престолів. Першим етапом на цьому довгому шляху (написання сценарію та 

виробництва серіалу) є створення та видання коміксу по сюжету сценарію. Цей перший крок надасть поштовх для подальшої розробки матеріалу у більший 

впливовіший формат

ТОВ «УКРКІНО» 90

499 468,00

ОТР1325 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

культурна спадщина

Культурна спадщина в атласній геоінформаційній 

моделі сталого розвитку України. Концепція та 

електронний макет моделі

У проекті буде розроблена концепція, що обгрунтовує можливість використання культурної спадщини як основної практичної стратегії побудови АГІМ (атласної 

геоінформаційної моделі) підтримки діяльності суспільства на шляху до переходу України до сталого розвитку. Також буде виготовлено макет для перевірки 

основних положень концепції. АГІМ є узагальненням і розвитком моделей, які застосовувалися у низці створених в Інституті географії електронних атласів, 

зокрема, у Національному атласі України. АГІМ складається із трьох складових: операційної, аплікаційної та інфраструктурної.

Інститут географії Національної академії наук 

України
90

440 545,00

ОТР1520 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

аудіовізуальне 

мистецтво
"Людина з табуретом" В основі фільму "Людина з табуретом" лежить неймовірна історія пригод мандрівника та режисера Леоніда Кантера. І нині саме час розповісти її світові. ФОП Мізіна Катерина Олександрівна 90

496 700,00

ОТР1552 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

культурні та креативні 

індустрії
FEST миру, радості, добра

Фестиваль-конкурс «FEST миру, радості, добра» об’єднує творчі колективи Кіровоградщини, сприяє естетичному та духовному розвитку покоління, що підростає, 

поліпшує їх моральний та психологічний стан засобами мистецтва, підтримує молоді таланти у різних жанрах мистецтва. В майбутньому масштаб такого 

Фестивалю може вийти за межі регіону і нести мотив популяризації української культури та мистецтва в країни де більшість українців мають відчувати і жити 

культурою

 своєї Батьківщини.

ПП "Дитячо-юнацький танцювальний клуб Олімп" 90

424 910,52

ОТР3009 МІЖ

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

література та видавнича 

справа

Пауль Целан 100. Меридіан великого майстра 

німецької мови: Чернівці-Париж-Вічність

Czernowitz (австрійська назва міста Чернівці) та Пауль Целан (класик німецької літератури, уродженець Чернівців) є словами, які знають всі світові інтелектуали, а 

творчість Целана вивчають у середніх школах та університетах Німеччини та Австрії. Чернівчанин Пауль Целан - унікальна особистість, яка уособлює в собі 

поєднання єврейської, румунської, австрійської, німецької, французької та української культур.

Проект покликаний презентувати українську культуру і літературу в Україні та за кордоном, в тому числі на Міжнародних культурних подіях та виставках, будуючи 

загальні культурні мости Україна-Європа - на базі спільних фундаментів, розмовляючи з європейцями одними мовою, кодами, паролями.

Проект є першою з трьох частин масштабного святкування 100-річчя Пауля Целана, яке пройде у Чернівцях у 2020 і збере довкола себеєвропейських та світових 

дослідників, письменників, журналістів, викладачів університетів, світових лідерів думок, перекладачів, любителів та поціновувачів творчості Целана для 

дискусій, обміну досвідом з метою поглиблення міжнародного культурного співробітництва.

Проект передбачає реалізацію подій в Україні (Чернівці, в рамках Міжнародного поетичного фестивалю Meridian Czernowitz), Німеччині (Франкфуртський 

книжковий ярмарок), Франції, Австрії (Віденський книжковий ярмарок).

Проектом керуватимуть , з української сторони - культурний діяк, менеджер та голова Літературного целанівського центру - Святослав Померанцев, з німецької 

сторони - менеджер культури, громадський активіст Марина Гальовська.

До проекту планується залучити Ірену Карпу, Сергія Жадана, Андрія Любку та інших.

ГО "Літературний целанівський центр" 90

986 792,00

ОТР3011 МІЖ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

візуальне мистецтво Підготовка проекту "Революціонуймо"

Підготовка виставки «Революціонуймо!», що приурочена до п'ятої річниці Революції Гідності - це міжнародний проект дослідження і створення виставки нового 

типу, що об’єднає мистецькі й музейні інституції з України й Нідерландів, представить проекти 40 сучасних митців та мистецьких груп із 19 країн, а також зразки 

колективної творчості Майдану, артефакти й музейні об’єкти. Проект досліджуватиме способи звернення до недавніх історичних подій, де можливе звучання усіх 

голосів, що мають бути почутими, коли історія перебуває у стадії творення, та прагне помислити трансформацію власної країни у широкому світовому контексті. 

Також у рамках проекту будуть розроблені сценарії освітньої програми, заснованої на взаємодії з майбутніми відвідувачами виставки.

Підготовка виставкового проекту відбуватиметься у партнерстві з мистецькою організацією з Нідерландів "A Tale of a Tub" і Національним меморіальним 

комплексом Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності. Серед цілей проекту (inter alia): розробити концепцію виставки, яка представить локальний досвід 

Революції Гідності у глобальному контексті революційних рухів, які відстоюють свободи до людської гідності; сприяти включенню українського сучасного 

мистецтва у світовий контекст і співпраці українських і міжнародних художників і кураторів; розробити сценарії освітньої програми, яка буде наскрізною для 

виставки і базуватиметься на учасницьких практиках; вперше впробувати залучення міжнародних архітекторів до роботи над архітектурним рішенням виставки.

Планована кількість відвідувачів виставки 30 000 осіб. Також проект сподівається на високу оцінку з боку професійної спільноти та потужний медіа-розголос.

ДП "НККМК "Мистецький Арсенал" 90

1 204 055,99

ОТР1109 ІНД

забезпечення 

всебічного розвитку і 

функціонування 

української мови

культурна спадщина

Зацифрування Архівної картотеки Інституту 

української мови НАН України як словникових 

матеріалів академічного "Російсько-українського 

словника" (зокрема втраченого 4-го тому) за ред. 

Кримського і Єфремова (1924-1933)

Архівна картотека - це лексико-ілюстративний матеріал Комісії словника живої української мови Всеукраїнської Академії наук. Цінність її в тому, що вона містить 

матеріали знищеного 1933 року 4 тому "Російсько-українського словника"
Інститут української мови НАН України 89

499 452,00

ОТР1140 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

аудіовізуальне 

мистецтво
"Укрофішки": креативна Україна очима молоді Освітньо-патріотична програма, спрямована на виявлення, підтримку та подальший розвиток перспективної, талановитої молоді регіону.

ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ Відділ 

культури Червоноградської міської ради
89

271 655,88



ОТР1278 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурна спадщина
Збереження мовного та культурного надбання греків 

Надазов'я

Проект ставить за мету закласти основу для збереження мовної та культурної спадщини надазовських греків – унікальної етнографічної спільноти, що склалася на 

Кримському півострові, а після переселення до Надазов’я, зробила великий внесок у формування культурного розмаїття південно-східної України. Задля цієї мети 

проект планує зібрати від мовців, обробити, оприлюднити та розповсюдити у друкованому вигляді та в мережі Інтернет низку інформаційно-навчальних 

текстових та відеоматеріалів, а також провести ознайомчі заходи щодо румейської та урумської мов та культури, створеної цими мовами, зокрема літератури, 

театру, народної музики тощо, у великих містах України.

Центр регіонального розвитку "Топ-Кая" 89

211 420,00

ОТР1174 ІНД

забезпечення 

всебічного розвитку і 

функціонування 

української мови

література та видавнича 

справа

Альманах "Гроно" - суспільний проект кримчан для 

України

Альманах кримської україномовної літератури - літературно-публіцистичне видання Криму, в якому будуть представлені сучасні прозаїки та поети з Криму (ті, що 

виїхали на материк після окупації півострову, а також ті, що лишилися жити на окупованій території АР Крим і міста Севастополя).

ГО "Кримський центр ділового та культурного 

співробітництва "Український дім"
89

123 220,00

ОТР1379 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

аудіовізуальне 

мистецтво

Створення сучасної музичної школи на території 

Жидичинської ОТГ та впровадження інклюзивної 

освіти для дітей з особливими потребами у сфері 

кульутри і мистецтв у Волинській області

Проект полягає у створенні сучасної музичної школи на території Жидичинської ОТГ та впровадженні заходів для розвитку інклюзивної освіти в спеціальних 

навчальних закладах у сфері культури та мистецтв.
Жидичинська сільська рада 89

451 138,66

ОТР1540 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

перформативне 

мистецтво
Соціальна вистава " Та, що вмирає"

Насильство починається в родині. Часто батьки, свідомо чи несвідомо, фізично і психологічно травмують дітей і не замислюються, як ця травма відобразиться на 

їхньому подальшому житті. Аби привернути увагу до цієї проблеми, ми хочемо створити соціальну мультимедійну виставу "Та, що вмирає", за оповіданням 

Маріанни Кіяновської.

Харківська обласна фундація "Громадська 

Альтернатива"
89

398 825,00

ОТР1543 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

культурна спадщина
LibraryArtCenter (створення мистецької платформи 

для креативних ініціатив)

Наша мета створення креативного ком'юніті, що зможе як допомогти митцям-початківцям, так і зробити мистецтво доступнішим для всіх зацікавлених у ньому. 

LibraryArtCenter - це:

 1) майстер-класи та лекції;

 2) Виставки сучасних молодих художників;

 3) Мистецькі ініціативи з візуального, аудіального, перформативного та літературного напрямків.

Комунальний заклад "Чернігівська обласна 

бібліотека для юнацтва" Чернігівської обласної ради
89

70 264,93

ОТР1573 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

перформативне 

мистецтво

"Галичина і Подніпров'я 1918-1920. Відновлення 

національних зв'язків"

Проект передбачає проведення та залучення громадськості Кіровоградської області та м. Кропивницький до культурних (театральних та музичних) і 

просвітницьких заходів, присвячених 100-річчю перебування на Кіровоградщині Українських Січових Стрільців, а також інформування громадськості про спільні 

історичні та культурні події, що є прикладом духовної єдності та порозуміння між мешканцями Західної та Центральної України.

Івано-Франківський академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені Івана 

Франка

89

499 099,40

ОТР2030 НАЦ

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

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" 89

930 826,62

ОТР2035 НАЦ

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

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"
89

1 420 279,00

ОТР2053 НАЦ

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

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 89

1 477 257,00

ОТР2097 НАЦ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

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" 89

796 473,36

ОТР2098 НАЦ

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

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 89

1 474 075,68

ОТР1036 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Постпродакшн ігрового короткометражного фільму 

"Знебарвлена" (реж. Марина Степанська)

“Знебарвлена” - це 9-хвилинна візуальна комедія. Комічний ефект будується на тому, що персонаж фільму усвідомлює себе персонажем фільму і намагається 

подолати візуальні штампи, без яких ми вже не усвідомлюємо сучасне кіно. Основний конфлікт персонажа – його колір відрізняється від загальної 

кольорокорекції фільму. Протягом 9 хвилин персонаж повинен привести все до однієї кольорової гами. Вимір фільму – реалістичний Львів з акцентом на 

візуальний кольороконфлікт сучасного Львова (старовинна архітектура, хаотично перефарбована в нові кольори).

ФОП Бассель Дар'я Валеріївна 88

374 781,50

ОТР1065 ІНД

забезпечення 

всебічного розвитку і 

функціонування 

української мови

література та видавнича 

справа

"Безмежність української книги": виїзний зональний 

фестиваль української книги пам'яті М.Грушевського
Проведення виїзного зонального літературного фестивалю із залученням громадської шести регіонів розташованих на півночі Одеської області.

Комунальна установа "Одеська обласна 

універсальна наукова бібліотека імені 

М.С.Грушевського"

88

166 788,18

ОТР1123 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина

Петер Демант: дивись, читай, пізнавай. Відтворення у 

свідомості громадян інтелектуальної спадщини 

видатного письменника м.Чернівці шляхом 

розширення інноваційно-інформаційних інструментів 

муніципального бібліотечного фонду

Запропонований проект являє собою відродження культурної спадщини, представленої інтелектуальним та духовним доробком, видатної особистості історії XX 

століття - Петера Деманта, який оцінений світом, але мало відомий в рідному місті та Україні.
Управління культури Чернівецької міської ради 88

232 772,14

ОТР1164 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

аудіовізуальне 

мистецтво
Веб-сайт журналу «Театрально-концертний Київ»

Сайт, який розповідатиме про мистецьке життя столиці з наголосом на його театральній складовій. Тут буде максимальна інформація про театральний процес 

Києва (рецензії, інтерв’ю, ювілеї, портрети акторів, гастролі, фестивалі, проекти...).
ФОП Барскова Вікторія Вікторівна 88

183 505,80

ОТР1224 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво
Скажи "Україна"

Створення презентаційного (препродакшен) пакету повнометражного ігрового фільму “Скажи Україна”, куди входять:

 - Літературний сценарій,

 - Кастинг акторів,

 - Презентація локацій фільму (фото),

 - Аніматік фільму (графічний анімований трейлер на основі художнього розкадрування),

 - Інтернет-сайт фільму,

 - Оформлення пакету у вигляді презентаційного буклету.

ФОП Євдокімова Тетяна Володимирівна 88

182 505,35

ОТР1248 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

візуальне мистецтво
"З.міст: ідентичність" Дослідницька резиденція в 

Маріуполі

"З.міст.ідентичність" - це дослідницька резиденція на базі Платформи ТЮ, метою якої є актуалізація нових ідентичностей Маріуполя за допомогою мистецьких 

проектів і налагодження співпраці з представниками культурного сектору міста. Дослідження і творча рефлексія щодо нових змістів Маріуполя відбуватиметься 

як ззовні (погляд сучасних митців з різних міст України), так і зсередини - через залучення місцевих мешканців і працівників мистецьких організацій Маріуполя. 

Результатами проекту стануть презентації ідей проектів 10 резидентів та сценарії втілення щонайменше 50% із них у співпраці з місцевими партнерами, 

розроблена і апробована методологія і документація резиденції. Дискусійна складова на тему ідентичності міста сприятиме поширенню ідей проекту серед 

громади Маріуполя.

ГО "Розвиток Приазов'я" 88

474 385,46

ОТР1043 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина

Запровадження автоматизованої системи обліку та 

управління музейними фондами Конотопського 

міського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського

У наш час всесвітньої глобалізації надзвичайна важлива роль постала глобальної мережі Інтернет, за допомогою якої будь - яка людина може сидячи вдома 

отримати у цифровому форматі миттєвий доступ до найпотаємнішої та найактуальнішої інформації.

Відділ культури і туризму Конотопської міської ради 

Сумської області
88

326 800,00

ОТР1044 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

аудіальне мистецтво
IV Міжнародний конкурс юних піаністів імені Василя 

Барвінського

Конкурс проводиться за трьома віковими групами : молодша, середня, старша. конкурсні прослуховування у два тури. Всі учасники та викладачі нагороджуються 

грамотами. В рамках конкурсу планується проведення: майстер-класів, концертів за участю лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів, екскурсій.

Благодійний фонд конкурсу юних піаністів імені 

Василя Барвінського
88

113 886,22

ОТР1179 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Концептуалізація проекту повнометражного ігрового 

фільму режисера Ігора Стеколенка «В зеніті»

Проект включає роботу над створенням літературного сценарію та розробку візуального концепту повнометражного ігрового фільму «В зеніті» режисера Ігоря 

Стеколенка. За жанром це – медичний детектив, який включає також елементи психологічної драми, головні дійові особи якої – хірурги. Фільм порушує теми 

медичної етики та особистої відповідальності лікаря за життя пацієнта.

ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» 88

485 581,93

ОТР1185 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

перформативне 

мистецтво
Як (НЕ) треба ходити в театр

Театрально-музичний проект-дослідження з використанням нових медіа на підставі соціологічних опитувань серед глядачів та економічних досліджень 

Польського інституту театру ім. Збігнева Рашевського. Співпраця науковців (соціологів, економістів, відеоінженерів) з митцями (драматургами, сценографами, 

хореографами, акторами, режисерами) та публікою (залучення в репетиційний процес, покази та обговорення після показів).

ГО "Театр-студія "Арабески" 88

460 740,00

ОТР1324 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

культурні та креативні 

індустрії

Lviv Bandur Fest - всеукраїнський та міжнародний 

фестиваль сучасної бандури

Цей проект спрямований на розвиток бренду сучасної бандури в Україні через підтримку молодих митців, культурного діалогу між регіонами, розвитку освітніх 

ініціатив у галузі бандури та сприяння залучення сучасних цифрових технологій у цю галузь культури. Крім того, через розвиток бренду бандури сприяти 

поширенню розвитку української мови. В рамках проекту заплановане проведення чотириденного фестивалю сучасної бандури у Львові – Lviv Bandur Fest. Це 

музично-освітньо-просвітницький захід, який об'єднає музикантів, які грають на бандурі у різних стилях (етно, рок, класика, джаз, експериментальна музика, 

естрадна музика) та створить платформу для обміну досвідом та освіти для молодих музикантів, а також через створення та розповсюдження аудіо візуальної 

промо-продукції буде створювати новий позитивний та сучасний імідж бандури в Україні.

БО "Мистецько-терапевтичний центр Непротоптана 

Стежина"
88

366 298,00



ОТР1378 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

культурна спадщина

Джерелознавчі студії з історії культурної дипломатії 

України: "Світовий тріумф "Щедрика" - 100 років 

культурної дипломатії України"

Проект передбачає опрацювання архівних документів фонду Української Республіканської Капели №3965 Центрального державного архіву вищих органів влади і 

управління України з метою формування ресурсної бази даних для відзначення у 2019 році 100-річчя культурної дипломатії України.
Український Центр Культурних Досліджень 88

499 200,00

ОТР1400 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

перформативне 

мистецтво

Національна прем'єра опери Дж.Менотті "Стара діва 

та злодій"

Постановка опери "Стара діва та злодій", яка належить перу основоположника оперного жанру Америки Джан Карло Менотті, в жартівливій формі привертає 

увагу до актуальних в сучасному світі тем самотності, людяності, толерантності у питаннях сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Національна музична академія Україна ім. 

П.І.Чайковського
88

436 333,00

ОТР1496 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

культурні та креативні 

індустрії
Музей жіночої і гендерної історії - музей для діалогу

Проект націлений на розвиток у новому форматі (з використанням креативних технологій) експозицій Музею жіночої й гендерної історії (Gendermuseum), що 

виступає каталізатором гендерночутливих ініціатив і проектів на сході України, і є єдиним в Україні й на пострадянському просторі музеєм жіночої історії. Музей 

був створений у 2008 р. і зараз налічує понад 3000 експонатів і 12 експозицій.

Харківська обласна громадська організація 

"Харківський обласний гендерний ресурсний центр"
88

152 290,00

ОТР1499 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

перформативне 

мистецтво
"Самотнє сердечко"

Дослідницький, перформативний, міждисциплінарний проект, мета якого — розібратись з причинами, мотивами такого явища як “свідома самотність”. Мається 

на увазі вибір молодого покоління не створювати

 родини, не народжувати дітей. Мінімалістична декорація, складний motion design та живий музичний супровід необхідні для такого типу театру — критичного, 

перформативного, що поєднує фізичний театр та анімаційне мистецтво.

ФОП Ключник Ігор Ігорович 88

221 745,50

ОТР1524 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

культурні та креативні 

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

D.I.Y. фестивалі прагнуть стати місцем формування і розвитку самоорганізованих громад, які можуть вирішити численні локальні проблеми. Цей київський 

фестиваль працює у режимі “живого урбанізму", одна з його цілей - трансформувати та вдосконалювати територію, на якій проводиться фестивалі, та зробити її 

придатною для сталого громадського користування після заходу.

Центр візуальної культури 88

108 260,00

ОТР3004 МІЖ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Підготовчий етап. Розробка художнього фільму "Леся 

Українка. Узлісся"

В основу ідеї фільму покладено біографічні факти життєпису видатної української культурної діячки Лесі Українки. Проект, окрім національного виміру, матиме й 

міжнародний потенціал, адже в основі - чудовий приклад жіночого лідерства, бажання жити і творити, незаважаючи на тяжке захворювання та ситуацію в 

суспільстві на початку ХХ століття.

Проект передбачає стадії розробки концепції фільму, написання готового сценарцію, створення режисерського та продюсерського бачень, затвердження 

основного акторського складу та творчої групи фільму, розробка та реалізація іміджевого оформлення фільму (промо-матеріали, постер, презентація), підготовка 

та зйомка тизеру фільму, участь у кіноринках та копродакшн маркетах. Серед довгострокових результатів: виробництво фільму”Леся Українка. Узлісся”, 

представлення картини на кінофестивалях. у кінопрокаті і телебаченні, популяризація творчості Лесі Українки в Україні та за її межами, підвищення іміджу України 

через показ якісного фільму, підвищення зацікавленості аудиторії до українського кіно в Україні та за її межами.

ТОВ "Джей Ес Фільмс" 88

1 605 667,86

ОТР2010 НАЦ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

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" 88

759 251,25

ОТР1100 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

візуальне мистецтво
Школа - практикум культурних менеджерів 

"АРТлабораторія"

Ініціатива в напрямку створення альтернативної освіти в галузі менеджменту культурних та мистецьких проектів. 12 учасників, які будуть відібрані за 

результатами опен-коллу зможуть не тільки отримати теоретичні знання на лекціях, а «зануритись в процесс» створення арт-проекту від ідеї до реалізації. Акцент 

на всі аспекти культурних проектів, які залишаються за лаштунками, але мають ключове значення для функціонування системи мистецтва та культури: підготовка 

проекту, ПР та реклама, діяльність арт-центру та галереї, арт-критика, фандрайзінг, організація фестивалів та міжнародних проектів.

ГО "Асоціація випускників, викладачів і друзів 

Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна"

87

162 654,00

ОТР1103 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

візуальне мистецтво
Друга національна бієнале молодого сучасного 

мистецтва

Період препродакшену Другої національної бієнале молодого сучасного мистецтва в Харкові передбачає оголошення open call’y для кураторів основної та 

паралельної програм, проведення п’ятиденного тренінгу для обраних учасників за участі трьох професіоналів у сфері кураторства. Результатом тренінгу має стати 

сформована тема та концепція бієнале, на базі цього на початку 2019 року буде оголошено open call для художників. Також на цьому етапі має бути створена 

landing page проекту та запропонована архітектурна пропозиція щодо простору виставки.

МГО "Мистецьке об'єднання "Людина, що грає" 87

431 500,00

ОТР1150 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурні та креативні 

індустрії
Квітка Day

Проектом передбачається організація святкування 240 річниці з дня народження Григорія Квітки-Основ'яненка у рідному місті митця — місті Харків. На честь 

письменника буде організований святковий фестиваль, який розкриватиме для харків'ян та гостей міста той внесок, який Григорій Квітка-Основ'яненко зробив у 

розвиток українського мистецтва своєю творчістю. Вперше творчість Григорія Квітки-Основ'яненка буде вписана у сучасні мистецькі та урбаністичні контексти для 

надання класичній українській культурі «нового дихання».

ГО "Харківське міське громадське об'єднання 

"Центр розвитку громад"
87

380 395,00

ОТР1204 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

візуальне мистецтво "Бирючий 018 або Неошаманізм. Сила ритуалу" Створення художніх творів на задану тему групою митців, запрошених куратором на півострів Бирючий, звітні виставки та каталог. ГО "Спілка Дослідників Сучасного мистецтва" 87

476 864,11

ОТР1215 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина
Хто формуватиме електронний реєстр музейного 

фонду?

Головною метою проекту є підвищення спроможності музейного середовища як сторони створення електронного ресурсу культурної спадщини й культурних 

цінностей (забезпечення генерації даних в електронній формі та уніфікованому форматі відповідно до вимог Мінкультури). Проект спрямований на підвищення 

компетенцій українських музейників, формування нетворку для впровадження та розвитку стандартів електронного обліку колекцій. В межах проекту 

передбачається створення спеціалізованої веб-платформи як інструменту кооперації фахівців, зокрема, для спільної розробки та публікації електронних 

уніфікованих тезаурусів і авторитетних файлів, вдосконалення схем метаданих тощо. Також веб-платформа має слугувати для публікації методичних матеріалів, 

поширення знань та обміну досвідом, презентації успішних практичних кейсів та прикладного інструментарію.

ГО "Український центр розвитку музейної справи" 87

230 945,00

ОТР1218 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурна спадщина "Орьнек"

На початку 2018 року національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України поповнився новим елементом - «Орьнек* - 

кримськотатарський орнамент та знання про нього». Ініціювала і реалізувала цю ідею команда громадської організації «Алєм» у тісній співпраці з носіями 

інформації, які проживають на материнській території, у Криму. Пропонований до розгляду проект спрямований на підготовку номінаційного досьє з метою 

включення кримськотатарського орнаменту Орьнек до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

ГО "Алєм" 87

411 270,00

ОТР1236 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

культурна спадщина Нове життя Самчиківського розпису

Даний проект спрямований на збереження та розвиток унікального Самчиківського розпису та перетворення села Самчики на арт-село. В ході проекту планується 

проведення 2-х арт-резиденцій за участю майстрів Самчиківського розпису та художніх волонтерів для того, щоб розписати 10 будинків села орнаментами 

Самчиківського розпису та максимально привернути увагу громадськості до того, що Самчиківське мистецтво фактично знаходиться на межі зникнення. В ході 

проекту планується також видання навчального посібника з Самчиківського розпису та плакатів із ілюстраціями робіт Самчиківських майстрів з подальшим 

поширенням цих матеріалів серед культурних та навчальних інституцій країни, а також активне висвітлення заходів проекту у ЗМІ.

Хмельницький обласний науково-методичний центр 

культури і мистецтв
87

466 014,64

ОТР1254 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

література та видавнича 

справа

Видання та поширення книжки "Твори Шаміля 

Алядіна" із серії "Кримськотатарська проза 

українською" (паперові та електронні книжки)

Серія «Кримськотатарська проза українською» – спільний проект видавництв «К.І.С.» та «Майстер книг» – має на меті

 представити українському читачеві широку палітру кримськотатарської літератури: від класики – до сучасних письменників.

 Перший випуск серії «І народився день» містить переклади творів 11 авторів і вийшов 2018 року. У другий увійдуть

 переклади творів Шаміля Алядіна (роман «Запрошення на банкет Диявола», повість «Я – ваш цар і бог», публіцистичний

 нарис «Жертви Кремля»). Друкований наклад (200 примірників, партнер з друку «Майстер книг») безкоштовно розповсюдимо

 у школах із кримськотатарською мовою викладання та бібліотеках. Електронні книжки будуть доступні безкоштовно на

 платформах GoogleBooks та GooglePlay.

ТОВ "К.І.С" 87

232 480,00

ОТР1290 ІНД

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

«Рози. Фільм - кабаре» (тизер) - повнометражний документальний дебют Ірини Стеценко, що народився з 5 років співпраці, дружби й спостережень режисерки за 

7 актрисами музично-театрального проекту Dakh Daughters. Відвертий портрет жіночого мистецького колективу, чиє формування збіглося з роками історичного 

зламу в країні: громадянської революції на Майдані та початком неоголошеної війни на сході. Особливість проекту полягає в тому, що зйомки велись протягом 5 

років, під час яких автори були безпосередніми учасниками життя своїх героїнь. Тисячі годин матеріалу ‘cinéma vérité’ – без постановок, класичних інтерв’ю та 

авторського наративу - потребують ретельної та кропіткої роботи з монтажу, яка є найбільш складним та творчим етапом всього процесу.

ФОП Кравченко Олександра Сергіївна 87

430 290,75

ОТР1383 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

аудіовізуальне 

мистецтво
Відео антологія новітньої України

Проект є першим етапом створення Інтернет-ресурсу відео антології біографій відомих особистостей епохи, людей, котрі є знаковими персонажами новітньої 

історії України: політики, вчені, письменники, актори, громадські діячі. Кожне інтерв’ю проводитиме кінорежисер Сергій Буковський.

Центр сучасних інформаціних технологій та 

візуальних мистецтв
87

463 988,50

ОТР1504 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

література та видавнича 

справа
Альґірдас Юлюс Греймас "Про богів та людей"

Видання під однією обкладинкою українською мовою в перекладі з литовської двох програмних досліджень відомого литовсько-французького семіотика, 

мовознавця та міфолога Альгірдаса Юлюса Греймаса: «Про богів та людей» та «У пошуках народної пам’яті», яким Греймас присвятив майже 20 років свого 

життя.

ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА 

АКАДЕМІЯ"
87

199 700,00

ОТР2093 НАЦ

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

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"
87

988 978,00

ОТР1107 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

культурні та креативні 

індустрії

Metropolis: минулі утопії майбутнього (львівська 

репрезентація)

Міждисциплінарний візуальний проект «Metropolis. Минулі утопії майбутнього» - це мультимедійна виставка, яка репрезентує погляди візіонерів минулого на 

майбутнє. Виставка вже відбувалася у Києві, де зібрала широке коло зацікавлених осіб, і тепер має на меті донести свої ідеї до львівського глядача. На виставці 

представлені погляди митців у площині архітектури, винаходів, кіно. Головні герої – Я. Черніхов і Дж. Баттіста Піранезі.

Львівська обласна організація Національної спілки 

архітекторів України
86

477 756,92

ОТР1118 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурна спадщина Відродження буковинського ліжникарства

Проект покликаний відродити традицію ткання буковинського ліжника на Путильщині, де колись було його масове виробництво. Спочатку розпочнемо з 

ґрунтовного дослідження ліжника та його особливостей на Путильщині. На наступному етапі проведемо одноденну науково-практичну конференцію для 50 

учасників. Найважливішим етапом проекту буде організація майстерні буковинського ліжникарства та навчання 3-ох молодих майстринь традиційним технікам. 

Його продовженням стане - виставка буковинського ліжникарства, витканими роботами та майстер-класом. Завершальним етапом буде: закриття проекту - 

презентація результатів.

Комунальний учбово-методичний центр культури 

Буковини
86

423 008,00

ОТР1137 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Концептуалізація та підготовка проекту 

повнометражного ігрового фільму режисерки 

Антоніни Ноябрьової "Кого ти більше любиш?"

Проект включає створення літературного сценарію та розробку візуальної концепції повнометражного ігрового фільму "Кого ти більше любиш?" режисерки 

Антоніни Ноябрьової
ФОП Лібет Наталія Олександрівна 86

475 582,35

ОТР1208 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

аудіовізуальне 

мистецтво
Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії"

Рівненський міжнародний кінофестиваль «Місто Мрії» проводиться третій рік поспіль, з 2016 року. У 2018 році кінофестиваль відбудеться 25-29 вересня, у 

Рівному. Локації: Міський будинок культури, кінопалац Україна. Відбір фільмів здійснюється через платформу filmfreeway.com. Конкурсні номінації: 

короткометражні та повнометражні ігрові фільми, документальні фільми, студентське кіно, музичне відео. Згідно з концепцією проекту, кінофестиваль – це 

комунікаційний майданчик для кінорежисерів, менеджерів регіональних телекомпаній та літераторів для обміну досвідом і дискусії щодо можливостей 

Створення якісного літературного та аудіовізуального контенту. До участі у фестивалі залучаються представники різних регіонів для налагодження культурного 

діалогу, сприяння креативному розвитку малих територій України.

ГО "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКА 

АСОЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГУ"
86

388 659,44

ОТР1269 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Розвиток кінопроекту 12-ти серійного телевізійного 

серіалу "Зрадник"

Створення сценарію 12-серійного телевізійного серіалу "Зрадник", написання та розробка персонажів і сюжетних ліній. Також проектом передбачено написання 

рукопису кінороману "Зрадник".
ТОВ "ІНСАЙТМЕДІА" ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 86

495 695,00



ОТР1587 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

перформативне 

мистецтво
Проект "Артіль"

Проект «Артіль» адресований до молодих митців, які нещодавно одержали диплом ВНЗ

 за спеціалізацією «сучасна хореографія». Програма проекту пропонує вчорашнім

 випускникам можливість створити свою першу професійну роботу, спираючись на підтримку

 та допомогу досвідчених кураторів, в умовах творчої резиденції, у співпраці зі сценографами, музикантами, художниками зі світла.

ФОП Баранов Руслан Валерійович 86

426 680,00

ОТР1173 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

культурна спадщина
Презентації проекту "Під зорею Пінзеля. Барокове 

мистецтво і строї епохи" на сході України

Проведення презентаційних заходів в 6-х містах трьох областей на сході України у формі дводенної виставки презентації, яка поєднує класичне барокове 

мистецтво кінця 18-го початку 19-го століття, представлене творчістю Іоанна Георга Пінзеля і традиційне народне мистецтво автентичних строїв та ужиткових 

речей всіх регіонів України кінця 19-го початку 20-го століття з приватної колекції родини Демкур з програмою проведення інформаційні виступи-презентації - 4; 

демонстрування документальних фільмів - 2; виставка-експозиція робіт сучасних митців Тернопільської та Львівської областей на Пінзелеєзнавчу тематику - 28 

робіт; виставки місцевих краєзнавчих матеріалів, етновиставка автентичних строїв - 20 зразків повнокомплектних автентичних строїв; проведення майстер-класу 

із демонстрування прийомів одягання строїв - 1; проведення відкритого етноуніверситету, робота на стендах виставки протягом другого дня.

ФОП Волощук Наталія Іванівна 86

224 382,00

ОТР1186 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина Старовинна гравюра - культурна спадщина України

В Одеській національній науковій бібліотеці зберігається велика колекція різноманітних вітчизняних та західноєвропейських гравюр XVII - XIX ст. Проект 

передбачає створення та популяризацію загальнодоступного електронного інформаційного ресурсу, який у режимі 24/7 презентує оцифровуванні копії 

зазначених об'єктів.

Одеська національна наукова бібліотека 86

239 902,00

ОТР1199 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

перформативне 

мистецтво

Подолання соціально-психологічних бар'єрів 

інклюзивного середовища за допомогою театрально-

мистецьких можливостей сценічних локацій

Проект спрямований на уможливлення долучити до високих культурних театрально-мистецьких надбань представників інклюзивного середовища та усунення 

наявних соціальних бар'єрів.

Комунальне підприємство "Чернігівський обласний 

театрально-видовищний дитячий (ляльковий) театр 

ім.О. П. Довженка" Чернігівської обласної ради

86

273 782,35

ОТР1421 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

культурні та креативні 

індустрії

Фестиваль сценографії та театрального костюму 

"Львівське квадрієннале сценографії. Прев'ю"

Проект має на меті створення унікальної платформи для зустрічі театральних культур України та закордоння для обміну досвідом, відкриття нових театральних 

тенденцій та поширення інформації про сценографію та театральний костюм засобами виступів та семінарів. Дана платформа слугуватиме основою для 

проведення суттєво більшої події - Квадрієннале сценографії - наступного року та проведення її на постійній основі кожних 4 роки. Даний фестиваль 

відбуватиметься у форматі фестивалю візуального мистецтва, який триватиме 3 дні, та матиме такі частини: сценографія в просторі міста, сценографія класична 

(виставкова), театральний костюм (показ), освітня частина (у форматі TEDx)

ГО "Дитячий центр сучасного мистецтва "Агов" 86

451 093,50

ОТР1436 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

культурні та креативні 

індустрії

Національний перкусійно-танцювальний мистецький 

простір "Z-TAPforLIFE"

Національний перкусійно-танюцвальний мистецький простір "Z-TAPforLIFE" - перший в Україні простір (суспільно-соціальний проект), який об'єднує професіоналів 

і аматорів tap і irish dance з усіх областей нашої країни та дає можливість для вільного обміну знаннями й вміннями досвідчених танцюристів американського та 

ірландського степ танцю з аматорами й початківцями у цій галузі хореографічного мистецтва. Це обмін генерації креативних ідей, впровадження новітніх форм 

роботи для розвитку, популяризації степ культури в Україні та сприяння професійному зростанню творчо обдаровано молоді, яка зможе гідно представляти нашу 

державу на Міжнародних чемпіонатах та фестивалях степ танцю.

КЗ "Палац культури "Орбіта" 86

479 266,06

ОТР1440 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина Створення музейної галереї раритетів в 3D форматі

Створення віртуальної галереї раритетів в кількості 23 пам'яток в 3D форматі, як пілотного проекту. З цією метою здійснити оцифровування музейних експонатів, 

що зберігаються в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій ім. Блещунова, відносяться до національного культурного надбання та належать до 

Державної частини Музейного фонду України. Важливою частиною проекту є створення мобільного додатку, який надасть можливість користувачам отримати 

вичерпну інформацію стосовно технологій, сюжету та символіки зображень, що прикрашають унікальну, тобто єдину в Україні, двосторонню ширму 

Коромандельського лаку епохи Мін (Китай, 17 сторіччя).

Комунальна установа "Одеський муніципальний 

музей особистих колекцій імені О.В.Блещунова"
86

284 111,19

ОТР1569 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

візуальне мистецтво Що рослини думають про людей?

Експериментальний міждисциплінарний проект, що поєднує елементи антропологічно-культурологічних досліджень,

 фотографії та мультимедіа. Мета проекту – долучитись до переосмислення ієрархічних стосунків людей і рослин у світовій

 дослідницькій та мистецькій практиці на прикладі вивчення історії та сучасності ботсаду, в тому числі стосунків з рослинами працівниць ботсаду та ентузіасток.

ФОП Сердюкова Юлія Миколаївна 86

144 598,50

ОТР3016 МІЖ

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

дизайн та мода Київ-Нью-Йорк-Ванкувер-Токіо

Презентація українських дизайнерів на провідних фешн майданчиках світу, шляхом долучення до платформи Global Fashion Collective, учасниками платформи є 

дизайнери з Канади, Кореї, Німеччини та України. Українські дизайнери презентуватимуть свої колекції в офіційному розкладі Vancouver, New York та Tokyo 

Fashion Weeks. У форматі індивідуальних показів та колективних шоу та презентацій. Серед кандидатів: FROLOV, bobkova, Poustovit, Klimchuk, Lake Studio, Baginskiy 

та інші. GFC представляє на різних тижнях збірну світових дизайнерів, об'єднаних рівнем творчості та перспективами. У GFC є досвід презентації дизайнерів з 

різних країн з оптимізованим бюджетом.

Серед цілей проекту: внесення прізвищ українських дизайнерів в офіційні графіки світових платформ, отримання публікацій в міжнародних та національних ЗМІ, 

нетворкіг та встановлення контактів з провідними професіоналами світової фешн-спільноти для розширення співпраці оргкомітету UFW та українських 

дизайнерів.

Моніторинг результатів проекту вестиметься комісією, сформованою з найавторитетніших представників сфери, серед який Олександра Дімітрієвич (UFW), Jamal 

Abdourahman (VFW), Roza Sinayski (Tel Aviv), Yu Masui (Tokyo).

ТОВ "Тиждень моди" 86

2 000 000,00

ОТР2051 НАЦ

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

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"
86

1 028 325,00

ОТР2078 НАЦ

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

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 86

1 315 000,00

ОТР2088 НАЦ

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

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
86

984 930,00

ОТР1023 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

література та видавнича 

справа
Українська фортепіанна музика ХХ-ХХІ століття Підготовка та випуск нотного видання "Українська фортепіанна музика 20-21 століття" в трьох томах

Державне підприємство "Державне спеціалізоване 

видавництво "Музична Україна"
85

230 987,72

ОТР1037 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

література та видавнича 

справа

Проект підготовки та видання книг з серії "Постаті 

культури"
Підготовка та видання нових книг серія "Постаті культури", що була започаткована в 2016 році ГО "Науково-видавниче об єднання "Дух і Літера" 85

348 928,00

ОТР1056 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

аудіальне мистецтво
VIII Всеукраїнський хоровий конкурс імені Миколи 

Леонтовича

Проект спрямований на виховання нової мистецької еліти України, зміцнення творчих і особистих зв'язків серед хормейстерів та молодих людей, що обрали своїм 

фахом українських хоровий спів, усвідомлення ними хорового мистецтва, як корінного жанру української культури через відродження з небуття пластів 

української духовності. Головна мета Конкурсу - сприяння подальшому розвитку хорового мистецтва, продовження і збагачення традицій української музично-

хорової культури, зростання її значення у духовному житті суспільства, ініціювати створення додаткового мистецького простору можливостей для молодих 

співаків і диригентів України.

Національна всеукраїнська музична спілка 85

316 881,59

ОТР1078 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

аудіовізуальне 

мистецтво
Відкрий всі кольори життя через світ кіно

Проект передбачає долучення до сучасного кіномистецтва верстви населення Херсонської області, які в силу певних обставин не мають можливості бути 

активними учасниками суспільного життя, надати їм духовне і естетичне задоволення, відкрити для себе через кращі художні твори усі світлі кольори Життя.
ГО "Фестиваль "КІНОКИМЕРІЯ" 85

323 261,14

ОТР1280 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво
ОДЕРЖИМА

Коротке і яскраве життя Олени Теліги гідне голлівудського кіно! Адже має купу несподіваних метаморфоз і колізій. Витончена аристократка, вихована під звуки 

роялю в кращих салонах Петербургу, хрещениця поетеси «Срібного сторіччя» Зінаїди Гіппіус, перша українська манекенниця і танцівниця в Варшавському кабаре, 

донька міністра УНР, студентка-емігрантка Празького університету, одна з найполум‘яніших і найсміливіших очільниць проводу ОУН під час Другої світової війни, 

Голова Спілки українських письменників, головний редактор часопису «Литаври», бранка гестапо, розстріляна в Бабиному Яру... А до того ж – вродлива, розумна, 

модна, емоційна жінка, в яку були закохані чи не всі шляхетні чоловіки

 того часу. Олена Теліга є надбанням української історії. І має стати відомою на увесь світ.

ФОП Жук Ігор Теодорович 85

289 134,00

ОТР1169 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

культурна спадщина Франко: наживо

Проект передбачає створення в будинку-музеї Івана Франка інтерактивного музейного простору, який залучає відвідувачів до активної участі в екскурсійній 

програмі, створюючи ефект присутності «живого класика» в нашій сучасності та інтелектуально-психологічного «занурення» відвідувачів в контекст його епохи. 

Створення інтерактивного музейного простору планується на основі наявної меморіальної експозиції, шляхом упровадження мультимедійних та інтерактивних 

інновацій: 1) створення ефекту «живий будинок»; 2) інтеграція відвідувачів у тематичний контекст шляхом залучення в інтерактивну костюмовану екскурсію-гру 

(«Казкосвіт Івана Франка», театралізована екскурсія «Візит до Франків»); 3) вдосконалення інформаційного супроводу до меморіальної експозиції (з 

використанням настінних тач-скрiнiв).

КЗ ЛОР "Львівський національний літературно-

меморіальний музей Івана Франка"
85

457 635,42

ОТР1303 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво
Сценарій художнього фільму "Вінценз"

Проект передбачає створення сценарію художнього фільму-байопіку "Вінценз" про автора унікального гуцульського епосу "На високій полонині" Станіслава 

Вінценза. Сценаристом погодилася бути українська драматург Наталія Ворожбит, автор сценарію фільму "Кіборги", лауреат "Золотої дзиґи" 2017 року. Надалі за 

цим сценарієм буде знятий фільм про Станіслав Вінценза. Фільм поширюватиме ідеї міжкультурного діалогу, толерантності, гуманізму.

ГО "Всеукраїнський демократичний форум" 85

390 000,00

ОТР1353 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурні та креативні 

індустрії

Фестиваль культур народів світу OUTLOOK WORD 

CULTURE FESTIVAL 2018

OUTLOOK WORLD CULTURE FESTIVAL - це фестиваль, що представляє культури різних країн і традиції народів, популяризує культурне розмаїття світу та України. 

Проводиться за участі дипломатичних місій і посольств іноземних держав в Україні, національно-культурних товариств, ГО, іноземних діаспор, а також за 

сприяння органів державної влади. У 2018 році фестиваль стане п’ятим - ювілейним. За період існування проекту захід став знаковим та отримав суспільне 

визнання. Вхід і всі активності на фестивалі - безкоштовні.

ТОВ Аутлук Проджект 85

477 803,60

ОТР1359 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

аудіовізуальне 

мистецтво

Підтримка творчо одарованої молоді та дітей з 

Рівненщини через представлення їх широкій аудиторії 

у телевізійному проекті "Art-RV" в ефірі ТРК Сфера-ТВ

Проект передбачає створення та поширення в ефірі ТРК Сфера-ТВ на сайті www.sfera-tv.com.ua та у соціальних медіа циклу телепередач під умовною назвою «Агt-

RV». Героями телепередач будуть молоді митці та творчо обдарована молодь з Рівненщини. При відборі учасників на початку проекту редакція буде керуватися 

порадами місцевих управлінь культури, освіти, сім'ї, молоді та спорту. Нам цікаво розповісти про тих, хто має талант і певні здобутки, однак не був достатньо 

представлений широкій аудиторії. Саме тому на початку проекту буде розміщене оголошення в ефірі та у мережах Facebook про старт телепередачі «Агt-RV», в 

якому ми попросимо у своїх телеглядачів поради, хто, на їх думку, вартий участі у проекті.

Приватне підприємство "Телерадіокомпанія Сфера-

ТВ"
85

128 950,00



ОТР1371 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

перформативне 

мистецтво
Можливості пізнання танцю в дитинстві

Розробка письмових матеріалів методичного посібника для українських дитячих хореографів на тему “Особливості сприйняття та вираження танцю дітьми різного 

віку: від 0 до 7 років”. Матеріал складатиметься з методичних напрацювань литовського хореографа, дослідниці та артистичного директора танцювальної студії 

Dansema Біруте Баневічути, що були нароблені протягом реалізації декількох копродакшн проектів в Україні в 2018 році, інтерв’ю учасників проектів, а також зі 

зворотного зв’язку по практичному використанню методики в українському контексті.

ГО "Молоток" 85

288 664,50

ОТР1388 ІНД

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-конкурсу ім. І.С. 

Козловського "Пошук нового звучання" для 

обдарованих дітей з малих територій

Проект є вкрай актуальним на терені децентралізації в Україні. Він сприятиме створенню культурного кластеру в селищі, просуванню творчості колективів, 

розвитку інклюзивності культурного кластеру села, розвитку обізнаності співвітчизників про історію селища, вклад Івана Козловського в розвиток музичних шкіл 

для дітей з села, об’єднанню громади через реалізацію спільних культурних проектів.

Громадська спілка "Мережа глобального договору 

в України"
85

469 813,00

ОТР1425 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

література та видавнича 

справа
Червоний. Без лінії фронту.

Героїко-пригодницький історичний твір, який у популярній гостросюжетній формі, з дотриманням усіх жанрових законів та з урахуванням питомо українського 

контексту розповідає про етапи становлення національного героя - борця за українську державність. Оповідь ведеться способом вивчення реального історичного 

фактажу, який раніше був відомий лише вузькому колу фахівців. Після чого вивчений матеріал набуває форми художнього твору, орієнтованого на масову 

культуру.

ФОП Кокотюха Андрій Анатолійович 85

445 165,82

ОТР1435 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

аудіовізуальне 

мистецтво
Курс медіаграмотності та анімації "АнімаМедіа"

Проводиться 10 лекцій з медіаграмотності, які читають лектори-експерти, і з яких група молодих людей отримує знання у цій галузі, а згодом формує ідею і за 

допомогою воркшопу з мультиплікації її втілює.
Чортківська міська музична школа 85

105 562,28

ОТР1454 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

аудіовізуальне 

мистецтво

Придбання телевізійного обладнання для 

функціонування "Молодіжного телебачення 

Трускавця" у Львівській області

Придбання телевізійного обладнання для функціонування «Молодіжного телебачення Трускавця» у Львівській області. Відділ освіти Трускавецької міської ради 85

447 437,80

ОТР2028 НАЦ

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

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" 85

1 499 170,00

ОТР2032 НАЦ

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

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"
85

955 921,14

ОТР2074 НАЦ

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

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
85

1 355 750,00

ОТР1033 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

перформативне 

мистецтво
Соціально-мистецька акція "Приречені на щастя"

Соціально-мистецька акція «Приречені на щастя» - це театралізоване дійство, за участю 5 творчих колективів, учасниками яких є діти з інвалідністю. Починаючи з 

2002 року, ГО спілка матерів «Сонячний промінь» започаткувала та проводила Міжнародний інтеграційний театральний фестиваль «Сонячна хвиля» для дітей з 

інвалідністю протягом 10 років.

ГО "Спілка матерів дітей та дорослих осіб з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних ьа фізичних 

порушень м. Києва "Сонячний промінь"

84

476 352,80

ОТР1038 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

література та видавнича 

справа

Підготовка та видання Кобзаря Тараса Шевченка 

українською та їдишем в перекладі Давида 

Гофштейна з ілюстраціями Василя Седляра

Вірші Т. Шевченка переклав знаний поет Давид Гофштейн, який був репресований і розстріляний радянською владою в 1952 році. Видання стане своєрідним 

історико-культурним пам'ятником.

Центр досліджень історії та культури 

східноєвропейського єврейства
84

155 002,00

ОТР1058 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурні та креативні 

індустрії

XXI Міжнародний театральний фестиваль імені 

Аркадія Монастирського "Мандруючі зірки"

ЩОРІЧНИЙ МіЖНАРОДНИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ІМЕНІ АРКАДІЯ МОНАСТИРСЬКОГО «МАНДРУЮЧІ ЗІРКИ» у цьому році пройде вже у двадцять перший раз. 

Міжнародний театральний фестиваль «Мандруючі зірки», присвячений творчості Шолом-Алейхема і його сучасників. Мета фестивалю - збереження та 

відродження єврейської культури в Європі і Україні, зокрема культури ідиш.

Всеукраїнська ГО "Єврейський форум України" 84

93 395,00

ОТР1128 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

література та видавнича 

справа
Список репресованої літератури

«Список репресованої літератури» - це літературно-культурологічний проект відомого українського філолога, історика і джерелознавця Сергія Білоконя та 

видавництва «Українські пропілеї», відомого виданням легендарного культурологічного альманаху «Хроніка 2000». Проект передбачає дослідження і 

оприлюднення на широкий загал раніше не публікованого переліку заборонених в Україні видань як свідчення тоталітарної цензури комуністичного режиму. 

Проект дає змогу відновити історичну справедливість та повернути в культурний та науковий обіг значну кількість знакових вітчизняних видань, залишених на 

маргінесах з ідеологічних міркувань.

ТОВ Видавництво Українські пропілеї 84

293 280,00

ОТР1206 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

перформативне 

мистецтво
Дослідження "Український театр"

Базове дослідження стану українського театру має своєю метою проаналізувати проблеми, які заважають еволюційному розвитку українського театру, а саме: 

адміністративні, економічні, політичні та поведінкові, а також визначити максимально повну та об’єктивну картину українського театру задля його трансформації.
ГО "Культурна Асамблея" 84

394 175,00

ОТР1223 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

перформативне 

мистецтво
Театральна вистава "Погані дороги"

«Погані дороги» - це вистава за новою п'єсою найвідомішоі української драматургині Наталі Ворожбит, авторки сценарію до

 фільму «Кіборги». Це одне з перших драматургічних висловлювань про війну на сході України, яке з'явиться на великій сцені

 українського театру. П'єса написана за документальними свідченнями, зібраними авторкою під час численних поїздок у зону

 бойових дій упродовж 2014-2016 років. Проект створюється на базі Центру незалежного театру «Сцена 6».

ФОП Шейко Володимир Петрович 84

169 170,00

ОТР1227 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

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

Мелодраматичний повнометражний фільм про п'ять історій героїв, чиї життя змінила війна. Фільм оповідає про травми, які

 здобули герої, але тим самим вони усвідомили цінності, на які вони раніше не звертали уваги. Сюжет зводить героїв і вони

 дарують один одному надію, яка допомагає їм вірити в нове майбутнє. Ця віра допомагає їм підготуватися до повернення

 додому. В один день закінчується, і п'ять героїв повертаються і стають ідейними настоятелями нового покоління.

Фізична особа-підприємець Міщенко Ігор 

В'ячеславович
84

474 970,00

ОТР1249 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

культурна спадщина І Бібліотечний форум Житомирщини - 2018
Бібліофорум - захід, спрямований на формування відкритого діалогу між загальнодоступною бібліотекою з місцевою спільнотою, культурно-просвітницькими, 

музейними, архівними, освітніми закладами, промоцію книги, читання та присвячений 80-річчю Житомирської обласної бібліотеки для дітей

Обласна бібліотека для дітей Житомирської 

обласної ради
84

79 091,54

ОТР1171 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

перформативне 

мистецтво

Розробка концепції та предпродакшн вистави за 

п'єсою О. Уайльда "Як важливо бути серйозним"

Проект передбачає створення сучасного театрального перекладу п'єси О. Уайльда «Як важливо бути серйозним», розробку проекту та робочих креслень 

сценографії, ескізів Костюмів та бутафорії, допроведення кастингу акторів, та зрепетируваний перший акт вистави
ТОВ "Зроби або помри продакшн" 84

491 752,14

ОТР1177 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Концептуалізація та підготовка кіно-адаптації роману 

Йвана Козленка «Танжер»

Проект передбачає розробку детального сценарного тритменту (поепізодного плану кіносценарію) за мотивами роману «Танжер». Роман «Танжер» Йвана 

Козленка увійшов до короткого списку літературної премії «Книга року-2017» Української служби ВВС.
ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» 84

394 645,65

ОТР1283 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

перформативне 

мистецтво

Інноваційна освітньо-продюсерська модель 

МЕТАТЕАТР

Проект передбачає створення в Україні інноваційної освітньо-продюсерської театральної моделі МЕТАТЕАТР (МТ). Ця модель поєднуватиме функцію професійної 

театральної освіти, що ґрунтується на методології ігрового театру, з творчо-продюсерською діяльністю по створенню та прокату сучасних театральних вистав 

нового типу.

ГО "Арт Форум" 84

466 674,47

ОТР1297 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

аудіовізуальне 

мистецтво
Унікальні церкви Верховинського району

Заплановано зйомки 11 серій програми по 15 хв (про кожну церкву і кожну громаду — окрема серія). В ефірі телеканалу Еспресо готовий проект виходитиме 

щотижня, 11 тижнів поспіль. У Верховинському районі Івано-Франківської області налічується 11 унікальних пам'яток дерев'яної церковної архітектури XVII - 

початку XX століть. Усі вони — працюють, більшість з них у задовільному стані завдяки зусиллям місцевої громади. Люди збирають гроші на ремонт та 

підтримання культових споруд, беруть участь у ремонті та реставрації. Ідея проекту — не тільки зафільмувати пам'ятки, показавши їхню автентичність, красу, а й 

показати, як люди бережуть та підтримують культурні надбання своїх предків і як ця спільна справа гуртує громаду.

ТОВ "ГОЛДБЕРРІ" 84

498 249,56

ОТР1360 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

перформативне 

мистецтво

Казок веселкове намисто. Представлення 

словацького фолькльору засобами театрального 

лялькового мистецтва

Проект складається з двох частин: театралізованого свята національних культур з використанням «ростових» ігрових ляльок та прем'єрного показу вистави 

словацького автора. Свято, розраховане не лише на дитячу аудиторію, а також й для сімейного перегляду, планується провести у п'яти закарпатських населених 

пунктах - місцях компактного проживання словацьких громад. Проект відповідає потребам місцевого розвитку, створює синергетичний ефект з іншими 

регіональними ініціативами, націленими на підтримку культурних та духовних потреб, забезпечення прав нацменшин у прикордонних регіонах.

Комунальний заклад "Закарпатський академічний 

обласний театр ляльок" Закарпатської обласної 

ради

84

498 838,00

ОТР1362 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

візуальне мистецтво Мистецтво Миру (The Art of Peace)

Створення муралів є логічним продовженням трьох наших реалізованих культурно-освітніх проектів на прифронтовій території Луганської області в період з 2014 

по 2016 рр, а саме: "Культурне відновлення шкіл в Станиці-Луганській” (2014-16), "Щасливе Місто”(2017-18) та “Посмішка проти війни" (2018). В рамках проекту 

планується виконати три тематичні мурали (2 в м. Станиця Луганська, 1 - в м.Щастя). Додатково планується відеофіксація, а надалі створення промоційних 

відеороликів і короткометражного документального фільму і їх широке розповсюдження та показ на теренах України та за кордоном з обговоренням.

ГО "Новий Донбас" 84

349 590,00

ОТР1445 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

візуальне мистецтво
Міжнародний конкурс плакатів до проведення 

Бієнале Довіри (Львів, 19-21 жовтня 2018)

Проект спрямований на проведення міжнародного конкурсу плакатів у межах Бієнале Довіри - триденної події, що відбудеться 19-21 жовтня у Львові та об'єднає 

представників і представниць різних середовищ для переосмислення довіри сьогодні. За результатами конкурсу плакати-фіналісти будуть розміщені на сітілайтах 

спочатку у Львові, пізніше у Києві, Харкові, Сумах. Розміщення плакатів у публічних просторах супроводжуватиметься дискусійними заходами та виставками в 

обраних місцях.

ГО "Музей ідей" 84

496 410,00

ОТР1497 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

література та видавнича 

справа
Літературний фестиваль "Трускавецький ЛітФест"

"Трускавецький ЛітФест" планується провести в м. Трускавець вперше. Він охопить не тільки жителів міста і відпочивальників, які приїжджають зі всіх регіонів 

України та з закордону, але й жителів міст Борислав, Дрогобич і Дрогобицького району, які знаходяться в географічній близькості до Трускавця. Фестиваль стане 

інтелектуальною подією, що об'єднує літературу і мистецтво.

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради 84

87 774,00

ОТР1518 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

література та видавнича 

справа

Видання книжки "Наші Інші. Історії українського 

різноманіття"

Видавничий проект «Наші Інші. Історії українського різноманіття» — це книжка репортажів про національні меншини, в яких через історії конкретних людей 

показуються минуле й теперішнє життя етнічних спільнот в Україні. Мета проекту сприяння міжкультурному та міжнаціональному діалогу, а також поширення 

ідей толерантності та прав людини серед українського населення.

ФОП Яремчук Олеся Любомирівна 84

230 480,00

ОТР1593 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво
Повнометражний фільм "Дорога" «Дорога» - Три реальні історії, три жінки режисера, три країни (Україна, Бельгія, Індія). Три різні мови. Кінотриптих, об’єднаний однією спільною історією.

Товариство з обмеженою

 відповідальністю «АЛЬБА ФІЛЬМ

 ІНТЕРТЕЙНМЕНТ»

84

499 606,83

ОТР2089 НАЦ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

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" 84

354107,47



ОТР1071 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

аудіальне мистецтво
"Праведная душе" - концерт-реквієм. 85 років пам'яті 

жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

Концертна програма складається з двох відділень: 1.Українська хорова музика a'capella (В. Зубрицький, М. Шух, Г.Гаврилець) 2.Е.Л. Уеббер "Реквієм" для солістів 

хору та симфонічного оркестру.

Управління гуманітарного розвитку Бориспільської 

районної державної адміністрації Київської області
83

388 598,00

ОТР1121 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

перформативне 

мистецтво
Мандри Аліси # Франківськ

Школа мистецтва танцю «Едельвейс» у квітні 2018 р. успішно презентувала рівненському глядачеві новаторську шоу виставу. «Аліса» - не просто 2-годинна 

постановка з 39 оригінальних номерів, - це авторський експериментальний та видовищний симбіоз хореографії й слова, понад сотня артистів на сцені, дивовижні 

костюми та сучасне світлове оформлення, яскраві спецефекти та нестандартні технічні рішення.

ГО "Школа мистецтва танцю Едельвейс" 83

440 599,70

ОТР1279 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

аудіальне мистецтво

"Джазові сніданки" - альтернативна культурно - 

освітня платформа в рамках 22-го міжнародного 

фестивалю VINNYTSIA JAZZFEST -2018

Проект "Джазові сніданки" - це майданчик, на якому відбуваються зустрічі професійних виконавців джазової музики, викладачів та молоді, яка прагне навчатись 

джазу, знати джазову музику та має бажання неформального спілкування із зірковими гостями фестивалю з метою обміну професійним досвідом.

 Проект «Джазові сніданки» відбувається в коворкінге «Горище», на 7 поверсі з видом на місто Вінницю з 22 по 23 вересня 2018 року за участі відомих музикантів 

з Південної Кореї, Австрії, Польщі та України в ранковий час. (з 9.00-12.00).

Інститут культурної політики 83

337 400,00

ОТР1181 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво
Гравець з часом

Нерозторопний студент-фізик знаходить магічний артефакт, здатний відмотувати час на кілька хвилин назад. Веселощі закінчуються, коли він дізнається, що 

справжня сила артефакту здатна контролювати електроенергію Всього світу і навіть руйнувати міста, а за ним самим вже полює енергомафія. ФОП Сушко Павло Миколайович 83

499 018,00

ОТР1337 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

візуальне мистецтво Відродження традицій Барської кераміки

Здійснення комплексних досліджень зразків Барської кераміки (м. Бар, Вінницька область): особливостей виготовлення та випалювання посуду, художніх 

орнаментів, структури глини та можливих місць її залягання. Проведення всеукраїнського пленеру гончарів зі створенням виробів у стилі Барської кераміки, 

випалення їх у муфельній печі. Організація виставки

гончарних виробів та майстер-класів для місцевих жителів у рамках фестивалю «Apple Bar» (19-20 жовтня). Створення передумов для облаштування на території 

вулиці Гончарної музею барського гончарства, який водночас функціонуватиме як майстерня та центр творчості.

Барська міська рада 83

202 330,00

ОТР1361 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

культурна спадщина
"НАШ ГЕРБ. Українські символи від княжих часів до 

сьогодення"

Проект "НАШ ГЕРБ" - дослідження про тисячолітню історію Тризуба, який рівно 100 років тому (1918) був затверджений Державним гербом України (УНР). 

Дослідження, пошук, якісне репродукування та ґрунтовний опис корпусу найяскравіших іконографічних пам’яток української історичної символіки має стати 

унікальним мистецьким виданням. Понад 700 вибраних ілюстрацій з більш, ніж 50 музеїв світу представлять історію української державної символіки від 

Київської Русі до сьогодення.

ТОВ "Видавництво РОДОВІД" 83

460 595,00

ОТР1420 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

культурна спадщина

"ВУФКУ. Lost and Found (Втрачене і віднайдене)". Етап 

2: Підготовка виставки українського кіноавангарду 

1920-их років: відкриття нового Музею кіно 

Довженко-Центру.

"ВУФКУ. Lost and Found (Втачене і віднайдене)" - велика виставка-прем'єра в новому Музеї кіно Національного центру Олександра Довженка. Загальна площа 

експозиції - понад 1500м2. Всеукраїнське фотокіноуправління (ВУФКУ) - одна з найпотужніших радянських кіноорганізацій німого періоду, золота ера 

українського кінематографу, пам'ять про яку була анексована і фактично стерта. Мета проекту - розповісти відому лише знавцям історію грандіозного кіноуспіху, 

повернути в історичний і медійний контекст діяльність ВУФКУ - державної організації, яка монопольно та незалежно керувала українським кінематографічним 

процесом в перше десятиліття Радянської України.

Державне підприємтво "Національний центр 

Олександра Довженка"
83

499 543,00

ОТР1431 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурна спадщина

"ВІДКРИТЕ НОВЕ МОРЕ" - подорож козацької чайки 

СПАС у Вилкове та Килію у пошуках Дунайських 

козаків

У серпні-вересні 2018 року козацька чайка "Спас", збудована у Львові за кресленням 17 сторіччя, має на меті піти Чорним морем та Дунаєм до українських міст 

Вилкове та Килія в пошуках нащадків донських і запорізьких козаків, які переселилися в буджацькі стели та на Дунай після зруйнування Запорізької Січі 

російською імперією. На меті - живе спілкування, пошук матеріалу та зйомки та виготовлення фільму про цей похід, де ми покажемо паралелі та точки доторку 

давньої та сучасної культур. З набутого досвіду, відео- та фотоматеріалу ми створимо окрім фільму виставку живопису та фотографій з текстами письменників, 

учасників проекту та фотоальбом - знайомство з краєм старовірів, козаків та рибалок. Похід є підготовкою проекту "Відкрити нове море" - подорож козацької 

чайки СПАС до Франції.

Фонд розвитку екотуризму "Витоки" 83

394 182,30

ОТР1489 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіальне мистецтво Два дні й дві ночі Нової музики в Одесі

Щорічний міжнародний фестиваль сучасного мистецтва "Два дні й дві ночі нової музики в Одесі" вже чверть століття представляє сучасне українське мистецтво на 

рівні найкращих світових зразків. Даний проект концептуалізації, підготування та препродакшену ювілейного XXV випуску фестивалю, запланованого на 2019 рік, 

має забезпечити його програматизацію та проведення, а також популяризацію та подальший розвиток фестивалю.

Міжнародна громадська організація "Асоціація 

"Нова музика"
83

489 200,00

ОТР1567 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

дизайн та мода "МіБ - Мистецтво і Бізнес"

Проект полягає в навчанні щодо просування власного ремесла випускниками Професійно-технічних училищ. Співпраця

полягає з двома закладами Івано-Франківська першого рівня акредитації - Вищим художнім професійним училищем №3 та Центром професійно-технічної освіти 

№1. В рамках стратегії 2025, Івано-Франківська торгово-промислова палата має на меті створення навчального інкубатора для мікробізнесу, що включає освітні 

програми, відповідно до якої до нас звернулися вище згадані заклади.

ГО "Івано-Франківська торгово-промислова палата" 83

500 000,00

ОТР3008 МІЖ

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

культурні та креативні 

індустрії

Комплексна презентація українського кіно за 

кордоном та підготовка до участі у Європейському 

кіноринку (EFM)

Комплексна та якісна підтримка презентації українського кіно на міжнародних майданчиках вимагає завчасної та грунтовної підготовки, широкої промо-кампанії 

зосередженої безпосередньо на міжнародну аудиторію. Планується, що у рамках проекту буде підготовлено низку заходів, спрямованих на просування 

українського кіно та налагодження співпраці з іноземними партнерами, підготовлено та виготовлено англомовного видання Co-production Guide з актуальною 

інформацією про українську індустрію, українських кіновиробників, актуальні контакти українських продюсерів, локацій для зйомок тощо.

Першим кроком у підтримці презентації українського кіно стане підготовка до участі в Європейському кіноринку, що пройде у рамках Берлінського міжнародного 

кінофестивалю ("Берлінале" - міжнародний кінофестиваль категорії А). Європейський кіноринок (EFM) є одним із найважливіших місць зустрічі кінопрофесіоналів: 

виробників, дистрибуторів, покупців, сейлз-агентів, організаторів фестивалів та кіноринків.

Проектом передбачено, що заявник є основним ініціатором та організатором підготовки до участі в Європейському кіноринку (організація стенду, збір інформації 

та створення дизайну). Партнер заявника візьме на себе завдання, пов'язані з комплексною підтримкою презентації українського кіно серед зарубіжної аудиторії 

шляхом досягнення домовленостей щодо публікацій новин про українськоге кіно в медіа. Обома організаціями буде спільно розроблена та проведена промо-

кампанія, створено перелік необхідних додаткових заходів для поширення інформації про українське кіно серед широкої аудиторії та кінопрофесіоналів.

ГС "Асоціація кіноіндустрії України" 83

840 119,00

ОТР3012 МІЖ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

перформативне та 

сценічне мистецтво
Театральна постановка п'єси Олега Сенцова "Номери"

Театральна постановка п'єси Олега Сенцова "Номери" - в класичному театрі (Київський академічний драматичним театр на Подолі) із залученням мультимедійних 

технологій та з живим музичним супроводом. Вистава залишиться в репертуарі театру, а також буде показана на інших майданчиках в рамках гастрольної та 

фестивальної діяльностей по Україні та в інших країнах світу.

ТОВ "435 ФІЛМС" 83

1 905 887,48

ОТР3017 МІЖ

залучення 

міжнародних 

партнерів до 

реалізації спільних 

ініціатив

культурна спадщина
Поліфонія - колекція європейської спадщини, що 

зникає

POLYPHONY - це науково-дослідний та культурно-мистецький проект, що інтегрує традиційну та сучасну музику. Головна мета проекту - записати та зберегти 

останню живу пісенну традицію України, як унікальний елемент нематеріальної культурної спадщини та представити її в Україні та світі, використовуючи новітні 

технології та сучасні мистецькі форми. Проект включає дві частини: перша - дослідження, запис, наукове опрацювання та архівування традиційних народних 

пісень; друга - створення творчої програми для презентації та прослуховування зібраних матеріалів у світі. В результаті проекту новостровений відкритий пісенний 

архів Поліфонія, створений за підтримки програми Креативна Європа, буде поповнений на 1000 пісенних зразків. В експедиційних дослідженнямх буде записано 

для архіву 500 одиниць традиційних народних пісень. Колекція буде представлена у відкритому для всіх цифровому архіві. До проекту будуть залучені кращі 

фахівці УКраїни та Угорщини (етномузикологи, фольклористи, музиканти та музикознавці, ІТ-спеціалісти). За участі традиційних виконавців та міжнародної 

команди сучасних митців буде створена програма, у ході якої проект виконає завдання інтеграції архіїчної пісенної культури в сучасний світовий культурний 

простір. Заплановані заходи відбудуться в Україні, Угорщині, Іспанії. Поширення результатів проекту - через вебсайт та соціальні медіа - охопить широку 

аудиторію як в Україні, так у світі.

Національний центр народної кульутри "Музей 

Івана Гончара"
83

1 000 000,00

ОТР2016 НАЦ

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

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 83

743 450,00

ОТР2022 НАЦ

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

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" 83

1 342 801,00

ОТР2070 НАЦ

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 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 83

610 485,00

ОТР1113 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Розробка проекту повнометражного художнього 

фільму "В тобі без тебе"

В Тобі Без Тебе - художній фільм Олександри Бровченко, який планується до зйомок осінню 2019 року. В рамках проекту у період з вересня по листопад 2018 

року планується переклад сценарію і супровідних матеріалів англійською, пройти редактуру з відомим німецьким скрипт доктором Францом Роденкірхеном, 

оформити презентаційні матеріали, відібрати виконавців на головні ролі і зняти тізер фільму

ФОП Савиченко Ігор Олександрович 82

474 050,00

ОТР1151 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

культурні та креативні 

індустрії
Inclusion in Harmony

В рамках проекту «Inclusion in Harmony» планується провести інклюзивні вистави за участі людей з інвалідністю в декількох містах України. Проведення активних 

творчих заходів, культурного дозвілля за участі людей з інвалідністю приверне увагу влади, бізнесу, громади щодо спільного створення доступного середовища з 

врахуванням специфіки різних форм інвалідності, оскільки танці на візках є видовищним та цікавим дійством.

ГО "Всеукраїнське об'єднання "Розвиток Розвиток" 82

230 259,92

ОТР1274 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

перформативне 

мистецтво

Остання неділя серпня - міждисциплінарний проект 

через призму шахтарства

"Проект «Остання неділя серпня» - це довготривалий, міждисциплінарний, дослідницький театральний проект. В рамках його реалізації група театральних митців - 

режисери, менеджери, драматурги, кінорежисери - провели дослідницьку роботу і зібрали матеріал (інтерв’ю, аудіо та відео) в шахтарських регіонах - Львівсько-

Волинському басейні (Червоноград, Сокаль, Нововолинськ та на Донбасі (Білозерське, Добропілля, Павлоград), які послужать предметом для реалізації 

ключового етапу проекту, котрий передбачає:

- Прем’єру вистави «Остання неділя серпня»;

- Супровідну міждисциплінарну програму, інспірована шахтарською культурою (виставка/документальне кіно/відеоінсталяція/лекційно-дискусійна програма)."

Львівський академічний драматичний театр імені 

Лесі Українки 
82

496 100,00

ОТР1585 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

перформативне 

мистецтво

Open Opera Ukraine: барокові майстер-класи. 

Актуальні методики барокового вокалу від 

європейських експертів

Проект передбачає проведення всеукраїнських майстер-класів з барокового вокалу від європейського експерта для фахової аудиторії вокалістів та викладачів 

професійних музичних навчальних закладів на прикладі матеріалу опери Г.Ф. Генделя «Ацис і Галатея» (1718 р.). Прем’єра опери запланована на 2019 рік. 
ФОП Григоренко Галина Володимирівна 82

261 656,86

ОТР1093 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурна спадщина
Створення Школи перекладів наукових та художніх 

текстів з їдишу та івриту українською мовою
Проект покликаний сприяти формування Школи перекладів наукових та художніх текстів. Центр єврейської освіти України 82

70 150,00

ОТР1188 ІНД

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

Проект передбачає верше в Україні розробку концепції ревіталізації пам'ятки архітектури як мультифункціонального простору на засадах сталого дизайну. 

Інноваційність об'єкту полягатиме в поєднанні таких секторів, як архітектура та історія, мистецтво та культура, екологія та сучасний сервіс.
Національна спілка архітекторів України 82

498 000,00



ОТР1363 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

аудіальне мистецтво
Проект для дитячих шкіл-інтернатів "Музика мого 

народу"

У проектi для дитячих шкiл-iнтернатiв "Музика мого народу" реалiзовано iдею загальної музичної освiти учнiв на ocнові

украiнської традицiйної культyри, ознайомлення з професiйною музикою крiзь призму її фольклорних джерел, збагачення

музичного досвiду дiтей, виховання в них навичок сприймання i виконання музики та спрямовано увагy на пiдтримку iнклюзii

у сферi культури та мистецтв, розширення аудиторiї через залучення рiзних вiкових та соцiальних груп. 

БО "Благодійний фонд "Омріяна країна" 82

493 521,00

ОТР1419 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

література та видавнича 

справа

Переклад, редагування та видання монографії 

польського історика мистецтв Пйотра Лукашевича 

"Об'єднання митців Артес" (1929-1935)

Проект містить переклад, редагування та видання монографії польського історика мистецтв Пьйотра Лукашевича "Об'єднання митців "артес" (1929-1935)", що 

описує львівське середовище митців-модерністів міжвоєнного періоду, а з особливою увагою, постаті та ідеї, що формули групу "артес". Книга є 

фундаментальною публікацією для історії міжвоєнного періоду у західному регіоні й добре відома спеціалістам як підставове джерело, хоча від її видання минуло 

понад 40 років, тираж був незначним, а українською вона ніколи не перекладалася.

Приватне видавниче підприємство "Центр Європи" 82

342 706,00

ОТР1432 ІНД

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

Організатори лабораторії: КУ "Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши", Продюсерський Центр OpenDoors за підтримки Управління культури, 

національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації та Одеського міжрегіонального відділення 

Національної спілки театратльних діячів України. Цілі та завдання Міжнародної лабораторії: залучення молодих режисерів із різних країн до роботи в театрах 

України; розширення репертуару театрів України (в тому числі, працюючих для дітей та юнацтва) виставами української класики та сучасної української 

драматургії; встановленні міжнародних зв'язків між театрами.

Учасниками лабораторії можуть бути: молоді режисери (громадяни України та інших країн) віком до 40 років; молоді спеціалісти, які закінчили театральні вузи, 

що мають напрям підготовки режисерів; майбутні режисери – студенти театральних вузів.

Для підготовки та проведення лабораторії утворюється Організаційний комітет, Склад якого затверджується Організаторами. Через ЗМІ та розсилку в соціальної 

мережі оголошується конкурсний відбір заявок для участі в Молодіжному міжнародному театральному проекті «Відкриті двері».

КУ Одеський ТЮГ ім. Юрія Олеши 82

299 908,76

ОТР1453 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

аудіовізуальне 

мистецтво
Київський тиждень критики 2018

Міжнародний кінофестиваль "Київський тиждень критики" проходить в останній тиждень жовтня. Фестивальним центром є кінотеатр “Жовтень". Під час 

фестивалю відбуваються панельні дискусії та круглі столи з актуальних проблем українського та світового кінопроцесу.
ТОВ "Артхаус Трафік" 82

486 000,00

ОТР1478 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

перформативне 

мистецтво
Інклюзивний театральний проект "Більше ніж гра"

Реалізація інклюзивного театрального проекту «Більше ніж гра» передбачає проведення 5-денного міні-фестивалю в Мистецькому Арсеналі – створення 

унікального інтерактивного та комфортного простору соціальної взаємодії, що залучатиме усіх членів суспільства до захопливої театральної програми, а також 

серії воркшопів та інших заходів, які відбудуться у рамках програми проекту.

Благодійна організація Благодійний фонд 

"Мистецький Арсенал"
82

499 900,00

ОТР1494 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

візуальне мистецтво Інклюзивна фотолабораторія
Проект спрямований на поширення знань про потреби і проблеми людей з порушеннями зору, а також їх інтеграцію в активне професійне життя. В Україні, як і в 

багатьох інших країнах, люди з вадами зору приречені на соціальну маргіналізацію через відсутність належної інформації про це явище.
ГО "Культурні географії" 82

242 365,00

ОТР1507 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

культурна спадщина
Дослідницько-архівний проект "Сучасне мистецтво 

Одеси"

Проект передбачає оцифровування фонду та архіву Музею сучасного мистецтва, впровадження нових технологій у систематизацію інформації та удоступнення 

матеріалів для дослідників мистецтва, арт-критиків, студентів профільних спеціальностей. Це стане першим кроком до створення відкритого онлайн-ресурсу. 

Проект також є апробацією формату дослідницьких резиденцій для двох учасників з інших областей України, під час яких вони створять публіцистичні 

тексти/збагатять власне наукове дослідження та прочитають лекції під час перебування на резиденції.

ГО "ОДЕСЬКА МІСЦЕВА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

"ЦЕНТР РОЗВИТКУ"
82

275 280,00

ОТР1525 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

література та видавнича 

справа

Переклади українською мовою 4-томника " Історія 

європейської цивілізації. Середньовіччя"

Планується перекласти українською мовою роботи визначних світових філософів та супроводити переклад науковим

апаратом.
ТОВ Видавництво Фоліо 82

303 294,00

ОТР3019 МІЖ

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

дизайн та мода Український авангард: non-fashion путівник

Український авангард - надзвичайно цікавий мистецький період початку ХХ століття. Проект об’єднує кілька подій сучасного українського мистецького контексту в 

одну розповідь - своєрідний путівник українського авангарду - для презентації за кордоном (Франція, а після завершення проекту - Канада, США). В креативній 

легкій формі - через фешн перфоменс/показ мод, виставкові експозиції й презентації видань/сувенірної продукції представить паризькій публіці киян Казимира 

Малевича, Олександра Архипенка, Олександра Богомазова - першорядні величини світового мистецтва. До головних проектних етапів належить оренда 

виставкових залів для подій проекту, організація проведення перформансу та виставок, створення та перевезення колекцій, власне сама виставка та перформанс, 

презентація, а також - створення, друк й поширення каталогу.

ФОП Лихач Лідія Петрівна 82

981 915,00

ОТР3020 МІЖ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Концептуалізація та розробка проекту дитячого 

художнього фільму "Коло життя"

В основі сюжету фільму «Коло життя» - проблема спілкування батьків та дітей. Головна героїня - це дівчинка-підліток Марі, яка щосили намагається завоювати 

увагу батька-винахідника. Мета проекту: стоврення сценарної основи (замовлення оригінального сценарію в українського автора, переклад англійською мовою, 

редагування міжнародним професійним скрипт-доктором) для подальшої реалізації повнометражного художнього фільму в Україні та за кордоном, що у 

фентезійній пригодницькій формі підніматиме актуальні проблеми родинних цінностей та соціалізації підлітків у сучасному світі.

Актуальність фільму полягає у потребі створення українського проекту для дітей та розвиткові сегменту дитячого вітчизняного кіно. В рамках проекту планується 

переклад кіносценарію англійською мовою, створенню візуальної презентації майбутнього фільму та представлення її на міжнарожних професійних майданчиках 

(Варшавський форум дитячого кіно 26-28 вересня 2018р., ринок копродукції дитячого кіно Cinekid в Амстердамі 23-26 жовтня 2018р, конкурс кінопроектів 

Державного агенства з питань кіно).

Український заявник та партнер з-за кордону вже успішно реалізували два повнометражних фільми, наразі спільно завершують виробництво дитячого фільму 

"Фокстер і Макс". Партнер допомагає заявнику виходити на міжнародні ринки, вибудовувати комунікацію з міжнародними партнерами та залучати міжнародне 

фінансування на проекти.

ТОВ "Пронто Фільм" 82

1 001 117,88

ОТР2013 НАЦ

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)

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 82

834 836,00

ОТР1007 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

культурна спадщина "БібліоКемп лідерів читання"

Проект «БібліоКемп лідерів читання» спрямований на досягнення двох рівноважливих цілей: 1) вироблення спільними зусиллями провідних фахівців України 

сучасної візії діяльності спеціалізованих бібліотек для дітей на підтримку дитячого читання та 2) апробація нового формату всеукраїнського заходу «читай-

мандруй-пізнавай».

Комунальний заклад «Херсонська обласна 

бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» 

Херсонської обласної ради
81

260 884,76

ОТР1131 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

культурні та креативні 

індустрії
ЄвразіяДок

ЄвразіяДок - це 3-денна мистецько-навчальна програма для підлітків, що складається з: 1-й день — дебатів навколо уривків з популярних критичних 

документальних фільмів; соціальних, мистецьких, історичних досліджень; 2-й день — лекції-тренінгу “Документальне кіно як інструмент донесення своєї думки та 

впливу на інших” / зйомка самостійних відеофільмів; та 3-й день — перегляд відзнятих відеовправ (фільмів), визначення та нагородження команди-переможця за 

підсумками триденної роботи

ГО "Арт Діалог" 81

493 642,00

ОТР1134 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Концептуалізація проекту повнометражного ігрового 

фільму "Наївна Одисея: туди і звідти"

Проект включає створення детального сценарного тритменту (поепізодного плану сценарію) та розробку візуального концепту повнометражного ігрового фільму 

«Наївна Одисея: туди і звідти» режисера Олександра Стеколенка. «Наївна Одисея» — це кіно-історія на основі реальних подій - розповідь про неймовірну 

океанську подорож вітрильника, що першим підняв прапор незалежної України на воді.

ФОП Бесхмельниціна Ольга Миколаївна 81

324 726,81

ОТР1146 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

візуальне мистецтво Робоча назва "Подвійне використання"

Арт-документальна фотосерія, що стосується питання визначення ролі секс-працівниці на перетині в умовах сучасного світового та українського дискурсу. 

Фотопроект є дослідженням жіночого емоційного, тілесного, цінностей комерційного суспільства, фіксації  нелегальної купівлі-продажу і потребі перейнакшення 

оподаткування у сфері купівлі речей у мережі та наданні послуг сексуального змісту. Проект складається з серії студійної фото в певному образі та відеороботі, де 

жінки змінюють образ, роблять ритуальні речі та чешуть волосся. Паралельно йдуть запитання “все, що ви хотіли дізнатися про душевне секспрацівниці, але не 

мали змоги”. Це запитання, відповіді на які шукає кожна людина: Яка ваша історія кохання? Що найважливіше в житті? Що вас радує? Проект побудований на 

гуманізації та дегуманізації, так як відбувається у особистому житті секс-працівниць та зміна ролі на роботі.

ФОП Марченко Ксенія Олександрівна 81

131653,37

ОТР1156 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

культурні та креативні 

індустрії

Вокально-хореографічний національний флешмоб 

"Від Карачуна до Говерли"

Даним проектом передбачається організація вокально-хореографічного флешмобу, в якому візьмуть участь багаторічні лауреати фестивалю «Зірки та зіроньки». 

Флешмоб буде слідувати маршрутом від Костянтинівки до Івано-Франківська з короткотривалими виступами на перонах станцій Костянтинівка, Слов'янськ, 

Харків, Львів, Івано-Франківськ, Київ, Полтава.

Благодійна організація "Всеукраїнський благодійний 

фонд "Зірки та зіроньки"
81

346 700,00

ОТР1158 ІНД

забезпечення 

всебічного розвитку і 

функціонування 

української мови

література та видавнича 

справа
Cyчacнa 6i6лioтeкa yкpaїнського воїна

З метою реалізації одного із національних пріоритетів державної політики України та всебічного розвитку і функціонування української мови, популяризації 

сучасної української літератури, підтримки морального та психологічного стану військовослужбовців і ветеранів Збройних сил України, використовуючи 

багаторічний досвід та культурну спадщину Інституту літератури ім. Шевченка НАН України. Проектом передбачено видання творів Тараса Шевченка, Володимира 

Сосюри, Степана Руданського, Остапа Вишні, Павла Глазового та збірки українського гумору.

ГО "Національний центр реабілітації учасників АТО 

та бойових дій"
81

493 750,00

ОТР1255 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

культурні та креативні 

індустрії

Підготовка та пілотування модельного тренінгу для 

митців "Як просувати свій культурний продукт?"

Проект передбачає проведення для представників творчих професій, письменників, художників, музикантів, акторів, артистів різних жанрів, що мають власний 

культурний продукт, безкоштовного навчального тренінгу від провідних експертів арт-маркетингу у сучасному інтерактивному форматі з онлайн-трансляцією по 

всій країні у соціальних мережах Facebook та YouTube. Учасники тренінгу та глядачі онлайн-трансляції одержать практичні навички самопрезентації, та пітчингу 

власних культурних проектів, брендингу та розробки стратегій просування власних культурних проектів, побудови комунікацій зі ЗМІ та ефективного використання 

соціальних мереж для популяризації серед громадськості власних культурних проектів.

ФОП Малиш Ольга Олександрівна 81

256 411,18

ОТР1588 ІНД

залучення 

міжнародних 

партнерів до 

реалізації спільних 

ініціатив

перформативне 

мистецтво

Міжнародний фестиваль сучасного танцю «Територія 

хореографії»

Фестиваль «Територія хореографії» є одним з етапів довгострокової співпраці між

українськими та польськими танцівниками. Даний проект вперше продемонструє українські та польські перформанси в рамках спільних вечорів танцю на сценах 

Київського Академічного Молодого театру, PostPlay Театру та Театру Драми та комедії (м. Дніпро). Частиною проекту також є майстер-класи для українських 

танцівників. 

ФОП Шишкарьова Кристина

Володимирівна
81

427 984,00

ОТР1049 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

культурні та креативні 

індустрії
Міст - перший крок. Запоріжжя-Чернівці

Проект має сприяти регіональній комунікації, інтеграції культур регіонів України та руйнувати соціально-психологічні фобії, викликані штучним конфліктом: Схід - 

Захід, Південь - Захід, тощо. 
Запорізький муніципальний театр танцю 81

218 127,35

ОТР1182 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

перформативне 

мистецтво

Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва 

"СвітОгляд"

Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва "Світогляд" - це великий міжрегіональний захід, який відбудеться вперше на Луганщині, в період з 24 по 30 

вересня 2018 року в м. Сєвєродонецьку на базі Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Фестиваль "Світогляд" - 

культурно-мистецька подія, яка сприятиме підвищенню у суспільстві статусу театрального мистецтва, а також дозволить зміцнити не тільки театральне 

середовище, а й комунікацію між мешканцями різних куточків України за допомогою мистецтва.

Луганський обласний академічний український 

музично-драматичний театр
81

194 660,00



ОТР1329 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

культурні та креативні 

індустрії

Фестиваль сучасного мистецтва Mykolaiv ART Week: 

IDентифікація

Фестиваль сучасного мистецтва Mykolaiv ART week: IDентифікація – понад 10 заходів протягом тижня у різних локаціях Миколаєва (з включенням віддалених 

районів для залучення різних аудиторій) задля популяризації сучасної української культури серед населення міста, з акцентом на молодь міста, шляхом 

підвищення їх обізнаності щодо актуальних тенденцій вітчизняного кінематографу, музики та художньо-візуального мистецтва. Особливістю фестивалю стане 

акцент на внутрішнє усвідомлення себе як особистості, як члену соціальних груп, як жителя міста, як громадянина країни через організацію художніх виставок, 

музичних виступів, театральних вистав.

КУ "Агенція розвитку Миколаїв" 81

143 646,43

ОТР1399 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурна спадщина Книга-альбом "Музичні адреси Києва"

Проект передбачає видання книги-альбому, до якого увійдуть мало кому відомі або ж зовсім невідомі документи й факти, зібрані редакцією музичних програм 

Українського радіо, а саме режисером Вірою Горбатюк і ведучою музичних програм Аллою Вишневою. Ці документи коментували провідні фахівці – історики, 

філософи, мистецтвознавці, літературознавці, письменники, архітектори й, звичайно, музиканти.

Асоціація єврейських організацій та общин (Ваад) 

України
81

138 899,65

ОТР1416 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

перформативне 

мистецтво
Фестиваль камерних опер "Оперний вікенд"

Подія передбачає постанову 4ч. камерних опер молодих українських оперних режисерів. Тривалість фестивалю - 2 дні, по дві вистави в день. Костюми 

створюватимуться в співпраці з молодими дизайнерами. Проект спрямований на профільну аудиторію поціновувачів оперного мистецтва та широке коло 

любителів театру, мистецтва загалом. У програмі 2 опери класичного періоду та 2 композиторів ХХст. Постановки доступні для широкого кола глядачів - зрозумілі 

сюжети, мелодійна музика без складних авангардних номерів, мають оригінальні режисерські рішення. Проведення заплановано в приміщенні Малої опери, де 

наразі опери не виконуються. Перелік опер: "Медведь" (режисер - Антон Литвинов), "Ріта" (режисер - Лада Шиленко), "Медіум" (режисер - Олександр 

Співаковський), "Бастьєн і Бастьєна" (режисер - Дмитро Тодорюк)

ГО "Культурне об'єднання "ХРОНОТОП ЮЕЙ" 81

499 910,00

ОТР1461 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

література та видавнича 

справа
Тарас Мельничук. Віртуальний музей-архів

Створення електронного ресурсу вільного доступу присвяченого Тарасу Мельничуку - лауреату Шевченківської премії у галузі літератури, одному із чільних поетів 

для гуцульської поезії та поетів-шістдесятників.
ТОВ "Дискурсус" 81

283 767,80

ОТР1462 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

література та видавнича 

справа

"Україна у нас одна". Казки, легенди, жарти та 

приказки етносів, які проживають на теренах 

української держави (книга)

Видання спрямоване на поглиблення міжнаціонального розуміння, взаємопізнання на основі любові до української держави як спільної домівки українців, 

румунів, угорців, поляків, кримських татар, болгар, гагаузів, ромів тощо.
Мале приватне підприємство "БУКРЕК" 81

422 687,44

ОТР1473 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво
Український Індіана

Український Індіана - художній повнометражний фільм, що буде створено на основі сценарію, написаного в рамках даного проекту. Основа історії - пригодницька 

комедія із Дмитром Комаровим (Світ навиворіт) в головній ролі. Історія розгортається в трьох країнах: Україна, Індонезія і Швейцарія.
ФОП Недбаєв Олександр Миколайович 81

500 000,00

ОТР1506 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Арт-медіа школа, як частина проекту "БУКОВИНСЬКА 

КІНОІНДУСТРІЯ"

ЧОКП «Кіновідеопрокат» це підприємство комунальної власності з колосальними можливостями і мінімальним фінансуванням з боку обласного управляння. 

Велика кількість пустих приміщень, де колись знаходились фільмофонди можна використати для зйомок різних проектів, як студії, організувати арт-медіа школу, 

створити незалежну інформаційну платформу - інтернет телеканал, створити етно-кіностудію поетичного художнього кіно та документалістики їм.Івана 

Миколайчука. 

Чернівецьке обласне комунальне підприємство 

"Кіновідеопрокат"
81

493 313,68

ОТР3023 МІЖ

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

культурна спадщина Розбудова центру Анни Київської у Франції

Проект передбачає розбудову громадської ініціативи з культурної дипломатії України в Європі - постійну платформу у дії для культурного обміну та діалогу між 

Україною та іншими європейськими державами. Проект унікальний символічним історичним розташуванням. Містечко Санліс під Парижем, де жила, правила та 

зилишила слід в історії Анна Київська, королева Франції, є особливим "місцем сили" для сучасних українців. Розбудова саме тут Культурного центру України - це 

поєднання історичної тяглості та проактивної ролі України у формуванні європейського культурного простору.

Етап підготовки включає в себе: соціологічні опитування у місті Санліс та сусідніх населених пунтах, аналітично-інформаційна робота, розробка бренду та бренд-

буку Культурного центру Анни Київської, підготовка контенту про Культурний центр Анни Київської для різних онлайн-платформ трьома мовами (українська, 

французька, англійська), підготовка до роботи з міжнародними ЗМІ.

Етап реалізації включає в себе: розробка та продакшн сувенірно-інформаційної продукції про Анну Київську та Культурний центр Анни Київської, налагодження 

співпраці з туристичним офісом міста Санліс, оновлення інформації про Анну Київську та Культурний центр Анни Київської на ключових онлайн-платформах, 

налагодження інформаційної співпраці з потенційними партнерами, кампаніями у соціальних мережах, запуск туристичних маршрутів "Санліс часів Анни 

Київської" для міжнародної та національної аудиторії, спецпроект з українським ТБ-каналом про запуск туристичного маршруту, розробка мультимедійних 

продуктів про Анну Київську (3-D тур з використанням VR-технологій), запуск віртуального музею Анни Київської трьома мовами та інші.

ТОВ "Ріпаблік Стратіджик Ком'юнікейшнс" 81

1 000 000,00

ОТР2048 НАЦ

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

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" 81

860 505,00

ОТР2080 НАЦ

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

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"
81

1 429 436,00

ОТР1027 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

культурна спадщина
Творчість Параски Хоми як самобутнє явище 

українського народного мистецтва 

Проект передбачає популяризацію творчості Параски Хоми (1933-2016) за допомогою виставкової діяльності, лекцій і презентацій, видання і розповсюдження 

буклетів і листівок, проведення майстер-класів з декоративного розпису. 3 цією метою планується підтягувати належне експозиційне оформлення для 

перспективних виставок в Україні та в країнах Європи й підготувати необхідні інформаційні матеріали. У 2018 р. заходи будуть проводитися в Музеї мистецтв 

Прикарпаття і в музеях інших міст Івано-Франківщини. 

Музей мистецтв Прикарпаття 80

291 763,00

ОТР1130 ІНД

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

аудіальне мистецтво Україна в часі

Мистецький проект «Україна в часі» задумано як представлення українського професійного музичного мистецтва за кордоном у поєднанні з історичною 

ретроспективою в контексті сучасної української культури. Для виконання завдань проекту передбачається провести два різнопланові концерти симфонічного 

оркестру та солістів філармонії у місті Будапешт, а саме: 24 листопада 2018 р. – приурочений до 85- річниці Голодомору 1932-33 рр. зі скорботною програмою у 

церкві; 25 листопада 2018 р. — концерт з творів українських композиторів, що належать до світової культурної спадщини у концертному залі.

КЗ "Закарпатська обласна філармонія" 

Закарпатської обласної ради
80

403 488,87

ОТР1222 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Предпродакшен повнометражного, дитячого ігрового 

фільму "Як Марко повернув людям Віру, Надію та 

Любов" (80 хвилин)

Даний проект передбачає провести препродакшн першого українського повнометражного фільму у жанрі фентезі для дітей, а саме: 1) підготовка режисерського 

сценарію та об'єктної розробки; 2) формування творчо - технічної групи: генеральний продюсер, лінійний продюсер, режисер, асистент режисера, оператор, 

асистент оператора, звукорежисер, художник, художник по костюмах, гример, бухгалтер, водій, освітлювачі) 3) вибір натури та павільйонних локацій епізодів 

фільму; 4) кастинг акторів; 5) виготовлення ескізів костюмів та макетів декорацій; 6) проведення кінопроб.

ТОВ "Виробничо-творче об'єднання Гала-концерт 

Україна"
80

397 714,00

ОТР1285 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво
Спас

Концептуалізація, розроблення і препродакшн ігрового повнометражного дебютного фільму “Спас” автора і режисера Максима Наконечного. Сюжет фільму: 

молода жінка-солдат повертається додому після звільнення з полону. Повернувшись, вона розуміє, що вагітна. Чи буде вона рятувати приречену з самого 

моменту своєї появи дитину? І якщо так, чи вдасться їй це? Етапами проекту стануть: ресерч документального матеріалу, на основі якого буде створений перший 

драфт сценарію, збір творчої групи, зйомка тизеру майбутнього фільму.

ТОВ "Табор" 80

490 532,44

ОТР1346 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво
Аудіовізуальний перформанс "Простір світла"

Створення загальної концепції та сценарію аудіовізуального перформансу, який поєднує аналогові динамічні світлопроекційні картини, музичні твори та діджітал 

відео дизайн.

Фіналом проекту буде експозиція та демонстрація фрагментів перформансу, що буде реалізований вже після завершення проекту і стане першим кроком до 

оновленого Театру музичного світложивопису. Під час реалізації проекту буде розроблено та створено новий інструментарій, що розширить творчі можливості 

художників світложивопису, створено аудіальне оформлення, концепція діджітал відео дизайну, ескізне рішення динамічних картин світложивопису. Плануються 

майстер-класи з використання сучасного інструментарію у перформансах та виставах, та ознайомлення фахівців з новітніми тенденціями створення 

аудіовізуальних творів.

ФОП Безкорсий Валерій Володимирович 80

277 060,00

ОТР1368 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

аудіовізуальне 

мистецтво
Соціальний театр - інструмент розвитку громади

Проект передбачає створення трьох молодіжних плейбек-театрів (соціальних театрів імпровізації) у таких містах: Кам’янському, Новомосковську та Павлограді – 

для подальшого їх функціонування, тобто проведення громадських заходів, перформансів, у ході яких актори заохочують глядачів до діалогу. Це сприяє 

формуванню суспільних об’єднань, підвищенню рівня культурної свідомості громадян та розбудові громад.

ФОП Кандибур Роман Георгійович 80

302 482,50

ОТР1376 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурна спадщина Стежками традицій закарпатської кераміки
Проект спрямований на збереження, відродження та популяризацію одного з найдавніших ремесел Закарпаття - гончарства. Відкриття гончарної майстерні на 

території скансену дасть змогу відвідувачам музею освоювати ази гончарної справи, самостійно долучатися до процесу виготовлення керамічного посуду. 

Комунальний заклад "Закарпатський музей 

народної архітектури та побуту" Закарпатської 

обласної ради

80

222 126,00

ОТР1405 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Розробка проекту повнометражного 

документального фільму "Побачити небо"

Робота над документальним фільмом "Побачити небо" перебуває на етапі підготовки. Це історія про людину рідкісної професії - сажотруса, 68-річний мешканець 

Мукачева Берталон Товт (або просто: Берті Бачі, саме так шанобливо до нього звертаються городяни) вже давно став своєрідним символом міста, його 

талісманом, його добрим янголом.

ТОВ "ПРОНТО ТІВІСІ" 80

456 319,81

ОТР1476 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

література та видавнича 

справа

Мапування культурної спадщини зниклого міста 

Червоногород

В рамках проекту ми пропонуємо провести дослідження та мапування культурної спадщини місцевості й на основі цього розробити стаціонарну виставку в 

просторі «Ґалатиґа», встановити інформаційні стенди біля кожного з об’єктів та розробити сайт, як онлайн варіант виставки про цінність культурної спадщини 

зниклого міста Червоногород.

ФОП Кулевчук Василь Михайлович 80

307 660,00

ОТР1547 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Художній повнометражний фільм "ПАМФІР" (етап 

предпродакшену)

Дебютний повнометражний фільм талановитого українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Логлайн: “Памфір хоче бути хорошим сім’янином, але доля дає йому випробування, де він звертає з чесного шляху

заради своєї сім’ї.”

ФОП Костіна Олександра Георгіївна 80

498 510,66

ОТР2004 НАЦ

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

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"

80

603 160,00

ОТР2096 НАЦ

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

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" 80

1 258 555,33

ОТР1003 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

література та видавнича 

справа

Євген Онацький. "Українська мала енциклопедія", 

том 2

Опублікування та легалізація в Україні підготовленого до друку другого тому чотиритомника «Української малої енциклопедії» Євгена Онацького в науковій 

редакції Сергія Білоконя. Уточнені тексти авторського оригіналу в Україні публікуються вперше. Перший том серії оприлюднений в 2016 році. Наклад 1000 прим. 

отримали бібліотеки України.

ТОВ "Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ" 79

319 500,00



ОТР1077 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Розробка сценарію, препродакшн та створення тізеру 

до повнометражного фільму за мотивами 

однойменної книги українського письменника Павла 

Белянського "Я працюю на цвинтарі"

 Кінопроект повнометражного фільму “Я працюю на цвинтарі" заснований за мотивами однойменної книги відомого українського письменника Павла 

Белянського. Проект включає в себе: розробку сценарію (написання та скріпт-докторінг), препродакшн фільму (кастинг ролей, локейшн-скаутінг), створення тізеру 

до фільму.

ФОП Тараненко Олексій Євгенович 79

470 902,00

ОТР1144 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Розробка проекту повнометражного художнього 

фільму "ЖИТТЯ АНТОНА"

Життя Антона - художній фільм Юлії Мироненко, планується до зйомок в 2019 році. В рамках проекту у період з вересня по листопад 2018 року планується 

перекласти сценрій і супровідні матеріали англійською, пройти редактуру з відомим німецьким скрипт доктором Францом Роденкірхеном, оформити 

презентаційні іматеріали, відібрати виконавців на головні ролі і зняти тізер фільму.

ТОВ "Директорія кіно" 79

485 000,00

ОТР1163 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

дизайн та мода
"Із роду в рід". Модна стилізація народного вбрання 

Закарпаття

Основне завдання проекту — створення колекції сучасного одягу з використанням традиційних компонентів національного костюма Закарпаття. В основу колекції 

закладено: традиційна вишивка, оздоблення, колористика, орнаментація, конструктивні форми, композиційні прийоми, способи комбінування елементів 

костюма, тканини народного костюма. Колекція під назвою “Із роду в рід” символізує повернення до свого коріння і витоків, які століттями, живучи під владою 

чужих князівств та імперій (Угорщини, Румунії, Австро-Угорщини, Чехословаччини) переймали краще у тих, хто жив поряд, переробляли до свого смаку, 

кліматичних умов. Колекцію складають зразки модного вбрання, які насичені духовною ідеєю, які пов'язують воєдино минуле і сучасність, духовну і матеріальну 

культуру. Головним шанувальником такого вбрання є молодь, яка цінує свою культуру та сприяє презентації народних традицій Закарпаття в Україні та світі.

Закарпатська школа моделей "А'Стар" 79

276 352,00

ОТР1257 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина
Створення апаратно-програмного комплексу для 

обліку музейних предметів в електронній формі

Створення апаратно-програмного комплексу, який відповідає вимогам викладеним у наказі Мінкультури від 09 вересня 2016 №784 "Про затвердження Порядку 

обліку музейних предметів в електронній формі". До складу такого апаратно-програмного комплексу входять апаратна частина (сервер), комунікаційна частина 

(маршрутизатори, структурована кабельна мережа) та програмна частина. Програмна частина базується на удосконаленій та адаптованій програмі для керування 

і публікації музейних та архівних колекцій - CollectiveAccess (https://collectiveaccess.org), яка власне і організовує логіку реєстрацій, керування та збереження 

інформації щодо предметів музейних колекцій.

Комунальний заклад "Рівненський обласний 

краєзнавчий музей" Рівненської обласної ради
79

435 748,52

ОТР1367 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

аудіовізуальне 

мистецтво
Кіно, доступне для незрячих людей

Проект має на меті забезпечити доступність кінокультури для незрячих людей в Україні. У результаті проекту будуть створені тифлокоментарі для актуальних 

українських фільмів та проведені інклюзивні кінопокази по всій Україні. Крім того буде створено онлайн-ресурс з тифлокоментування, який міститиме усю 

необхідну інформацію для незрячих людей про доступні фільми, а також опції про створення тифлокоментарів для представників кіноіндустрії. Також буде 

розроблено навчальний курс та проведено навчання спеціалістів з тифлокоментування.

ФОП Сачук Юлія Миколаївна 79

465 500,00

ОТР1406 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

культурні та креативні 

індустрії
Franko Art Space 

Franko Art Space - це мультифункціональний простір для культурного обміну та сучасних культурних ініціатив, яке формуватиме університетське мистецьке 

середовище / спільноту та поєднуватимемся з іншими середовищами у місті. 

Львівський національний університет імені Івана 

Франка
79

157 795,80

ОТР1465 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина

Використання культурного потенціалу Гощанської 

громади шляхом впровадження сучасних 

інформаційних технологій задля економічного 

розвитку селища Гоща

Проект передбачає розробку інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей Гощанської громади шляхом впровадження сучасних 

інформаційних технологій.
Гощанська селищна рада 79

463 130,00

ОТР1510 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

культурні та креативні 

індустрії

Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу 

усіх учасників освітнього процесу міста Нетішина 

шляхом створення сучасної бібліотеки-медіатеки

За допомогою даного проекту ми хочемо реформувати шкільну бібліотеку в сучасний бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотека поступово перетвориться на 

медіатеку - багатофункціональний простір, оснащений новітніми технологіями, які створюють відповідні умови для навчання дітей з різними можливостями та 

бажаннями.

ГО "Успішна молодь Нетішина" 79

230 234,98

ОТР1563 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Концептуалізація та розробка повнометражного 

ігрового художнього фільму "Genius Loci"/Духи 

Місця/, що базуватимуться на кіносценарії за 

мотивами п'єси Т.Прохаська та Г.Гавриленка 

"Непроста"

Кіносценарій "Genius Loci” буде присвячено складному і буремному періоду історії Закарпатського краю від кінця XIX ст. до

середини XX ст. Від моменту розпаду Австро-Угорської імперії і до включення до складу СРСР ці землі не знали спокійних

часів, постійно перебуваючи в сфері інтересів впливових гравців великої європейської політики.

ФОП Гавриленко Георгій Георгійович 79

499 500,00

ОТР 1577 МІЖ

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

культурні та креативні 

індустрії
Музей живої пісні

У проекті заплановано використання різних видів діяльності креативної індустрії, а саме: мистецькі акції (концерти, живі спілкування, зустрічі-презентацїї за 

участю безпосередніх носіїв української традиції в певній місцевості,

професійних артистів, молоді та дорослого покоління); єднання просторів, де зберігається

пісенна спадщина України - музейного, бібліотечного, архівного (обласні центри народної творчості, освітні заклади та ін.); аудіовізуальне мистецтво, що 

презентує туристичну Україну і її пісенні багатства. 

ГО "Центр української пісні "Народна філармонія" 79

196 772,50

ОТР2008 НАЦ

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

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!" 79

1 491 452,00

ОТР2027 НАЦ

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

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" 79

562 609,80

ОТР2045 НАЦ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Мультидисциплінарний 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"

79

482 695,55

ОТР1018 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

перформативне 

мистецтво
VI Міжнародний театральний фестиваль ДЖОЙФЕСТ

Проект передбачає проведення міжнародного театрального фестивалю ДЖОЙФЕСТ в Києві, Україна, з 04 по 07 жовтня 2018 р. Метою фестивалю є збільшення 

аудиторії театру взагалі, ознайомлення фахівців та глядачів з виставами театрів з різних регіонів України та країн світу, підвищення рівня театральної культури в 

Україні та світі. Запланована кількість вистав у програмі - 20.

ГО "Міжнародний соціально-культурний проект 

"Джойфест"
78

495 500,00

ОТР1040 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

аудіовізуальне 

мистецтво

YouTube канал"Гра долі  - інтернет-ресурс для 

глядачів"

Проект передбачає створення YouTube каналу документального серіалу "Гра долі ", який налічує 53 готових фільмів про видатних діячів, які уособлюють 

культурну спадщину України.
ТОВ "ВІАТЕЛ" 78

495 506,00

ОТР1079 ІНД

забезпечення 

всебічного розвитку і 

функціонування 

української мови

література та видавнича 

справа

Книга "Міські пригоди лісової шишки" Тетяна Горицвіт 

(Луньова)

Казкова повість для дітей сучасною літературною українською мовою. Головні герої казки — сучасні діти й лісові та міські тварини й рослини. Сюжет казки — 

квест-пошук загубленого друга. Основні проблемні питання: взаємодія людини й природи, екологія міста, вплив екологічної ситуації на здоров'я дітей та 

дорослих, сімейні стосунки, роль дитини в суспільстві, внесок дитини у розв'язання екологічних проблем.

Приватне підприємство "АВІАЗ" 78

269 732,78

ОТР1139 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина
Актуалізація культурної спадщини через 

розархівування аудіовізуального минулого

Проект має на меті оцифрувати, впорядкувати та каталогізувати 25 годин медіа джерел із фонду Львівського телебачення, які зберігаються у Державному архіві 

Львівської області та 25 годин приватних кіно- та відеозаписів 1970-их та 1980-их років із неофіційних колекцій. Такі кіно- та відеоматеріали є своєрідним 

візуальним літописом минулого України, матеріальною та нематеріальною культурною спадщиною.

ГО "Центр міської історії Центрально-Східної 

Європи"
78

475 350,00

ОТР1220 ІНД

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

аудіовізуальне 

мистецтво
"Дні нового кіно"

Проект «Дні Нового кіно» складається з трьох блоків: публічні кінопокази, міжнародну конференцію на тему “Спільне виробництво кіно в рамках 

транскордонного співробітництва" та спеціалізований скаут-тур для представників кіновиробничих підприємств.
Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 78

499 840,00

ОТР1229 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

аудіовізуальне 

мистецтво

"Україна в огні" - серія соціальних роликів на тему 

війни в Україні

Проект “Україна в огні” передбачає виробництво двох роликів соціальної реклами, які висвітлюють тему війни в нашій країні. Проект спрямований на те, щоб 

зайвий раз нагадати байдужим (на жаль, таких досить велика кількість) про те, що війна в Україні, яка почалася у далекому 2014 році, все ще триває. Українцям 

необхідно кожного дня нагадувати світовому суспільству про себе, прориватися в світовий інформативний простір, щоб протистояти брехливій пропаганді зі 

сторони Російської Федерації, яка не припиняється ні на секунду. Впевнений, що схожі проекти здатні бути своєрідним засобом інформативного захисту.

ФОП Шкрабак Олександр Сергійович 78

499 588,10

ОТР1584 ІНД

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. 

Андрея Шептицького у Львові "ЗОЛОТІ СТОРІНКИ. 

УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 20 СТ."

Виставка шедеврів образотворчого мистецтва з колекції Закарпатського обласного художнього музею їм.

Й. Бокшая та фондів Національного музею ім. Андрея Шептицького у Львові «Золоті сторінки. Українське мистецтво

другої половини 20 ст.» важлива для українського та світового дискурсу. Виставка присвячується 70-річчю відкриття

експозиції Закарпатського художнього музею (тоді Ужгородської картинної галереї).

Комунальний заклад Закарпатьський обласний 

художній музей імені Й.Бокшая
78

470 750,00

ОТР 1579 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

культурна спадщина ЗНАТИ, БЕРЕГТИ, ЛЮБИТИ

Проект передбачає всебічне обстеження, відео та фотофіксацію стану пам’яток культури й місцевих музеїв у 5 сільських

районах Чернігівської області силами тимчасових експедиційних колективів районних відділень Земляцтва.

Планується проведення семінарів у п’яти районах: Коропському (меморіал М. Кибальчича), Борзянському (музей О.

Саєнка), у Ріпкинському (музейний комплекс "Древній Любеч"), Бобровицькому (музей П. Тичини), Чернігівському (державний

історико-культурний заповідник «Садиба Лизогубів») за участі представників Асоціації земляцтв України.

ГО "Товариство "Чернігівське земляцтво" 78

414 409,00

ОТР1168 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

культурні та креативні 

індустрії
Настільна гра "Будинок Слово"

Актуалізація символічного для періоду Червоного Ренесансу 1920-х років харківського будинку «Слово» в культурній пам’яті українців через «розумні розваги». 

Харківський ЛітМузей розробив оригінальну ідею настільної гри про будинок «Слово»: в азартній формі «відвідин» квартир будинку, пошуку та збору інформації 

можна дізнатись про зовнішній вигляд письменників, хто з ким жив по сусідству, які видавали книжки, як підписувалися, які з ними відбувалися історії, навіть як 

звали їхніх мисливських собак. Гра дає уявлення про ширший історичний контекст – українську культурну революцію, створення «цілком таємної» системи 

«сексотів», механізми колонізації України через культуру. Проект передбачає доопрацювання, виготовлення тиражу гри, апробацію форм її промоції та 

розповсюдження.

ГО "Об'єднання "Літера"" 78

206 245,00



ОТР1266 ІНД

забезпечення 

всебічного розвитку і 

функціонування 

української мови

культурна спадщина "Говоримо українською. Читаємо українське"

Реалізація проекту сприятиме створенню у Херсоні україномовного осередку, поширенню української мови в органах міської та обласної влади, популяризації 

української мови, художнього слова, нових імен на літературній та мистецькій ниві Херсонщини; вихованню поваги та любові до українського слова, культури та 

історії.

Комунальний заклад "Херсонська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара" 

Херсонської обласної ради

78

264 480,00

ОТР1304 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

перформативне 

мистецтво
Театральний абонемент у бібліотеці

Проект "Театральний абонемент у бібліотеці" направлений на налагодження культурного діалогу між регіонами з метою розвитку громад, сприяння креативному 

розвитку малих територій України та привернення уваги до таких проблем, як зменшення мистецького ресурсу в населених пунктах області через трудову 

міграцію, вимушене переселення або освітньо-культурну незабезпеченість деяких регіонів, відсутність популяризації сучасної української літератури засобами 

перформативного мистецтва в регіонах, нестабільність інформаційного простору на прикордонних територіях держави, що граничать з країною-агресором.

Херсонський обласний академічний музично-

драматичний театр імені Миколи Куліша
78

151 210,51

ОТР1310 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

аудіальне мистецтво
IV Міжнародний фестиваль сучасної та 

імпровізаційної музики "Free Fest"

IV Міжнародний фестиваль сучасної та імпровізаційної музики "Free Fest" на базі приміщень Національного центру Олександра Довженка з метою створення та 

реалізації колабораційних проектів в напрямку альтернативної та експериментальної імпровізаційної музики, пошук нових творчих зв'язків молодими митцями 

різних країн та естетичних напрямів. Окрема увага буде приділена освітній складовій: програмою "Free Fest" передбачені майстер-класи європейських музикантів 

та залучення молодих українських митців до співтворчості та спільного музикування з досвідченими професіоналами.

ДП "Державна дирекція міжнародних конкурсів та 

мистецьких програм Арт-Україна"
78

499 985,00

ОТР1369 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

культурні та креативні 

індустрії

Фестиваль дитячих та юнацьких оркестрів "ОРКЕСТР-

FEST"

Проект «ОРКЕСТР-FEST» - це масштабний музичний фестиваль, до участі в якому запрошуються дитячі та юнацькі оркестри з усіх куточків України складом від 18 

учасників. Фестиваль триватиме З дні. Планується справжній «музичний марафон», в якому безперервно лунатиме музика. 

Департамент культури і туризму Запорізької міської 

ради
78

414 197,25

ОТР1393 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

аудіовізуальне 

мистецтво
Сферичний фільм для планетаріїв "Чумацькі зорі"

Фільм “Чумацькі зорі” для глядачів від 9 років у цікавій формі знайомить відвідувачів планетарію з українськими традиційними назвами сузір’їв, а також із 

деякими деталями життя та побуту чумаків — українського мандрівного купецтва. Автор сценарію Кіра Олександрівна Макогон, член Союзу планетаріїв України.
ФОП Ленда Євгенія Володимирівна 78

442 000,00

ОТР1498 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Аудіовізуальний мистецький продукт для культури 

мислення: програма "Так чи інакше" (робоча назва)

Відеопродукт у дотепній, легкій, часом гумористичній формі буде розвінчувати різні міфи, стереотипи, упередження, поширені в українському суспільстві. Ведучі 

апелюватимуть до наукових досліджень, задокументованих фактів та свідчень

незалежних експертів. Аргументація буде побудована таким чином, що спонукати глядача критично сприймати інформацію, уникати «ярликів», відрізняти емоції 

від суджень, прагнути більш об'єктивного розуміння речей.

ФОП Шутов Роман Вікторович 78

251 831,50

ОТР1503 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

перформативне 

мистецтво

"Гра вчить жити і творити"  - відкритий обласний 

фестиваль ігрових програм "Грайлик"

Представлений на розгляд проект «Гра вчить жити й творити» - відкритий обласний фестиваль ігрових програм «Гайлик» передбачає використання всіх 

можливостей закладів культури області та організаторів дозвілля, щоб взяти участь у змаганні на найкраще проведення дозвілля за формою - сюжетно-ігрова 

програма.

Комунальний вищий навчальний заклад 

"Ужгородський коледж культури та мистецтв" 

Закарпатської обласної ради

78

256 047,00

ОТР1508 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

література та видавнича 

справа

ІІ Хмельницький літературно-перекладацький 

фестиваль "TRANSLATORIUM"

Другий щорічний літературно-перекладацький фестиваль TRANSLATORIUM (м. Хмельницький) — єдиний на сьогодні фестиваль в Україні, присвячений 

художньому перекладу (https://translatoriumfest.wixsite.com/translatorium). Протягом реалізації проекту відомі перекладачі та літератори проведуть воркшопи, 

лекції, дискусії читання, творчі лабораторії. Можливість залучення іноземних учасників дозволить створити майданчик для якісної співпраці та обміну досвідом 

на міжнародному рівні. Планується перед- та післяфестивальна діяльність.

Управління культури і туризму Хмельницької міської 

ради
78

160 325,00

ОТР2029 НАЦ

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

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" 78

1 445 836,35

ОТР2046 НАЦ

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

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"
78

1 343 722,75

ОТР1013 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина Маловідомі архітектурні пам'ятки Рівного 
Проект передбачає створення цифрових історій про найдавніші споруди центру Рівного (будинки на вулиці Симона Петлюри в одному з яких знаходиться дитяча 

бібліотека)

Комунальний заклад "Рівненська обласна 

бібліотека для дітей"
77

100 180,29

ОТР1110 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

аудіальне мистецтво
Ірина Ключковська "Фантазії" (вокальна музика Кос-

Анатольського та Козаренка)

Проект має на меті записати та популяризувати професійне українське вокальне мистецтво на прикладі творчості видатного українського композитора А Кос-

Анатольського та сучасного українського композитора О. Козаренка.

Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри 

Маланюк
77

271 466,00

ОТР1198 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

візуальне мистецтво Перший в Україні “літаючий” digital-мурал

Перший в Україні мурал з технологією доповненої реальності, який втілять у Рівному, сприятиме розвитку та впровадження цифрових технологій та діджиталізації 

у сфері культури й мистецтв. Популяризації сучасного мистецтва серед молодих художників, а також привернення уваги до розвитку туристичного потенціалу 

Рівного та країни. Цей проект стане кроком до реалізації ідеї «Рівне – місто тисячі муралів», яку підтримує Управління культури й туризму міста.

Громадська організація «Платформа взаємодій 

«Простір»
77

423 573,53

ОТР1314 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

культурні та креативні 

індустрії

Дитячий культурно-мистецький фестиваль "Наш 

чудовий СонцеСвіт"

Проект передбачає проведення в Чернівцях дитячого культурно-мистецького фестивалю "Наш чудовий сонцеСвіт!", впродовж якого буде проведена низка 

культурних заходів із широким інтерактивним залученням дітей з особливими потребами до створення мистецьких продуктів. Проект спрямований на промоцію, 

створення засад та методики дитячої інклюзії у сфері культури та мистецтв та розширення аудиторії через залучення дітей різних вікових та соціальних груп та 

культурно-мистецьких діячів у місті Чернівці. Проект доповнює окремі культурні ініціативи та дає світоглядний та системний підхід до дитячої інклюзії у сфері 

культури та мистецтва, а також на створення алгоритму інклюзії у сфері культури та мистецтв.

Профспілка "Разом для кожного" 77

265 205,00

ОТР1380 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурні та креативні 

індустрії

Розвиток культури у Сатанівській селищній ОТГ - 

інвестиція в людський капітал і 

конкурентоспроможність громади і регіону

Проектом передбачено проведення тематичних тижнів культури (творчий, подієвий, історичний, туристичний), які розвинуть гуманітарний - суспільно-культурний 

та соціально-економічний потенціали. Пропонується підвищити конкурентоспроможність громади завдяки розробці міні-фільму та виданні культурного путівника, 

які стануть продуктами проектної діяльності, спрямовані на підтримку культурного розмаїття, розвитку туризму, популяризація  організованої діяльності, що 

підносить і збагачує духовні потреби людини, її внутрішній світ, естетичний смак, моральну культуру поведінки. 

Сатанівська селищна рада об'єднаної 

територіальної громади
77

422 505,00

ОТР1423 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

культурні та креативні 

індустрії
Історико-культурний фестиваль "Погорина"

Історико-культурний фестиваль "Погорина" це грандіозний одноденний фестиваль з потужною історичною та мистецькою складовою, фестиваль живої історії на 

свіжому повітрі на березі річки Горинь (біля с. Хотин, Рівненської області). Під час фестивалю фахівці з військово-історичної реконструкції, історики костюму та 

зброї влаштують масштабну реконструкцію атмосфери, матеріального та духовного уявлення світів населення України 9-17 ст., проведуть пізнавальні лекції та 

майстер-класи. Особливу увагу приділено оздобленню місцю проведення фестивалю. Будуть проведені цікаві майстер-класи та на завершення концерт сучасної 

української музики.

ГО "Спілка велосипедистів Рівного" 77

378 492,00

ОТР1426 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурна спадщина

Збереження і пропаганда лозоплетіння як елемента 

нематеріальної культурної спадщини, шляхом 

облаштування музею лозоплетива при сільському 

будинку культури

Проектом передбачається створення ексклюзивного культурно-збагаченого та туристично-привабливого об'єкта нематеріальної культурної спадщини - ремесла 

лозоплетіння на базі теперішнього будинку культури. За ідеєю він поєднає у собі музей лозоплетева, творчу студію лозоплетіння (з проведенням майстер-класів). 

Оскільки даний об'єкт знаходиться в центрі населеного пункту, і повз нього проходить дорога державного значення "Долина-Хуст" актуальним буде 

облаштування тут і туристичного інформаційного кіоску, за допомогою якого гості нашого краю цілодобово могли б отримувати інформацію про цікавинки 

Хустщини та місць відпочинку і змістовно зорієнтувати свій маршрут.

Ізянська сільська рада 77

215 130,00

ОТР1455 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина

Створення електронного каталогу культурної 

спадщини міста з попередньою паспортизацією 

пам'яток архітектури місцевого значення

Проект передбачає створення електронної бази культурної спадщини міста Острога Рівненської області, що є туристичним центром регіону. Створення 

електронної бази дасть змогу активно популяризувати спадщину міста, зробить її доступною усім охочим.
Острозька міська рада 77

160 000,00

ОТР1529 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

культурні та креативні 

індустрії
"Школа музейних лідерів"

Ми живемо в час постійних стрімких змін і музеї повинні встигати за ними, щоб залишитися актуальними і відповідати викликам часу. Ми хочемо навчити 

молодих музейчиків як бути сміливим, іти в ногу з часом, бути в тренді, створювати музеї й окремі експозиції, що будуть приваблювати відвідувачів і відповідати 

запиту аудиторії. Ми навчимо колег як стати музейними лідерами в своєму регіоні й формувати нову парадигму музейної справи. Ми прагнемо зробити музейну 

професію престижною і сформувати нове музейне сучасне середовище через окремих фахівців, які присвятять своє життя музейній справі.

Національний музей історії України 77

492 584,60

ОТР1535 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

візуальне мистецтво
Створення ландшафтно-скульптурного оглядового 

майданчика "Дивосвіт Трипілля"

Проект передбачає створення на «Червоній горі» ландшафтно-скульптурного оглядового майданчика: декілька збільшених скульптурних реконструкцій 

трипільської кераміки, виготовлення безпечної кованої художньої огорожі з використанням елементів трипільських орнаментів, облаштування ландшафтно-

дизайнерської клумби. З метою популяризації Трипільської культури планується проведення майстер-класів та освітніх семінарів для дітей та молоді.

Обласна молодіжна творча спілка художників та 

мистецтвознавців
77

127377,29

ОТР2014 НАЦ

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

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""
77

1 118 100,00

ОТР2026 НАЦ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

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 77

700 336,00

ОТР2064 НАЦ

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

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" 77

896 273,61



ОТР1108 ІНД

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

аудіовізуальне 

мистецтво
Зручні люди

 Проект складається з трьох соціальних рекламних роликів, які об'єднані гаслом “Не створюй зручних людей!” і закликають виховувати активність, творчість, 

ініціативність. Пасивність, байдужість, відсутність власної життєвої позицІЇ — ось риси, які заважають позитивним змінам не тільки в житті окремої людини. Якщо 

таких людей мільйон або сорок мільйонів — то це вже проблема національного масштабу. Можливо, ми самі створюємо умови для виховання інертності? 

Можливо, пасивні люди просто на якомусь етапі зручніші, керованіші? Вони не сперечаються з батьками, не виходять за межі інструкцій, не наражаються на 

небезпеку. Але й не змінюють світ, не створюють нового, не досягають високої мети.

Приватне підприємство "Метеор" 76

482 638,50

ОТР1126 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина
Монументальні пам'ятки пізнього модернізму 

Житомира та Житомирської області
Твори монументально-декоративного мистецтва XX сторіччя прикрашають різні архітектурні об'єкти Житомира та Житомирської області. ГО "Житомир, зроби голосніше!" 76

464 221,00

ОТР1152 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

візуальне мистецтво "Імпреза. Провінційний додаток № 3. Документи"

Підготовка та видання альманаху художників «станіславського феномену». Окрім репродукцій, до видання увійдуть маніфести, декларації, статті, звіти про 

перформативні практики, стислі огляди видань про сучасне мистецтво: «Кінець кінцем», часопису «Четвер», проекту «Плерома», що створювалися в Івано-

Франківську протягом останніх тридцяти років митцями різних поколінь.
ГО "Молодіжна Мистецька Формація "Форумс" 76

404 108,00

ОТР1155 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

аудіовізуальне 

мистецтво
Розробка навчальної відеогри "Створи ікону"

Проект передбачає розробку навчальної відеогри для вивчення процесу створення традиційної ікони. Користувач пройде весь шлях написання ікони: від вибору 

дерев'яної основи, її підготовки й опрацювання, вибору сюжету та композиції, cтворення орнаменту тла та німба, золочення, нанесення малюнка у три етапи (як 

це передбачено в іконописі), - розмістить відповідний до сюжету підпис. Ця гра стане методичним матеріалом в освітніх програмах музею і буде у вільному 

доступі в мережі інтернет, що сприятиме зацікавленню та популяризації української традиційної культури.

Національний музей у Львові імені Андрея 

Шептицького
76

245 280,71

ОТР1161 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурна спадщина Розмаїття традицій Покуття
Проект направлений на залучення дітей, молоді та дорослого населення у пізнання та популяризацію особливостей культури та народних ремесел. Проектом 

передбачено проведення майстер-класів, фестивалів, лекцій, творчих зустрічей, виставок.
ФОП Вінтоняк Ганна Григорівна 76

496 750,00

ОТР1052 ІНД

забезпечення 

всебічного розвитку і 

функціонування 

української мови

культурна спадщина ТОНлайн - студія Ripk@
Проект передбачає створення сучасного мультимедійного простору для підвищення рівня знань української культури та мови, використовуючи народний 

фольклор та українську народну казку, як засіб формування поваги до українських традицій.

Комиунальний заклад "Павлоградська міська 

централізована бібліотечна система"
76

169 206,65

ОТР1358 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

культурні та креативні 

індустрії
Культурно-мистецький простір "Франкова світлиця"

Світлиця ім. І.Франка знаходиться у Дрогобицькому Народному домі ім. І.Франка на одній із центральних вулиць міста. Приміщення, площею бл. 130 м, не 

використовується за призначенням понад 7 років. У рамках цього проекту плануємо провести завершальні заходи, які дозволять розпочати роботу світлиці - 

декорування міні-сцени та художнє оформлення стін. За результатами конкурсу ескізів проведемо реконструкційні та художні роботи, до виконання яких 

залучимо учнів та студентів місцевих художніх закладів. Урочисте відкриття Франкової світлиці супроводжуватиметься показом театральної вистави та 

проведенням 2-х літературно-мистецьких заходів присвячених постаті І.Франка для різних вікових категорій та соціальних груп міста.

Відділ культури та мистецтва виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради
76

161 154,00

ОТР1417 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

культурні та креативні 

індустрії
Історично-краєзнавчий лекторій "З нами наша історія"

З метою популяризації історії рідного міста та згідно з рішенням Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької ради, співробітники 

Мелітопольського міського краєзнавчого музею планують розробити та провести ряд заходів про історію нових назв вулиць, об'єднавши їх в лекторій "З нами - 

наша історія", а також створити пересувну тематичну виставу та видати інформаційний довідник "З нами - наша історія" (про історію нових назв вулиць).

Мелітопольський міський краєзнавчий музей 76

232 658,00

ОТР1475 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

культурна спадщина
Дослідження та збереження архітектури міжвоєнного 

модернізму Ужгорода

Ідеєю проекту є аналіз та систематизація зібраних командою даних, а також додатковий збір та уточнення даних про містобудівний комплекс міжвоєнного 

модернізму Малий Ґалаґов та інші визначні споруди 1919-1939 років в Ужгороді, що містять результати історико-архівних, бібліографічних та натурних 

досліджень; доповнення матеріалів фотофіксацією та картографуванням.

ГО "Інститут міста Ужгорода" 76

322 100,13

ОТР1483 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

культурні та креативні 

індустрії
Туристичний мобільний додаток "WalQlike"

Кожне місто України унікальне і наповнено великою кількістю інформації та архітектурних пам'яток. Музеї, галереї, монументальні споруди, арт-об'єкти, культурні 

та креативні простори - все це реальне, сучасне життя міста. Мобільний додаток WalQlike (walk you like) створює екскурсію-гру по місту, враховуючи інтереси й 

культурні переваги користувачів.

ФОП Клочко Павло Павлович 76

483 125,00

ОТР1517 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

перформативне 

мистецтво

"Наша спадщина - де минуле зустрічається з 

майбутнім". Уроки тітоньки Сови.

Проект охоплює підготовку, препродакшен та проведення заходів з метою ознайомлення та привернення уваги громади міста до архітектурної пам'ятки - Палацу 

молоді та підлітків «Залізничник», що має багаторічну історію, який був

збудований 1926 році та був занесений до Державного обліку пам’яток України під його першою назвою «Робочий клуб Тепловозоремонтного заводу», 

охоронний номер 671. 

ГО "Центр культурно-просвітницьких ініціатив" 76

336 236,00

ОТР1523 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

аудіовізуальне 

мистецтво
OUR HOME/НАШ ДІМ

Короткі (до 2 хвилини) відеоісторії людей, що мешкають у м. Київ з різним культурним різноманіттям:

1. Іноземці, що мешкають у Києві більше ніж 5 років, (з обов'язковим включенням громадян з Росії).

2. Роми.

3. Вимушено-переміщені особи зі сходу України.

ФОП Крюковська Тетяна Олександрівна 76

93 664,00

ОТР3014 МІЖ

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

аудіовізуальне 

мистецтво

Документальний фільм "Вигодські вузькоколійки - 

Колія життя"

“Вигодські вузькоколійки” - документальний фільм, що розповідає історії п’яти героїв з різних поколінь, різних країн та з різними долями. Усіх їх об’єднує пошук, 

прагнення до більшого, пошук справжнього. Цей фільм, розкриваючи історію галицьких вузькоколійних залізничних шляхів як культурної перлини України 10 

століття, набуває більшої значущості сьогодні у контексті євроінтеграції. Розповідь буде вестися про вигодську вузькоколійку та про швейцарські вузькоколійки, 

тому зйомки відбуватимуться на території України та Швейцарії.

Інофрмаційний супровід проекту буде забезпечено швейцарським медіа-партнером, громадським мовником RTS у формі анонсів фільму у сітці мовлення. 

Планується, що фільм буде показано на українському каналі, після чого - на профільним міжнародних фестивалях документального кіно. Після закінчення прокату 

фільм буде надано до Центру Спадщини Вигодської Вузькоколійки для публічних показів.

ФОП Недбаєв Олександр Миколайович 76

1 998 797,20

ОТР2015 НАЦ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

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 76

1 025 015,00

ОТР2061 НАЦ

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

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 76

1 393 783,00

ОТР1084 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина Нові технології експозиційного дизайну

Ціллю проекту є за допомогою сучасних технологій більш широко розкрити історію музейного предмета, його походження, експонування, використання та 

застосування. Під час проведення екскурсії використовувати перегляд короткометражних фільмів та роликів українською та іншими мовами для пізнання 

матеріальної та нематеріальної культури мешканців Галичини. Спеціально написані програми дадуть можливість відтворити повний облік експонатів та сфери 

його застосування в той чи інший час. Це також дасть можливість експонувати предмети, які не можливо відновити або, які знаходяться в край важкому стані, і не 

підлягають експонуванню.

Комунальний заклад Львівської міської ради 

"Історико-краєзнавчий музей"
75

457 691,99

ОТР1111 ІНД

забезпечення 

всебічного розвитку і 

функціонування 

української мови

культурна спадщина З Україною в серці
Даний проект спрямовано на популяризацію українського в Україні, кожна країна повинна мати виразне обличчя на мапі світу Україні важливо вписати в цей 

контекст мовний вимір. В рамках проекту буде створена база для розвитку повноцінної зі свідомою громадянською позицією особистості

Новомиколаївська сільська рада Скадовського 

району Херсонської області
75

60 000,00

ОТР1114 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

перформативне 

мистецтво
OpenTheatre

Проект спрямований на впровадження діджиталізації у сфері сценічного мистецтва шляхом онлайн-трансляцій театральних вистав наживо в мережі інтернет на 

спеціально створеному веб ресурсі, в соціальних мережах та на телебаченні.
ФОП Казанцев Павло Валерійович 75

466 047,34

ОТР1147 ІНД

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

культурні та креативні 

індустрії

Зміцнення соціальних зв'язків між Україною та 

Польщею через обмін досвідом у сфері культури 

мандрів

Проект має на меті зміцнити українсько-польські зв’язки і сприяти культурним обмінам між країнами через заохочення до ділення досвідом українських та 

польських мандрівників та репортажистів. Головним завданням проекту є проведення тревел-фестивалю Compass 2018 (20 жовтня 2018 року).
ГО "Львівський медіафорум" 75

148 480,40

ОТР1148 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

перформативне 

мистецтво
Інкубатор RespublicaFEST

Ми плануємо розробити комплексний проект для музикантів, що буде сприяти розвитку та навчанню талановитої молоді у віці 18-25 років з усієї України. 

Базуючись на нашому досвіді організації одного із найбільших музичних фестивалів в Україні, ми плануємо створити музичний «інкубатор» на 7 днів в 

м.Хмельницький. Протягом цього періоду 20 молодих людей з усієї країни зможуть разом вчитись, писати пісні, репетирувати живу програму та вперше в житті 

поїхати в 7-миденний тур.

Хмельницьке обласне молодіжне об'єднання 

"Територія"
75

351 810,00

ОТР1165 ІНД

сприяння 

впровадженню 

інновацій, цифрових 

технологій та 

діджиталізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Інтернет-портал про все, що стосується кіно в Україні 

англійською мовою (етап концептуалізації)
Інтернет-портал про все, що стосується кіно в Україні англійською мовою (етап концептуалізації) ГО “Сприяння міжкультурному співробітництву” 75

424 960,00

ОТР1292 ІНД

сприяння презентації 

української культури і 

мистецтв за 

кордоном

візуальне мистецтво

Презентація Мистецької резиденції ім. Назарія 

Войтовича для налагодження міжнародної співпраці 

у Берліні

Презентація результатів літньої програми мистецьких резиденцій молодих українських митців під назвою «Дорогоцінності» та проекту Мистецька резиденція 

імені Назарія Войтовича (NVAIR, Nazar Voitovich Art Residence), для промоції міжнародної програми у мистецькому центрі Lite-House, Берлін для німецьких 

молодих митців. Стратегічна сесія для розробки партнерського українсько-німецького проекту обмінної програми між Lite-House та NVAIR для подальшої 

співпраці та пошуку підтримки. Підготовка якісного матеріалу, документації презентації для подальшого поширення досвіду.

Молодіжний центр розвитку "МІСТ" 75

302 250,00

ОТР1094 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

візуальне мистецтво

Об'єднання майстрів декоративно-прикладного та 

художнього мистецтва Радивилівщини при 

історичному музеї для представництва в туристичній 

галузі, успішної реалізації сувенірної продукції та 

популяризації традицій та звичаїв українського 

народу

Даний проект спрямований на роботу з майстрами декоративно-прикладного та художнього мистецтва через створення Центру збереження традицій при 

історичному музеї.

КЗ "Радивилівський історичний музей" 

Радивилівської міської ради
75

108 412,00

ОТР1097 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

література та видавнича 

справа

Публікація спадщини митрополита Української 

Автокефальної Православної Церкви Василя 

Липківського (1864-1937)

Митрополит Української Автокефальної Православної Церкви Василь Липківський (1864 – 1937). Вибрані твори в 6 томах. Т. 1: Дисертаційне дослідження 

В.Липківського, випускника Київської Духовної Академії. Т.2 Публіцистична спадщина В. Липківського. Т. 3 Богословська та церковно-публіцистична спадщина. 

Т.4. Історична та епістолярна спадщина. Т. 5. Гомілетична спадщина. Т. 6. Судово-слідчі документи митрополита. Для реалізації проекту буде проведено науково-

дослідну археографічну роботу з підготовки до видання архівних документів та опублікованих у діаспорі впродовж XX століття автентичних творів митрополита 

УАПЦ Василя Липківського. Планується створення наукового апарату до видання (передмови, науковий супровід, покажчики, бібліографічні довідники, 

фотоілюстрації).

Інститут української археографії та джерелознавтсва 

ім. Грушевського НАН України
75

350 000,00



ОТР1301 ІНД

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

культурні та креативні 

індустрії

Меридіан Щедрик - креативний простір під відкритим 

небом

Перетворимо місто в картинну галерею - основний меседж проекту "Меридіан Щедрик". З 15 вересня по 30 листопада 2018 року місто Тульчин перетворюється 

на велику мистецьку майстерню, в який збираються митці зі всіх регіонів України (через відкритий конкурсний відбір) задля створення творчого кластера, який 

ревіталізує простір міста та підвищить туристичну привабливість регіону. Проект по створенню "Леонтович арт-кварталу" передбачає роботу в 3 напрямах: 

стінописи, вуличні інсталяції, ревіталізація дворових просторів та прилеглих до комерційних і соціальних об'єктів. Структура проекту поділяється на практичну, 

теоретичну та експозиційну.

Тульчинська міська об'єднана територіальна 

громада
75

495 026,00

ОТР1439 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

література та видавнича 

справа

Літературно-видавничий ландшафт Черкащини: 

вчимося, досліджуємо, змінюємо

Протягом осені 2019 створити актуальну інноваційну програму 3-ого Черкаського книжкового фестивалю (квітень 2019) та налагодити командну взаємодію для 

його підготовки та проведення з видавництвами, письменниками, громадськими організаціями, книгарнями, ЗМІ, ЧОДА, ЧО Радою, міською Радою та 

виконавчим комітетом, департаментом культури, бібліотеками методом проведення стратегічної сесії (50 учасників), 3-ох тренінгів та воркшопу (60 учасників), 

дослідження літературно-видавничого сектору культури Черкащини, прес-конференції за результатами проекту. До усіх заходів проекту залучити провідних 

українських фахівців з успішним досвідом проведення профільних подій.

Черкаська обласна молодіжна громадська 

організація "Книжковий маестро"
75

250675,4

ОТР1458 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Анімаційний фільм "Історія однієї закоханості, або 

ідеальне збочення"

Це ексцентрична комедія ситуацій. Головний герой Вася ховається від світу в своєму будиночку-схованці на околиці міста, яке він вважає Безглуздим. Самому

собі він здається ідеальним, а мешканців міста Вася тримає за виродків, тому, що спілкуючись одне з одним, вони

обмінюються частинами тіл. При цьому, щось неусвідомлене всередині самого героя, змушує його постійно підглядати за

ними в перископ. 

ТОВ "АНІМАЦІЙНА СТУДІЯ "КАРАНДАШ" 75

499955

ОТР1549 ІНД

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

Створення сучасної української дитячої міні-бібліотеки на базі дитячого центру «РозУмійко» в мікрорайоні Осокорки-Позняки для дошкільного та молодшого 

шкільного віку з вільним доступом, а також створення комунікативного простору і літературно-мистецьких подій на базі бібліотеки. Урочисте відкриття бібліотеки 

планується здійснити з презентацією нових книжкових прем’єр, автограф сесією дитячих авторів та висвітленням в ЗМІ і на телебаченні. Мова видань - виключно 

українська.

Дитячий психолого-педагогічний центр "РозУмійко" 75

371 520,00

ОТР3003 МІЖ

залучення 

міжнародних 

партнерів до 

реалізації спільних 

ініціатив

культурна спадщина
Міжнародний форум бандуристів з нагоди 100-річчя 

Київської капели бандуристів

Міжнародний форум бандуристів - україно-американський проект, створений з метою спільного розвитку і промоції українського національного мистецтва у світі. 

Форум має на меті побудову ефективної платформи обміну досвідом між репрезентантами бандурного та хорового мистецтва з України та США в освітній, 

науково-дослідницькій та мистецькій галузях. Програма форуму включає проведення панельних дискусій, науково-теоретичної конференції, презентації 

актуальних історичних мистецьких розвідок, сучасних музичних, видавничих, документальних та візуальних проектів, проектів, присвячених відновленню 

втрачених традицій музикування та інструментарію, майстер-класів та воркшопів від провідних світових виконавців та майстрів з виготовлення інструментів, 

спільних виступів українських та американських бандуристів.

ГО "Нова країна" 75

1 715 400,00

ОТР2036 НАЦ

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

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 75

471 380,00

ОТР2083 НАЦ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

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" 75

655 945,00

ОТР1062 ІНД

підтримка розвитку 

молодих митців та 

сприяння реалізації 

культурних і 

мистецьких дебютів 

аудіовізуальне 

мистецтво
Галактика-кіно

 Проект передбачає створення аматорської молодіжної студії "Галактика кіно" під егідою студії "Кінематографіст" Національної спілки кінематографістів України (у 

прифронтових містах Гірське і Золоте Луганської області). ТОВ "Кіностудія "Кінематографіст" 74

417 980,00

ОТР1075 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво
Північна Рапсодія

 Вперта та скептична дівчина-фотограф, зіткнувшись з незбагненними подіями під час репортажу про містичні місця у Києві, знаходить мужність кинути виклик 

лідеру послідовників стародавніх богів, щоб повернути рівновагу сил в світі. ТОВ "Мартіні Шот Філм" 74

446100

ОТР1086 ІНД

забезпечення 

всебічного розвитку і 

функціонування 

української мови

культурна спадщина Освітні курси для музейних працівників

Проект має на меті підвищення фахової компетенції музейних працівників. Головне завдання проекту полягає в інтенсивному обміні досвідом сучасної музейної 

роботи задля кращого усвідомлення місії та можливостей музею, якісному збагаченні арсеналу підходів та практичних методик діяльності. Освітні курси варто 

провести в три сесії серед музейних працівників, які працюють в музейних установах м. Житомира та області.

Управління культури та туризму Житомирської 

облдержадміністрації
74

225 794,00

ОТР1120 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

культурна спадщина Дитячий квест-путівник одеськими музеями

Проект має на меті підвищення фахової компетенції музейних працівників. Головне завдання проекту полягає в інтенсивному обміні досвідом сучасної музейної 

роботи задля кращого усвідомлення місії та можливостей музею, якісному збагаченні арсеналу підходів та практичних методик діяльності. Освітні курси варто 

провести в три сесії серед музейних працівників, які працюють в музейних установах м. Одесі та області.

БФ "Друзі музею" 74

89 816,40

ОТР1166 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво
Ключ під килимком

Щоб заробити грошей і не повертатися додому в провінцію, головний герой Костик іде на угоду з колишніми бандитами, а нині чесними комерсантами, і 

влаштовується в агентство подобової оренди квартир. Він повинен будь-якою ціною змусити господиню агентства продати свої кілька квартир у будинку в центрі 

столиці. В той самий час господиня агентства Альбіна має суворий заповіт бабусі - в жодному разі не продавати спадкову квартиру, з якої почалася уся її справа. 

Інакше їй не пощастить. Інтрига розгортається на зіткненні інтересів героїв. Яскравими пригодами, подеколи навіть містичними, оповита кожна спроба героїв 

купити-продати нерухомість. Епізоди прикрашають унікальні та іронічні історії все нових постояльців квартир.

ТОВ "Кінохаб" 74

462 214,00

ОТР1197 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

дизайн та мода Дослідження індустрії моди в Україні
Академічне дослідження сучасного стану української модної індустрії на прикладі жіночого текстильного одягу.Вивчення досвіду Франції у розвитку складової та 

індустрії моди.
ФОП Варава Анна Олександрівна 74

140 171,20

ОТР1306 ІНД

підтримка інклюзії, 

розширення аудиторії 

через залучення 

різних вікових та 

соціальних груп

культурні та креативні 

індустрії

Мережа інклюзивно-мистецьких просторів в 

бібліотеках міста Добропілля

Проект передбачає створення на базі Добропільської міської центральної бібліотечної системи мережі інклюзивно-мистецьких просторів для спілкування, творчої 

самореалізації та психологічної підтримки людей з інвалідністю, а також задля налагодження діалогу між людьми з інвалідністю і людьми без інвалідності 

шляхом проведення уроків арт-терапії, спільних майстер-класів з живопису, витинання, аплікації та інших видів декоративного мистецтва. Мета проекту - 

соціальна адаптація людей з інвалідністю через ігрові та творчі форми роботи. Проект сприятиме активній інтеграції людей з інвалідністю до відкритого творчого 

простору для забезпечення рівності їх прав та реалізації творчого потенціалу. Завдяки реалізації проекту вони зможуть відчути свою соціальну належність та 

розвинути свої творчі та комунікативні здібності.

Відділ культури і туризму Добропільської міської 

ради
74

483 256,00

ОТР1340 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіовізуальне 

мистецтво

Розробка сценарію та препродакшен 

повнометражного фільму "Джерело"

Написання сценарію та створення тизеру до повнометражного дебютного фільму “Джерело”. Історія фільму розповідає про молодого українського журналіста, 

який випадково стає основним джерелом новини в інтернеті, це приносить йому раптову популярність як спеціалісту. Випустивши, як джина з пляшки, новину у 

світ, герой вирішує провести власне розслідування, щоб виявити чи мала ця новина реальне підґрунтя. Це псевдодокументальний фільм про фальшиві новини.

ФОП Маслобойщиков Михайло Сергійович 74

232 960,80

ОТР1438 ІНД

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

аудіовізуальне 

мистецтво
Док на прийомі Докуметальний фільм про дитячого реаніматолога Дениса Суркова. ФОП Гай Мирослав Олександрович 74

499 860,00

ОТР1485 ІНД

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

аудіальне мистецтво
Модерна бандура: створення бренду та шляхи 

розвитку

Проект націлений на розвиток бандури як українського національного музичного інструменту у модерному контексті для майбутнього її просування на 

міжнародному рівні як музичного бренду України. Для досягнення поставлених цілей планується провести дводенний Фестиваль сучасної бандури у м. Києві у 

жовтні 2018 року.

Центр громадських ініціатив "Ідеї змін" 74

485200

ОТР1495 ІНД

сприяння розвитку 

освітніх ініціатив, 

підтримка закладів 

мистецької освіти

культурні та креативні 

індустрії

Відкриття та запуск "Першої української школи театру 

і кіно" 

Створення і запуск недержавної театральної школи, в якій би відбувалося навчання фахівців повного постановочного циклу - від акторів і режисерів до завідувачів 

постановочної частини й сценаристів.
ФОП Лавренчук Євген Вікторович 74

451 015,00

ОТР1511 ІНД

сприяння розробці 

ЕІР культурної 

спадщини та 

впровадження 

сучасних ІТ у сфері 

музейної діяльності і 

КС

культурна спадщина
Геоінформаційна система "Місця масового поховання 

жертв Голодомору-геноциду"

Геоінформаційна система «Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду» передбачає створення геопорталу, на якому буде візуалізована інформація 

про ці місця, з прив’язкою до гуглкарти. Це дасть змогу робити швидкий пошук по області, району чи населеному пункту.
Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" 74

500000

ОТР3022 МІЖ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

культурна спадщина Концепція центру Станіслава Вінценза

У 2018-2019 рр. в с.Криворівня на Івано-Франківщині буде створено Центр міжкультурного діалогу імені Станіслава Вінценза – поляка французького походження, 

який народився в Україні й створив унікальний гуцульський епос, присвячений культурному розмаїттю та багатству регіону. Центр стане потужним майданчиком 

співпраці різних націй та культур, масштабним мультимедійним проектом - для цього заплановане залучення досвіду країн ЄС і створення умов співпраці 

європейських професіоналів та українських науковців. Перший етап - концептуалізація Центру, подався на конкурс проектів від Українського культурного фонду.

ГО "Всеукраїнський Демократичний Форум" 74

752 529,24

ОТР2076 НАЦ

забезпечення 

міжсекторальної 

співпраці та 

налагодження 

культурного діалогу 

між регіонами

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
74

1 170 454,00

ОТР2091 НАЦ

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

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" 74

1 106 579,80

ОТР2100 НАЦ

сприяння 

проведенню 

аналітичної і 

дослідницької 

діяльності

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
74

1 471 103,60

ОТР3010 МІЖ

залучення 

міжнародних 

партнерів до 

реалізації спільних 

ініціатив

аудіовізуальне 

мистецтво
Анімаційний фільм "Суп від щирого серця"

Короткометражний семихвилинний анімаційний фільм буде виконуватися в техніці 2D. Фільм розраховано на вік 3-8 років, жанр: повчально-розважальний.

Фільм популяризує сімейні цінності, здоровий спосіб життя та корисне харчування. Здорові діти - здорова нація. Дружня багатодітна родина разом вирішує 

проблеми та долає труднощі. Це розповідь про те, якою цікавою може бути допомога батькам в хатніх справах, на кухні та городі. Проектом заплановані два 

етапи: етап препродакшену та постпродакшену. Серед методів поширення інформації про проект: на сайті проекту - через кулінарні рецепти та інформацію про 

здорове харчування, сайти та соціальні мережі партнерів, що пишуть про здорове харчування, ЗМІ, що пишуть на кулінарну тему та здоровий спосіб життя та інше.

ТОВ "Анімаційна студія Карандаш" 73

1 034 017,50



ОТР3006 МІЖ

підтримка культурних 

проектів на етапі 

концептуалізації

перформативне та 

сценічне мистецтво

Показ вистави "Burning Doors" Білоруського вільного 

театру в Києві

Організація гастролей Білоруського Вільного Театру в Україні. Показ відбудеться 1-2 листопада 2018 року, в театрі ім. Івана Франка. "Burning Doors" - театральна 

подія, що має безпрецедентний успіх у всьому світі, покликана привернути увагу до проблеми політичних бранців, зокрема Олега Сенцова. У виставі 

розповідаються історії трьох людей мистецтва, що опинилися у в'язниці - активістки Марії Альохіної, художника Петра Павленського та кінорежисера Олега 

Сенцова. Ініціатор показу вистави "Burning Doors" в Києві - лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк. Ця вистава - спільна робота Білоруського Вільного Театру і групи 

Бумбокс. Виставу побачили глядачі в шести країнах світу, "Burning Doors" отримала найвищу оцінку від більшості світових впливових критиків та видань. Протягом 

прокату вистави в різних країнах була розгорнута громадська кампанія за звільнення Олега Сенцова.

ТОВ "ГАС Концерт" 70

1 033 193,00

ОТР2025 НАЦ

 сприяння збреженню 

культурного 

розмаїття

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"

70

512 888,76

ОТР2095 НАЦ

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 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" 70

1 199 498,00

148 771 817,59








