Реєстр проектів конкурсної програми
«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
(лот № 5 «Промоція національного аудіовізуального сектору»),
з якими підписано Договір про надання гранту за рішенням Наглядової ради УКФ
№ п/п

1

2

3

Номер
проекту

471646

470905

472889

ЛОТ

Промоція
національного
аудіовізуального
сектору

Промоція
національного
аудіовізуального
сектору

Промоція
національного
аудіовізуального
сектору

Тип проекту

Сектор
культури і
мистецтв

Назва проекту

Повна назва
організації

Команда проекту

Короткий опис проекту

Тривалість проекту

Місце
проведення
проекту

Сума гранту
від УКФ

Індивідуальний
проект

Аудіовізуальне
мистецтво

Триденна співпраця іноземних та українських
представників індустрії кіно та серіалів —
дискусії, презентації проектів, індивідуальні
зустрічі, консультації. Мета заходів – пошук
партнерів для міжнародної копродукції,
поширення інформації про українські проекти,
про виробничий, творчий потенціал на
міжнародному рівні. Запрошені іноземні
фільммейкери мають багатий досвід роботи у
копродукції, вже засвідчили інтерес до співпраці
з Україною на міжнародному форумі KYIV MEDIA
WEEK. З метою збільшення ефективності та
розширення охоплення, реалізація проекту
запланована та узгоджена в рамках ОМКФ.

10.07.19

09.10.19

Київ

845 684,06)

Індивідуальний
проект

ОМКФ святкує своє 10-річчя. Ставши
наймасштабнішою та найавторитетнішою
кіноподією в Україні та однією з провідних на
кіномапі світу ми прагнемо залучити якомога
більше глядачів та гостей з метою промоції
Сінькевич Юлія — заступниця
українського та світового кінематографу. Для
директора; Власова Тетяна —
цього планується масштабна промо кампанія по
Промо кампанія
директорка зі зв’язків з
всій Україні та за її межами.
Одеського
громадськістю; Корзуненко Наталія
ОМКФ — один з найбільших глядацьких
міжнародного
— мультимедійна дизайнерка;
ТОВ
кінофестивалів у Східній Європі. Основною
Аудіовізуальне кінофестивалю та
«Український Сидорушкина Ольга — керівниця
місією фестивалю є популяризація якісного
підтримка ділової
мистецтво
кінофестиваль» координаційного центру фільмової
інтелектуального кіно серед українських
програми Film
індустрії Film Industry Office;
глядачів, а також підтримка та розвиток
Industry Office
Давидова Аріна — івентукраїнського кінематографу. Ділова програма
ОМКФ
менеджерка; Литовченко Олена —
Film Industry Office — це платформа для
медіа-менеджерка
просування українських талантів в галузі кіно,
кінопроектів українського виробництва та
копродукцій з Україною на різних стадіях із
залученням міжнародних експертів та
кінопрофесіоналів.

24.06.19

01.10.19

Україна

2 508 356,32)

05.07.19

31.10.19

Україна

1 304 770,00)

Індивідуальний
проект

Аудіовізуальне
мистецтво

KMW
CoProduction
Meetings. Odesa

Національний
допрем'єрний
промо-тур
художнього
фільму «Толока»

Преловська Алла — координаторка
проекту, Ярмощук Вікторія —
стратегічне управління, Удут
Катерина — інтеграція проекту у
ТОВ
програму заходів ТОВ
«Інформаційне
«Інформаційне агенство Медіа
Агентство
Ресурси Менеджмент», Таруєва
"Медіа Ресурси
Ніна — помічниця координаторки,
Менеджмент"»
Пилипенко Марія — проектна
менеджерка (підрядники), Бірюк
Олександра — PR, Пушечнікова
Дар'я — дизайнерка

ТОВ «Іллєнко
Фільм»

Іллєнко Михайло — режисер
фільму, учасник промотуру; Іллєнко
Іванна - спікер, виконавиця
головної ролі, учасник промотуру;
Бенюк Богдан — спікер,
виконавець головної ролі, учасник
промотуру; Войтенко Костянтин —
спікер, виконавець ролі, учасник
промотуру; Рибалевскький Дмитро
— спікер, виконавець ролі, учасник
промотуру; Гай Мирослав — спікер,
виконавець ролі, учасник
промотуру; Чередниченко Інга —
координатор проекту

Національний допрем’єрний промо-тур
патріотичного художнього фільму-притчі
«Толока» в зоні ООС — це 12 просвітницьких
показів-лекцій (3 виїзди групи по 4 населених
пункта) у прифронтових населених пунктах
України. Між показами проводитимуться сесії
питань-відповідей та лекції. Завдяки такій
структурі подія буде інтерактивною, а глядачі
будуть залучені до бесіди.

4

470787

Промоція
національного
аудіовізуального
сектору

Індивідуальний
проект

Фестиваль документального кіно Lampa.doc – це
унікальний культурно-мистецький захід, що має
на меті популяризацію сучасного
Красильникова Наталія — авторка
документального кіно в регіонах України
та керівниця фестивалю;
шляхом показів документалістики просто неба у
Коноплянникова Катерина —
цікавих, культурно- та історично вагомих
Фестиваль
регіональна директорка; Остапенко
локаціях.
Аудіовізуальне документального
ГО «Арт Діалог» Орнелла — арт-директорка; Люба
Влітку 2019 року фестиваль пройде вже
мистецтво
кіно просто неба
Дарія - веб-дизайнерка; Іваненко
вчетверте та здійснить покази у 12 містах від
Lampa.doc
Леся — контент-менеджерка;
сходу до заходу, та з півдня до півночі країни, а
Сухоставець Дарія — PRтакож покаже українське документальне кіно
менеджерка проекту
просто неба у Варшаві та Мінську. Додався до
програми цього року і дитячий блок, в якому
йтиметься про дбайливе ставлення до природи.

04.07.19

02.10.19

Україна

1 475 827,49)

