РЕЄСТР отриманих проектних заявок на конкурсну програму
"Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти"
Українського культурного фонду

N

Номер заявки в
системі
Тип конкурсу. Тип
управління
проекту
проектами УКФ

1

80155

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

2

80257

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

3

80794

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

4

80799

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

5

80952

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

6

80977

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

Сектор культури і мистецтв

Назва проекту

Перформативне та сценічне
Інноваційна театрально-освітня
мистецтво (театр, балет, танець,
модель МЕТАТЕАТР - 2-й етап:
цирк, карнавал, музичні вистави
імплементація освітньої
(мюзикл, опера), перформанс,
магістерської програми
геппенінг)
«Культурологія і метатеатр»
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
Школа буковинської тайстри
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Культурні та креативні індустрії
Безкоштовний онлайн курс
(фестивалі та заходи, культурні та
(MOOC) для митців “Арткреативні простори, креативне маркетинг: як просувати власний
підприємництво, інновації)
культурний продукт”
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
Можливості пізнання танцю в
цирк, карнавал, музичні вистави
дитинстві. Другий етап
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурна спадщина (бібліотеки,
Інтенсивна освітня програма для
музейна справа, архіви, ремесла,
молодих музикантів у галузі
матеріальна та нематеріальна
традиційної музики
культурна спадщина)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та Літня школа урбаністики, екології
та мистецтва
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)

Загальний бюджет
проекту (в гривнях)

Запитувана сума від
Українського
культурного фонду (в
гривнях)

Повна назва організації

499 916,00

499 916,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю “Дім Оксфорд Клас”

488 141,60

488 141,60

Громадська організація «Вишиваний
Дивотвір»

498 405,00

498 405,00

Фізична особа підприємець Малиш
Ольга Олександрівна

351 181,00

351 181,00

Громадська організація “Молоток”

497 780,00

497 780,00

Громадська організація "Культурномистецький проект "Рись"

321 400,00

321 400,00

Фізична особа — підприємець Климко
Сергій Сергійович

7

81006

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

8

81038

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

9

81069

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

10

81118

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

81163

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

12

81183

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

13

81200

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

14

81312

15

81355

16

81446

11

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Арт простір "Мартинівський
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скарб"
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
Освітній проект "Голодомор:
музейна справа, архіви, ремесла, знати, щоб жити" (літня історична
матеріальна та нематеріальна
школа з вивчення Голодоморукультурна спадщина)
геноциду)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та Навчальна програма «Медіа-арт
та аудіовізуальний перформанс»
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
"Глиняна країна"
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та Продюсерський освітній центр
"ART & CINEMA PRODUCTION"
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Дизайн та мода (інтер’єрів,
прикладний, графічний,
ландшафтний, саунд-дизайн,
мода, архітектура)

Література та видавнича справи
(книги, періодика, журнали,
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Культурні та креативні індустрії
Освітні програми.
(фестивалі та заходи, культурні та
Індивідуальний
креативні простори, креативне
проект
підприємництво, інновації)
Культурна спадщина (бібліотеки,
Освітні програми.
музейна справа, архіви, ремесла,
Індивідуальний
матеріальна та нематеріальна
проект
культурна спадщина)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
Освітні програми.
інсталяція, плакат, літографія,
Індивідуальний
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
проект
скульптура, фотографія, паблікарт)

50 730,00

50 730,00

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СТЕПАНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ’
ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

500 000,00

500 000,00

Національний музей «Меморіал жертв
Голодомору»

255 762,00

255 762,00

Фізична особа-підприємець Босін
Олександр Маркович

434 194,00

424 194,00

Громадська організація "Благорода"
СПІЛКА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
«АСОЦІАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ
АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ
«АРМА-УКРАЇНА»
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
Синєпупова Наталія Євгенівна,
проводить власну господарську
діяльність під знаком для товарів та
послуг (брендом) «School of visual
communication»

382 777,88

382 777,88

Авторський навчальний проект
Наталії Синєпупової з композиції
“Fundamentals of Composition”

499 285,00

500 000,00

Освітня програма ІІІ
Хмельницького літературноперекладацького фестивалю
TRANSLATORIUM

296 572,00

296 572,00

Комунальна установа Хмельницької
міської ради «Агенція розвитку
Хмельницького»

Школа фестивального
менеджменту

491 724,00

491 724,00

Громадська організація “Фестиваль
сучасного мистецтва “ГогольFest””

"Є-ТОМУС" ("Єврейська
традиційна освіта в модерному
українському суспільстві")

504 950,00

459 810,00

ЦЕНТР ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Тестова освітня школа сучасних
мистецьких практик для
художників

382 880,00

382 880,00

Фізична особа-підприємець Дятел
Ольга Миколаївна

17

81511

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

18

81618

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

19

81747

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

20

81799

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

21

81825

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

22

81937

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

23

81953

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

24

81963

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

25

82207

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

26

82266

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
ORMAN
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла, Інстаграм-школа «50 музейних
скарбів»
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Культурні та креативні індустрії
Мистецький простір на базі
(фестивалі та заходи, культурні та
молодіжної платформи «Вільна
креативні простори, креативне
хата»
підприємництво, інновації)
Перформативне та сценічне
Методично-консалтингове
мистецтво (театр, балет, танець,
цирк, карнавал, музичні вистави забезпечення закладів культури
ОТГ
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Література та видавнича справи
(книги, періодика, журнали,
Книга "День вдячності"
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Література та видавнича справи
(книги, періодика, журнали,
Від червоного до синьо-жовтого
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Культурні та креативні індустрії
Краєзнавча гра «Тисячолітній
(фестивалі та заходи, культурні та
Ромен"
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
VIIІ відкритий фольклорний
(фестивалі та заходи, культурні та
креативні простори, креативне фестиваль « KULYKIVKA FOLK-FEST»
підприємництво, інновації)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
Козацьке бойове мистецтво
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
«Петриківський розпис – із сивої
старовини в майбутнє. Створення
Культурна спадщина (бібліотеки,
циклу відеомайстер-класів
музейна справа, архіви, ремесла,
Петриківського розпису
матеріальна та нематеріальна
Заслуженого майстра народної
культурна спадщина)
творчості України Тетяни
Гарькавої для он-лайн навчання

499 274,00

499 274,00

ORMAN

245 784,50

245 784,50

Громадська організація «Культурний
Проект»

331 593,00

319 593,00

Вільна хата

154 796,00

154 796,00

Комунальний заклад Львівської
обласної ради "Львівський обласний
центр народної творчості і культурноосвітньої роботи"

500 000,00

500 000,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА
ПРЕС-ГРУПА»

1 000 000,00

500 000,00

Міжнародна благодійна організація
"Міжнародний благодійний фонд
"ЕЙДОС"

62 153,00

62 153,00

Комунальний заклад Сумської
обласної ради «Державний історикокультурний заповідник «Посулля»

255 957,25

245 957,25

Куликівська селищна рада
Чернігівської області

500 000,00

500 000,00

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШКОЛА
КОЗАЦЬКОГО ГАРТУ «АРЕЙ»

370 644,00

370 644,00

Громадська організація «ПЕРСПЕКТИВА
2020»

27

82307

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

28

82328

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

29

82335

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

30

82340

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

31

82365

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

32

82371

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

33

82373

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

34

82397

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

35

82399

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

36

82414

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

37

82417

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Філософія на виріст.Р4С
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Література та видавнича справи
Всеукраїнський арт-семінар
(книги, періодика, журнали,
"КУСТ"
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Освітньо-професійна програма
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
«Рисунок та нові медіа»
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки, Розробка цифрового довідника
музейна справа, архіви, ремесла,
«Культурна спадщина Одеси:
матеріальна та нематеріальна Правила користування історичним
культурна спадщина)
середовищем»
Дизайн та мода (інтер’єрів,
Базовий курс по web-дизайну
прикладний, графічний,
(графічний дизайн) для підлітків з
ландшафтний, саунд-дизайн,
соціально незахищених верств
мода, архітектура)
населення
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
The School
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії Навчальний курс «Краудфандинг,
(фестивалі та заходи, культурні та
як інструмент фінансування та
креативні простори, креативне
популяризації національних
підприємництво, інновації)
креативних індустрій»
Мотиваційна школа професійного
Культурна спадщина (бібліотеки,
зростання сучасного дитячого
музейна справа, архіви, ремесла,
бібліотекаря: «Проектна
матеріальна та нематеріальна
діяльність, або Як виграти грант
культурна спадщина)
для бібліотеки»
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла, НКС, як інструмент у досягненні
миру та побудові злагоди
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Культурні та креативні індустрії
Освітні курси з авторського права
(фестивалі та заходи, культурні та
та суміжних прав «Copyright
креативні простори, креативне
Culture»
підприємництво, інновації)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла, Освітня ініціатива «Art Education
Forum»
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)

320 115,60

320 115,60

ТОВ «Культурний Проект»

177 960,00

137 960,00

Рівненська організація Національної
спілки письменників України

499 081,10

499 081,10

Національна академія образотворчого
мистецтва і архітектури

392 281,00

392 281,00

Управління з питань охорони об’єктів
культурної спадщини Одеської міської
ради

156 800,00

156 800,00

Державний заклад «Центральна
державна науково-технічна бібліотека
гірничо-металургійного комплексу
України» (ДЗ «ЦДНТБ ГМК України»)

500 000,00

500 000,00

Академія Розвитку

462 217,20

462 217,20

Фізична особа-підприємець
Монастирна Інга Олександрівна

215 724,94

215 724,94

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ
«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ
ДІТЕЙ»

68 906,00

68 906,00

Луганський обласний центр народної
творчості

267 898,00

267 898,00

Громадська організація "Чернігів
Європейський"

154 960,00

154 960,00

Школа I-III ступенів №218
Деснянського району міста Києва
(школа № 218)

38

82421

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

39

82426

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

40

82433

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

41

82434

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

42

82438

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

43

82442

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

44

82450

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

45

82463

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

46

82471

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

47

82472

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

48

82488

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

49

82499

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

Дизайн та мода (інтер’єрів,
прикладний, графічний,
Мо/Дні : Освітня платформа
ландшафтний, саунд-дизайн,
мода, архітектура)
Культурна спадщина (бібліотеки,
Освітня програма «Традиційна
музейна справа, архіви, ремесла,
культура українців Одещини.
матеріальна та нематеріальна
Минуле і сучасне»
культурна спадщина)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
Візуальне мистецтво як засіб
інсталяція, плакат, літографія,
профілактики та подолання
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
емоційного вигорання педагогів
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурні та креативні індустрії
«Осіння школа локальних
(фестивалі та заходи, культурні та
культурних лідерів Харківщини
креативні простори, креативне
«Culture camp – 2019»
підприємництво, інновації)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла, НА.МИ.СТ.О: (НАука. МИстецтво.
СТудії. Освіта)
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
Школа Народних Ремесел
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
«Ефективно про культуру та
Культурні та креативні індустрії
мистецтво» - Освітні курси для
(фестивалі та заходи, культурні та
журналістів, які працюють над
креативні простори, креативне
висвітленням культурної та
підприємництво, інновації)
мистецької тематики
Культурні та креативні індустрії
FUTURE SKILLS Kitchen – Навчальна
(фестивалі та заходи, культурні та
лабораторія стійкого креативного
креативні простори, креативне
урбан-підприємництва для молоді
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
освітня мистецька платформа
(фестивалі та заходи, культурні та
KUST
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
Культурно-освітній марафон
(фестивалі та заходи, культурні та
«Технології креативного
креативні простори, креативне
мислення»
підприємництво, інновації)
Аудіовізуальне мистецтво (кіно,
телебачення, реклама, відео-арт, Культурно-мистецька медіа-школа
для дітей та підлітків
диджитал-арт, нові медіа,
відеоігри, віджеїнг)
Культурна спадщина (бібліотеки, Курс та гайдлайн з реставрації для
музейна справа, архіви, ремесла,
підлітків як інструмент для
матеріальна та нематеріальна
популяризації ідеї збереження
культурна спадщина)
культурної спадщини в Одесі

483 782,00

483 782,00

Управління економіки Хмельницької
міської ради

218 755,00

218 755,00

Одеська обласна організація
Національної спілки краєзнавців
України

228 854,86

228 854,86

Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди

293 840,00

293 840,00

Громадська організація «Харківська
платформа розвитку культури і
туризму»

264 850,00

264 850,00

Бюро науково-технічної експертизи
«АРТ-ЛАБ»

382 421,00

382 421,00

КУ "Одеський обласний центр
української культури"

371 751,00

371 751,00

Київська організація Національної
спілки журналістів України

449 890,00

336 990,00

НУО Інститут креативного міста

488 804,00

488 804,00

ФОП Кущенко Віктор Володимирович

627 300,00

499 800,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю “Інноваційні
технології розвитку”

328 670,00

328 670,00

Фізична особа-підприємець Ковтунець
Олена Олександрівна

396 325,00

381 325,00

Громадська організація «Мюзеюм фор
чейндж»

50

82514

51

82515

52

82521

53

82524

54

82527

55

82531

56

82537

57

82542

58

82543

59

82544

60

82548

61

82551

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

Аудіальне мистецтво
(жива/відтворена музика, саундарт, радіо)

Інноваційна культурно-освітня
програма для навчання та
реалізації молодих джазових
музикантів “ART JAZZ School”

Культурна спадщина (бібліотеки,
Освітні програми.
Освітня ініціатива «Культурна
музейна справа, архіви, ремесла,
Індивідуальний
спадщина – ресурс розвитку
матеріальна та нематеріальна
проект
території»
культурна спадщина)
Аудіовізуальне мистецтво (кіно,
Освітні програми.
телебачення, реклама, відео-арт,
Індивідуальний
Освітній кінокурс "Vertical"
диджитал-арт, нові медіа,
проект
відеоігри, віджеїнг)
Культурні та креативні індустрії
Освітні програми.
Інноваційна програма до
(фестивалі та заходи, культурні та
Індивідуальний
спеціальності “Менеджмент
креативні простори, креативне
проект
соціокультурної діяльності”
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
Освітні програми.
(фестивалі та заходи, культурні та
Індивідуальний
Форум «Культура як індустрія»
креативні простори, креативне
проект
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
Центр Шептицького УКУ як
Освітні програми.
(фестивалі та заходи, культурні та
інноваційна платформа
Індивідуальний
креативні простори, креативне
неформальної освіти для
проект
підприємництво, інновації)
культурних і креативних індустрій
Освітні програми.
Аудіальне мистецтво
Індивідуальний
(жива/відтворена музика, саунд- «Юна опера» В. Скуратовського
проект
арт, радіо)
Література та видавнича справи
Освітні програми.
(книги, періодика, журнали,
Індивідуальний
Сігалон
друковані ЗМІ, літературні
проект
фестивалі)
Перформативне та сценічне
Освітні програми. мистецтво (театр, балет, танець,
Балетні майстер-класи з Іриною
Індивідуальний
цирк, карнавал, музичні вистави
Мельничук
проект
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурні та креативні індустрії
Освітні програми.
(фестивалі та заходи, культурні та
Індивідуальний
ПРОПРАВА
креативні простори, креативне
проект
підприємництво, інновації)
Перформативне та сценічне
Освітні програми. мистецтво (театр, балет, танець,
Навчальний курс: Театр абсурду
Індивідуальний
цирк, карнавал, музичні вистави
Ежена Іонеско. Теорія і практика.
проект
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Створення центру вітражного
Культурна спадщина (бібліотеки,
Освітні програми.
мистецтвана базі ДНЗ «Львівське
музейна справа, архіви, ремесла,
Індивідуальний
ВПХУ» для збереження та
матеріальна та нематеріальна
проект
розвитку культурної спадщини
культурна спадщина)
українського вітражу

456 870,00

407 670,00

Рівненська обласна громадська
організація "Джазовий клуб "ДЖЕМ"

251 759,00

251 759,00

Громадська організація «Балаклійська
районна громадська організація
«Культурна ініціатива Балаклійщини»»

239 865,00

229 785,00

Комунальний заклад «Кіноконцертний
зал ім.О. Довженка»

615 280,00

448 680,00

Комунальний заклад
“Дніпропетровський коледж культури і
мистецтв Дніпропетровської обласної
ради”

600 000,00

500 000,00

Культурно-освітній центр імені
Олександра Довженка

499 538,00

499 538,00

Вищий навчальний заклад
«Український Католицький
Університет»

178 562,00

178 562,00

342 536,00

258 200,00

493 373,00

493 373,00

Фізична особа-підприємець
Мельничук Ірина Євгеніївна

491 850,00

491 850,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЛО НЕТ"

499 900,00

499 900,00

Громадська організація «Міжнародний
соціально-культурний проект
«ДЖОЙФЕСТ».

324 480,00

324 480,00

Державний навчальний заклад
«Львівське вище професійне художнє
училище»

Міський комунальний заклад культури
«Дніпровська дитяча музична школа
№6 ім.В.І.Скуратовського»
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Учбово-видавничий
центр «Школяр» (ТОВ «Учбововидавничий центр «Школяр»)

62

82554

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

63

82559

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

64

82560

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

65

82571

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

66

82578

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

67

82580

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

68

82581

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

69

82588

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

70

82590

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

71

82596

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

72

82600

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Відкриті студії від найстаріших
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
майстерень Києва
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
“Змінюй місто: культурні поДІЇ”
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Література та видавнича справи
Культові підручники театрального
(книги, періодика, журнали,
мистецтва.
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Культурні та креативні індустрії
Розробка та запровадження
(фестивалі та заходи, культурні та
онлайн-курсу «Культура та
креативні простори, креативне політика: багатозначність (взаємо)
підприємництво, інновації)
зв’язків»
Аудіальне мистецтво
Bandura on-line – інтерактивний
(жива/відтворена музика, саундосвітній мобільний додаток
арт, радіо)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
Пусто
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
Студії з права інтелектуальної
(фестивалі та заходи, культурні та
власності для креативних
креативні простори, креативне
індустрій (CreativeLawStudiоs)
підприємництво, інновації)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
Азимут культурного розвитку
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Перформативне та сценічне
Театральне вікно до Європи.
мистецтво (театр, балет, танець,
цирк, карнавал, музичні вистави Діалог між актором та цифровим
аватаром
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
«Професія мрії» – створення
Культурні та креативні індустрії
креативного центру “IT- Kids” Hub,
(фестивалі та заходи, культурні та
який допоможе дітям розвивати їх
креативні простори, креативне
здібності та перетворити
підприємництво, інновації)
захоплення у майбутню професію.
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
Конференція «Арт лікбез»
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)

449 723,00

449 723,00

Національна спілка художників України

443 000,00

443 000,00

Громадська організація “Зроби місто”

499 280,00

499 280,00

Громадська організація «Фестивальний
центр «Вільне місто»

499 000,00

499 000,00

Громадська організація «Школа
політичної аналітики»

482 168,00

482 168,00

ФОП Голобородько Михайло
Миколайович

1 000 000,00

498 000,00

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКА
ТВОРЧОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ "ЛІГА
АРТІС"

564 850,00

492 150,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю “Інститут права,
технологій та інновацій”

583 820,00

483 820,00

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ
ІМЕНІ М.Ф.СУМЦОВА» ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ

284 910,00

284 910,00

ФОП Терновий Дмитро Миколайович

465 006,00

465 006,00

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
"ІНТЕГРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК"

641 220,00

427 920,00

ГО «Ілюзіон Герінгера»

82605

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

74

75

73

76

Історії що надихають

497 960,00

497 960,00

Pictoric

82606

Культурна спадщина (бібліотеки,
Освітні програми.
музейна справа, архіви, ремесла,
Індивідуальний
матеріальна та нематеріальна
проект
культурна спадщина)

Відродження традицій народних
художніх промислів під час
підготовки фахівців у закладах
професійної (професійнотехнічної) освіти

267 920,00

267 920,00

Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова

82607

Культурні та креативні індустрії
Освітні програми.
(фестивалі та заходи, культурні та
Індивідуальний
креативні простори, креативне
проект
підприємництво, інновації)

Урбанина — третя конференція
про міські проекти

500 000,00

400 000,00

Громадська організація «Агенти змін»

Реалізація пілотного проекту
«Розробка стратегії популяризації
читання в Україні за допомогою
студентів-журналістів, що
опанують теоретико-практичний
курс «Літературна критика і
промоція сучасної української
літератури»

498 546,50

498 546,50

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ІНТАЙМНЬЮЗ»

Польова школа молодого
археолога

408 949,00

408 949,00

Інститут археології Національної
академії наук України

Відкриття та запуск Львівської
філії "Першої української школи
театру і кіно"

496 308,00

496 308,00

Громадська організація «Фестивальний
центр «Золотий Дюк»

Адаптивне повторне
використання як ресурс для
розвитку культурних та
креативних індустрій на Східній
Україні

747 780,00

467 780,00

Приватний заклад “Інститут
“Харківська школа архітектури”

Old school is cool

184 380,00

184 380,00

Громадська Організація «Центр
«Ресурс Професіонал»

"Школа Джазу"

462 416,40

462 416,40

Міський комунальний заклад культури
«Дніпровська дитяча музична школа
№ 19»

82611

77

82615

78

82618

79

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)

82619

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

Література та видавнича справи
(книги, періодика, журнали,
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)

Культурна спадщина (бібліотеки,
Освітні програми.
музейна справа, архіви, ремесла,
Індивідуальний
матеріальна та нематеріальна
проект
культурна спадщина)
Перформативне та сценічне
Освітні програми. мистецтво (театр, балет, танець,
Індивідуальний
цирк, карнавал, музичні вистави
проект
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурні та креативні індустрії
Освітні програми.
(фестивалі та заходи, культурні та
Індивідуальний
креативні простори, креативне
проект
підприємництво, інновації)

80

82620

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

81

82624

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Аудіальне мистецтво
(жива/відтворена музика, саундарт, радіо)

82

82628

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

83

82632

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

84

82652

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

85

82653

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

86

82667

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

87

82671

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

88

82677

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

89

82681

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

90

82686

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

91

82694

Освітні програми.
Індивідуальний
проект

92

91030

Освітні програми.
Проект
національної
співпраці

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Мистецтво фотографії - від ідеї до
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
реалізації
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
Архітектура модернізму в Луцьку
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Література та видавнича справи
Літературна школа «Цвіт
(книги, періодика, журнали,
папороті»
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Культурні та креативні індустрії
Міждисциплінарний курс про
(фестивалі та заходи, культурні та
художні відеоігри
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та Розробка освітнього курсу “Івентменеджмент”
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
Освітня програма міжнародної
цирк, карнавал, музичні вистави
хореографічної інтернатури
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
ШКОЛА ПЕРФОМАНСУ
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Розробка та презентація освітньої
Аудіальне мистецтво
програми для музичних
(жива/відтворена музика, саунднавчальних закладів «Історія
арт, радіо)
українського солоспіву»
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Архітектура Можливостей
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
Медіація для культури
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
Фестиваль живих історій
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)

182 050,00

182 050,00

Благодійний фонд “Мистецтво без
меж”

453 150,00

453 150,00

Комунальне підприємство «Центр
туристичної інформації та послуг»
Луцької міської ради

496 308,00

496 308,00

Чернігівська обласна організація
Національної спілки письменників
України

453 598,00

453 598,00

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"МОЛОДІЖНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ
ЦЕНТР"

495 500,00

495 500,00

Громадська організація “Відкритий
університет Майдану”

438 860,00

438 860,00

Громадська організація «Тьюторська
асоціація України»

426 360,00

426 360,00

Львівська міська громадська
організація «Інститут актуального
мистецтва»

499 370,00

499 370,00

Всеукраїнська громадська молодіжна
організація «Зелена Молодь України»

508 389,13

500 000,00

ФОП Кручак Юрий Миколайович

237 542,14

237 542,14

ФОП Танай Галина Вікторівна

1 390 330,00

1 096 330,00

Громадська організація “Інша Освіта”

93

91535

94

91541

95

92276

96

92347

97

92429

98

92475

99

92493

100

92516

101

92589

102

92602

103

92637

Освітні програми. Культурна спадщина (бібліотеки,
Проект
музейна справа, архіви, ремесла, Мережа антитаборів «Be proud of
UA»
національної
матеріальна та нематеріальна
співпраці
культурна спадщина)
Проект "Посилення інституційної
спроможності місцевого
самоврядування в частині
Освітні програми. Культурні та креативні індустрії
забезпечення надання
Проект
(фестивалі та заходи, культурні та
ефективних культурних послуг,
національної
креативні простори, креативне
застосовуванні інноваційних та
співпраці
підприємництво, інновації)
креативних індустрій, створення
принципово нових лідерів до
культурного розвитку громад"
Освітні програми. Культурні та креативні індустрії
Творча майстерня “Жовтого
Проект
(фестивалі та заходи, культурні та
автобуса”
національної
креативні простори, креативне
співпраці
підприємництво, інновації)
Освітні програми. Культурні та креативні індустрії
Налагодження молоддю
Проект
(фестивалі та заходи, культурні та
культурних містків через
національної
креативні простори, креативне
технології
співпраці
підприємництво, інновації)
Перформативне та сценічне
Освітні програми.
Навчальний практикум-інтенсив
мистецтво (театр, балет, танець,
Проект
створення інноваційних
цирк, карнавал, музичні вистави
національної
театральних форм для студентів
(мюзикл, опера), перформанс,
співпраці
творчих вишів «Метод Автора»
геппенінг)
Освітні програми. Культурні та креативні індустрії
Проект
(фестивалі та заходи, культурні та
«МіБ 2.0:Мистецтво і Бізнес»
національної
креативні простори, креативне
співпраці
підприємництво, інновації)
Освітні програми. Аудіовізуальне мистецтво (кіно,
Зошити для вивчення математики
Проект
телебачення, реклама, відео-арт,
за допомогою доповненоi
національної
диджитал-арт, нові медіа,
реальностi (IQ Роботс и Smart Girl)
співпраці
відеоігри, віджеїнг)
Освітні програми. Культурна спадщина (бібліотеки,
Місто ХХ століття крізь призму
Проект
музейна справа, архіви, ремесла, цифрової ери: освітня платформа
національної
матеріальна та нематеріальна
для роботи з культурною
співпраці
культурна спадщина)
спадщиною
Освітні програми. Культурні та креативні індустрії
Освітній акторський ворк-шоп
Проект
(фестивалі та заходи, культурні та
Івани та Клер Чаббак
національної
креативні простори, креативне
співпраці
підприємництво, інновації)
Освітні програми. Культурні та креативні індустрії
Навчальний посібник з
Проект
(фестивалі та заходи, культурні та
культурного підприємництва у
національної
креативні простори, креативне
форматі Відеоблогу Borodina TV
співпраці
підприємництво, інновації)
Освітні програми. Культурні та креативні індустрії
Проект
(фестивалі та заходи, культурні та Створення цифрових імерсивних
інструментів для музеїв
національної
креативні простори, креативне
співпраці
підприємництво, інновації)

1 875 228,60

1 499 908,60

Благодійна організація
«Всеукраїнський благодійний фонд «За
право на життя»

1 725 580,00

1 378 960,00

Всеукраїнська асоціація органів
місцевого самоврядування «Асоціація
сільських, селищних рад та об’єднаних
громад України»

1 639 798,00

1 294 050,00

Громадська організація "ГЕРОЇ.ЮЕЙ"

1 747 750,00

1 396 210,00

Громадська організація “Міжнародний
центр інноваційного розвитку та
суспільних ініціатив”

1 846 726,00

1 451 701,00

ГО "Центр розвитку особистості
"Єдність"

1 620 000,00

1 350 000,00

ТОВ «Йоло Корпорейшн»

2 050 000,00

1 450 000,00

ФОП Сідоров Андрій Андрійович

1 582 070,00

1 256 320,00

Фізична особа-підприємець Бетлій
Олена В'ячеславівна

2 033 958,00

1 493 958,00

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНА НА
ДОЛОНЯХ»

1 380 320,00

1 146 890,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю «БІТ ПРОДАКШН
СТУДІО»

1 622 618,00

1 288 203,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю “Сенсорама Лаб”

104

92685

105

92693

106

102545

107

102555

108

102648

109

110086

110

110154

111

110279

112

110539

113

110676

114

110764

Освітні програми.
Проект
національної
співпраці
Освітні програми.
Проект
національної
співпраці

Аудіальне мистецтво
(жива/відтворена музика, саундарт, радіо)

Аудіо-візуальна лабораторія
«Модуль»

Аудіальне мистецтво
Проект для загальноосвітніх шкіл
(жива/відтворена музика, саунд«Музика мого народу»
арт, радіо)

Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець, Міжнародний освітній соціальноцирк, карнавал, музичні вистави культурний проект “The future of
Europe”
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Освітні програми. Культурні та креативні індустрії
Проект
(фестивалі та заходи, культурні та Глобальна Академія Культурної
Дипломатії
міжнародної
креативні простори, креативне
співпраці
підприємництво, інновації)
Презентація та розповсюдження
Освітні програми. Література та видавнича справи
навчального-методичного
Проект
(книги, періодика, журнали,
посібника «Прописи та завдання з
міжнародної
друковані ЗМІ, літературні
математики для дітей з
співпраці
фестивалі)
розладами аутичного спектру» в
Німеччині.
Мобільність та
Культурна спадщина (бібліотеки,
програми обміну. музейна справа, архіви, ремесла,
Дев'ять життів традиції
Індивідуальний
матеріальна та нематеріальна
проект
культурна спадщина)
Мобільність та
Культурна спадщина (бібліотеки,
програми обміну. музейна справа, архіви, ремесла,
«ПрофіТур»: морські вакації
Індивідуальний
матеріальна та нематеріальна
проект
культурна спадщина)
Мобільність та
Культурна спадщина (бібліотеки,
програми обміну. музейна справа, архіви, ремесла, Бібліотека на роздоріжжі: захист
інтелектуальної складової
Індивідуальний
матеріальна та нематеріальна
проект
культурна спадщина)
Візуальне мистецтво (живопис,
Мобільність та
графіка, мозаїка, естамп,
програми обміну.
інсталяція, плакат, літографія,
Міжнародний акварельний
Індивідуальний
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
пленер в Острозі
проект
скульптура, фотографія, паблікарт)
Перформативне та сценічне
Мобільність та
мистецтво (театр, балет, танець,
програми обміну.
Творчий інтенсив з циркового
цирк, карнавал, музичні вистави
Індивідуальний
мистецтва « STAR BRIDGES »
(мюзикл, опера), перформанс,
проект
геппенінг)
Мобільність та
Культурна спадщина (бібліотеки,
Воркшоп «Музеї в новій
програми обміну. музейна справа, архіви, ремесла, креативній економіці. Руйнуємо
Індивідуальний
матеріальна та нематеріальна
стереотипи. Створюємо сучасний
проект
культурна спадщина)
музей»

Освітні програми.
Проект
міжнародної
співпраці

1 279 450,46

858 902,00

Благодійна організація «Благодійний
фонд «Підтримка України»

1 695 344,00

1 355 344,00

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД БЛАГО
ПОЛІССЯ"

1 924 290,00

1 348 770,00

“ВІДЛІК ПРОДЖЕКТС”

2 865 590,00

1 997 750,00

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
"ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН"

993 344,00

695 340,00

Благодійна організація «Міжнародний
благодійний фонд «Благодать Божа»

513 646,00

496 810,00

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ХАРКІВ З
ТОБОЮ»

576 531,00

495 865,00

Комунальний заклад «Херсонська
обласна бібліотека для дітей ім.
Дніпрової Чайки» Херсонської обласної
ради

79 387,87

54 288,50

Луганська обласна універсальна
наукова бібліотека

274 830,00

274 830,00

Громадська організація «Колоарт»

418 932,00

418 932,00

Комунальний заклад "Палац культури
"Хортицький"

109 578,00

88 335,00

Луганський обласний краєзнавчий
музей

115

110844

Мобільність та
програми обміну.
Індивідуальний
проект

116

110926

Мобільність та
програми обміну.
Індивідуальний
проект

117

111078

Мобільність та
програми обміну.
Індивідуальний
проект

118

111251

Мобільність та
програми обміну.
Індивідуальний
проект

119

111301

Мобільність та
програми обміну.
Індивідуальний
проект

111800

Мобільність та
програми обміну.
Індивідуальний
проект

120

121

112247

122

112269

123

112283

124

112298

Мобільність та
програми обміну.
Індивідуальний
проект
Мобільність та
програми обміну.
Індивідуальний
проект
Мобільність та
програми обміну.
Індивідуальний
проект
Мобільність та
програми обміну.
Індивідуальний
проект

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)

Мандрівна фотовиставка "Go
village"

81 472,00

81 472,00

Львівська обласна універсальна
наукова бібліотека

Шляхами Гоголівського «Вія» - до
української душі.

451 033,00

451 033,00

Театр «Театральна Лабораторія»

“Скуза, Джотто”

505 370,00

500 000,00

ГО “Міжнародний інститут культурної
дипломатії”

Життя серед руїн

179 028,00

179 028,00

Фізична особа-підприємець
Сердюкова Юлія Миколаївна

Проведення наукової конференції
для дослідників літературної пам’
ятки ˮСлово о полку Ігоревімˮ

60 000,00

50 000,00

Новгород-Сіверський історикокультурний музей-заповідник ˮСлово о
полку Ігоревімˮ

NVAIR – Міжнародна програма
мистецьких обмінних програм
резиденцій для молодих митців

581 082,00

473 082,00

Конгрес Активістів Культури

Стажування у комітеті фестивалю
‘’Місто Жінок’’ (Любляна
Словенія)

64 000,00

64 000,00

ФОП ‘’ Делієва Наталя Вікторівна’’

Спільна українсько-польська
культурна спадщина – спільна
промоція

498 490,00

498 490,00

ГО "Інститут Регіонального Розвитку"

Від витоків до майбутнього:
передача культурної спадщини
через призму співпраці громад
Буковини

32 874,00

306 224,00

Громадська організація «Простір
розвитку громад»

«Бібліодрайв» - бібліотечний
фестиваль

95 000,00

95 000,00

КЗ ЛОР «Львівська обласна бібліотека
для юнацтва ім. Р. Іваничука»

125

112326

126

112329

127

112351

128

112396

129

112422

130

112423

131

112444

132

112446

133

112447

134

112448

135

112490

Мобільність та
Культурні та креативні індустрії
програми обміну. (фестивалі та заходи, культурні та
Індивідуальний
креативні простори, креативне
проект
підприємництво, інновації)

Неформальне об’єднання
культурних операторів та митців
Волині, Рівненщини,
Кіровоградщини та Черкащини:
потенціал, обмін досвідом,
співпраця

Мобільність та
Культурні та креативні індустрії
SprachWanderCamp - культурний
програми обміну. (фестивалі та заходи, культурні та
та мовний обмін для українців та
Індивідуальний
креативні простори, креативне
австрійців
проект
підприємництво, інновації)
Візуальне мистецтво (живопис,
Мобільність та
графіка, мозаїка, естамп,
програми обміну.
інсталяція, плакат, літографія,
Художники пересувники.
Індивідуальний
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
Маріуполь-Хмельницький
проект
скульптура, фотографія, паблікарт)
Мобільність та
Культурна спадщина (бібліотеки,
програми обміну. музейна справа, архіви, ремесла,
Модерний архів
Індивідуальний
матеріальна та нематеріальна
проект
культурна спадщина)
Мобільність та
Аудіальне мистецтво
програми обміну.
(жива/відтворена музика, саунд- “Цимбальний марафон країною”
Індивідуальний
арт, радіо)
проект
Мобільність та
Культурна спадщина (бібліотеки,
програми обміну. музейна справа, архіви, ремесла, Українська Національна Школа
Етнодизайну
Індивідуальний
матеріальна та нематеріальна
проект
культурна спадщина)
Мобільність та
Література та видавнича справи
Мистецька резиденція
програми обміну.
(книги, періодика, журнали,
"Відповідальні Земляни"
Індивідуальний
друковані ЗМІ, літературні
проект
фестивалі)
Мобільність та
Література та видавнича справи Інноваційні методи застосування
програми обміну.
(книги, періодика, журнали,
Універсальної десяткової
Індивідуальний
друковані ЗМІ, літературні
класифікації (УДК) у практиці
проект
фестивалі)
роботи бібліотек України
Мобільність та
Аудіальне мистецтво
програми обміну.
(жива/відтворена музика, саундХор-Fest «Східний КАМЕРТОН»
Індивідуальний
арт, радіо)
проект
Мобільність та
Література та видавнича справи
Мандрівний поетичний
програми обміну.
(книги, періодика, журнали,
бібліопростір А+
Індивідуальний
друковані ЗМІ, літературні
проект
фестивалі)
Мобільність та
Культурна спадщина (бібліотеки,
програми обміну. музейна справа, архіви, ремесла,
«language camp – UA»
Індивідуальний
матеріальна та нематеріальна
проект
культурна спадщина)

498 618,00

498 618,00

Громадська організація «Мистецьке
об’єднання «Стендаль»

499 960,00

499 960,00

Харківський міський воєнноісторичний клуб “Святослав”

397 360,00

397 360,00

ФОП Коробкова Ольга Олегівна

106 074,00

106 074,00

Державний архів Рівненської області

450 944,96

450 944,96

ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТОСВІТНІХ
ЗАКЛАДІВ

214 623,75

202 623,75

Центр Громадських Ініціатив

499 951,00

499 951,00

Громадська організація "Українські
Креативні Реформатори"

496 274,16

496 274,16

Державна наукова установа "Книжкова
палата України імені Івана Федорова"

497 336,00

497 336,00

Обласний комунальний заклад
«Сєвєродонецький коледж культури і
мистецтв імені Сергія Прокоф’єва»

152 622,00

152 622,00

Комунальний заклад «Чернігівська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. В. Г. Короленка»

103 447,00

82 090,00

Львівська обласна бібліотека для дітей

136

112497

137

112508

138

112512

139

112526

140

112552

141

112565

142

112568

143

112617

144

112633

145

112657

146

112658

Мобільність та
Культурна спадщина (бібліотеки,
програми обміну. музейна справа, архіви, ремесла,
Індивідуальний
матеріальна та нематеріальна
проект
культурна спадщина)
Перформативне та сценічне
Мобільність та
мистецтво (театр, балет, танець,
програми обміну.
цирк, карнавал, музичні вистави
Індивідуальний
(мюзикл, опера), перформанс,
проект
геппенінг)
Перформативне та сценічне
Мобільність та
мистецтво (театр, балет, танець,
програми обміну.
цирк, карнавал, музичні вистави
Індивідуальний
(мюзикл, опера), перформанс,
проект
геппенінг)
Мобільність та
Література та видавнича справи
програми обміну.
(книги, періодика, журнали,
Індивідуальний
друковані ЗМІ, літературні
проект
фестивалі)
Перформативне та сценічне
Мобільність та
мистецтво (театр, балет, танець,
програми обміну.
цирк, карнавал, музичні вистави
Індивідуальний
(мюзикл, опера), перформанс,
проект
геппенінг)
Мобільність та
Культурні та креативні індустрії
програми обміну. (фестивалі та заходи, культурні та
Індивідуальний
креативні простори, креативне
проект
підприємництво, інновації)
Мобільність та
Аудіальне мистецтво
програми обміну.
(жива/відтворена музика, саундІндивідуальний
арт, радіо)
проект
Перформативне та сценічне
Мобільність та
мистецтво (театр, балет, танець,
програми обміну.
цирк, карнавал, музичні вистави
Індивідуальний
(мюзикл, опера), перформанс,
проект
геппенінг)
Перформативне та сценічне
Мобільність та
мистецтво (театр, балет, танець,
програми обміну.
цирк, карнавал, музичні вистави
Індивідуальний
(мюзикл, опера), перформанс,
проект
геппенінг)
Мобільність та
Література та видавнича справи
програми обміну.
(книги, періодика, журнали,
Індивідуальний
друковані ЗМІ, літературні
проект
фестивалі)

"ЛЮДИ ТА ГЕРОЇ: німецький
досвід меморіальності"

249 250,00

249 250,00

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ Фонд
сприяння розвитку ДНІМ ім. Д.І.
Яворницького

Слідами Олександра
Македонського

359 000,00

359 000,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Консалтингова
фірма «Веданта-експерт».

Cоціально-мистецький проект
«МІСТ- 1 крок»

417 124,00

417 124,00

Комунальний заклад "Запорізька
обласна філармонія" Запорізької
обласної ради

Фестиваль Сучасної української
поезії «РИМОВА»

405 537,00

405 537,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Видавництво
«САМІТ-КНИГА»

Міжнародний Конгрес з
досліджень у сфері танців

160 424,00

122 070,00

Львівська секція Міжнародної Ради
Танцю CID при ЮНЕСКО

Створення пізнавальнопросвітницького фільму
«КРЕАТИВНІСТЬ БДЖІЛЬНИЦТВА
УКРАЇНИ В СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ»

286 422,00

286 466,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю телерадіовидавнича
компанія «ОКО»

Ukrainian Live тур

499 385,00

499 385,00

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОЛЕҐІУМ
МУЗІКУМ"

«Культурний обмін між
Новопсковською та Межівською
ОТГ – запорука дружньої
співпраці»

384 478,00

351 350,00

Фізична особа підприємець Птушко

Маршове мистецтво: новий
перформанс в Україні. Від
застарілих стереотипів до
захоплюючих вистав.

242 610,00

242 610,00

Фізична Особа Підприємець
"Томасишин М.М."

Міжнародний фестиваль
письменників-перекладачів

444 073,00

444 073,00

ПП «Медіа-центр «ДієСлово»

350 080,00

350 080,00

Громадська організація «Рідна наша
земля»

Запровадження творчої
Мобільність та
Культурні та креативні індустрії
лабораторії для реалізації творчих
програми обміну. (фестивалі та заходи, культурні та
ідей креативного сектору
Індивідуальний
креативні простори, креативне
Тарутинського району «Єдність.
проект
підприємництво, інновації)
Унікальність. Злагода»

147

148

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)

112680

Мобільність та
програми обміну.
Індивідуальний
проект

121082

Мобільність та
Культурні та креативні індустрії
програми обміну.
(фестивалі та заходи, культурні та
Проект
креативні простори, креативне
національної
підприємництво, інновації)
співпраці

149

122505

150

130417

151

130840

152

131316

153

132296

154

132425

155

132520

Ukrainian Art to NordArt 2019

433 037,50

433 037,50

Громадська організація «ПЕРФЕКТНА
АРТ ГРУПА»

Програма культурних обмінів :
«Міжрегіональні соціокультурні
форуми. Досвід і перспективи»

784 749,00

627 753,00

Громадська організація «Інститут міста
Ужгорода»

628 056,00

500 150,00

Перещепинська міська рада

3 075 560,00

1 998 385,00

Фізична особа-підприємець
НЕЧИПОРУК Володимир Степанович

676 860,00

473 788,00

Музей народної архітектури і побуту у
Львові імені Климентія Шептицького

791 065,00

553 865,00

Громадська організація «Креативний
простір ВЕЖА»

3 345 801,00

2 000 000,00

Громадська організація "Всеукраїнська
Асоціація "Платформа сучасного
танцю"

1 155 888,68

889 048,20

Громадська організація «Український
центр європейської політики»

500 000,00

350 000,00

Івано-Франківська обласна бібліотека
для дітей

«Двох берегів прадавнього Дніпра
лунає дзвінко суголосся!».
Мобільність та
Національна співпраця, обмін
Культурні та креативні індустрії
програми обміну.
знаннями, досвідом та ідеями в
(фестивалі та заходи, культурні та
Проект
галузі культури та мистецтв між
креативні простори, креативне
національної
Перещепинською міською ОТГ
підприємництво, інновації)
співпраці
Дніпропетровської області і
Монастириською міською ОТГ
Тернопільської області.
Мобільність та
Дизайн та мода (інтер’єрів,
програми обміну.
прикладний, графічний,
ПОЗАПОДІУМНІ ДЕБЮТИ
Проект
ландшафтний, саунд-дизайн,
міжнародної
мода, архітектура)
співпраці
Мобільність та
Культурна спадщина (бібліотеки,
програми обміну.
музейна справа, архіви, ремесла,
Явір-Рід
Проект
матеріальна та нематеріальна
міжнародної
культурна спадщина)
співпраці
Мобільність та
Культурні та креативні індустрії
Проект міжнародного стажування
програми обміну.
(фестивалі та заходи, культурні та
професіоналів та культурних
Проект
креативні простори, креативне
операторів з міста Маріуполь
міжнародної
підприємництво, інновації)
співпраці
Мобільність та
Перформативне та сценічне
програми обміну. мистецтво (театр, балет, танець,
Міжнародний проект Артіль
Проект
цирк, карнавал, музичні вистави
міжнародної
(мюзикл, опера), перформанс,
співпраці
геппенінг)
Мобільність та
Культурні та креативні індустрії
програми обміну.
(фестивалі та заходи, культурні та
Культура заради миру
Проект
креативні простори, креативне
міжнародної
підприємництво, інновації)
співпраці
Мобільність та
Культурні та креативні індустрії
програми обміну.
(фестивалі та заходи, культурні та
ETNOBOOK – 2019
Проект
креативні простори, креативне
міжнародної
підприємництво, інновації)
співпраці

156

157

132649

Мобільність та
програми обміну.
Проект
міжнародної
співпраці

132663

Мобільність та
програми обміну.
Проект
міжнародної
співпраці

158

132664

159

132670

160

132675

161

140170

162

140192

163

140205

164

140247

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)

Пліт Крим / Пліт Народів

972 280,00

679 280,00

Громадська Організація "Школа
Політичного Перформансу"

Ісход. Бірючий 019. Чорногорія

2 599 926,00

1 999 926,00

Громадська організація «Спілка
Дослідників Сучасного Мистецтва»

1 240 834,00

867 756,00

Фізична особа підприємець
Марейченко Римма Олександрівна

2 060 660,00

1 292 500,00

Громадська організація «Нова країна»

847 630,00

679 750,00

Громадська організація "Народний
Майдан Вінничични"

499 929,00

499 929,00

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

500 000,00

500 000,00

Комунальний заклад «Палац культури
«Орбіта»

524 347,50

499 540,00

ГО «Асоціація випускників, викладачів і
друзів Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна»

343 657,00

343 657,00

Медіаплатформа Дитяча площАРТка,
ФО-П Зіненко Олена Дмитрівна

Мобільність та
програми обміну.
Пам’ять з Майбутнього
Проект
міжнародної
співпраці
Мобільність та
Польсько-український копрограми обміну.
продакшн музично-драматичної
Проект
вистави «Тілько у Львові»
міжнародної
співпраці
Мобільність та
Німецько-український обмін на
Культурна спадщина (бібліотеки,
програми обміну.
тему “Інноваційні музейномузейна справа, архіви, ремесла,
Проект
екскурсійні методики в роботі з
матеріальна та нематеріальна
міжнародної
пам’яттю про забуті жертви ІІ
культурна спадщина)
співпраці
світової війни”
Перформативне та сценічне
Резиденції.
мистецтво (театр, балет, танець,
Барви Прикарпаття. Від «Гуцулки»
Індивідуальний
цирк, карнавал, музичні вистави
до «Сіртаке»
проект
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурні та креативні індустрії
Резиденції.
Платформа перкусійно(фестивалі та заходи, культурні та
Індивідуальний
танцювальної взаємодії
креативні простори, креативне
проект
«OneZTap»
підприємництво, інновації)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
Резиденції.
інсталяція, плакат, літографія,
Міжнародна мистецька
Індивідуальний
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
резиденція “Резиденти Всесвіту”
проект
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурні та креативні індустрії
Резиденції.
(фестивалі та заходи, культурні та
Індивідуальний
«Я бувають різні»
креативні простори, креативне
проект
підприємництво, інновації)

165

140304

Резиденції.
Індивідуальний
проект

166

140573

Резиденції.
Індивідуальний
проект

167

140636

Резиденції.
Індивідуальний
проект

168

140861

Резиденції.
Індивідуальний
проект

169

140879

Резиденції.
Індивідуальний
проект

170

140891

Резиденції.
Індивідуальний
проект

171

140920

Резиденції.
Індивідуальний
проект

172

140988

Резиденції.
Індивідуальний
проект

173

141083

Резиденції.
Індивідуальний
проект

174

141140

Резиденції.
Індивідуальний
проект

175

141532

Резиденції.
Індивідуальний
проект

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Літня резиденція АКТу
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
Тепер
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
"Разом"
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Перформативне та сценічне
Нано-Резиденція Міжнародного
мистецтво (театр, балет, танець,
конкурсу молодих митців
цирк, карнавал, музичні вистави
«Відкриті читання» української
(мюзикл, опера), перформанс,
сучасної драматургії
геппенінг)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
Заснування танцювальної
цирк, карнавал, музичні вистави
резиденції «Totem»
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурні та креативні індустрії
Музична лабораторія в рамках
(фестивалі та заходи, культурні та
мистецької резиденції “Над
креативні простори, креативне
Богом”
підприємництво, інновації)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
Лабораторія «i-Reflections Lab:
цирк, карнавал, музичні вистави
особистість у медіапросторі»
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
Дикі Кайдаші
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Аудіовізуальне мистецтво (кіно,
SOUND iD * спадщина
телебачення, реклама, відео-арт,
Володимира Пержило
диджитал-арт, нові медіа,
відеоігри, віджеїнг)
Культурна спадщина (бібліотеки,
Дослідницька резиденція
музейна справа, архіви, ремесла, молодих митців “Переосмислення
матеріальна та нематеріальна концепції пам’ятки архітектури на
культурна спадщина)
сучасний арт-центр” (м.Миколаїв)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
«Чорний Командир»
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)

454 956,00

454 956,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РІБЛІНГ”

499 899,00

499 899,00

Громадська організація «ТЕО»

400 100,00

400 100,00

Громадська організація «Алєм»

499 539,64

499 539,64

КУ "Одеський театр юного глядача ім.
Юрія Олеши"

510 580,00

498 580,00

Фізична особа-підприємець
Шишкарьова Кристина Володимирівна

500 000,00

500 000,00

Громадська організація "Український
кризовий медіа-центр"

473 200,00

473 200,00

Національна спілка театральних діячів
України

496 000,00

496 000,00

ФОП Клімов Олександр Сергійович

499 980,00

499 980,00

Міждисциплінарний центр з розвитку
мистецтва та культури “Дрім
Проджектс”

386 100,00

386 100,00

Громадська організація “РУМ”

499 330,00

499 300,00

ФОП Штанков Микита Володимирович

176

141941

Резиденції.
Індивідуальний
проект

177

142131

Резиденції.
Індивідуальний
проект

178

142255

Резиденції.
Індивідуальний
проект

179

142260

Резиденції.
Індивідуальний
проект

180

142275

Резиденції.
Індивідуальний
проект

181

142277

Резиденції.
Індивідуальний
проект

182

142336

Резиденції.
Індивідуальний
проект

183

142358

Резиденції.
Індивідуальний
проект

184

142367

Резиденції.
Індивідуальний
проект

185

142372

Резиденції.
Індивідуальний
проект

186

142391

Резиденції.
Індивідуальний
проект

Аудіальне мистецтво
(жива/відтворена музика, саундарт, радіо)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Аудіальне мистецтво
(жива/відтворена музика, саундарт, радіо)

Арт-резиденція для винаходу
музичних інструментів та
створення акустичних скульптур
"Sound Art Space"

545 133,00

499 993,00

Центр розвитку бізнес-технологій та
культури

#БУГ#БЕЗВІЗ-Зяньківці

63 000,00

63 400,00

Громадська організація «Вінницький
центр освітніх технологій» Скорочено
ГО «ВЦОТ»

Третій випуск резиденції
"Кунстхалле Люстдорф: Заміські
практики"

458 974,00

458 974,00

Фізична особа-підприємець Трянов
Олег Анатолійович

Історико-культурна резиденція
“Прадавній човен”

418 430,00

418 430,00

Фізична особа - підприємець
Постнікова Ольга Вікторівна

Форум для представників
приватних культурно-туристичних
осередків, садиб- музеїв у
сільській місцевості

202 132,00

192 132,00

Відділ культури і туризму Хорольської
районної державної адміністрації

ТЕРИТОРІЯ ТВОРЕННЯ

500 000,00

500 000,00

Фізична особа – підприємець
Гаврилюк Владислава Володимирівна

Створення навчального порталу в
галузі «Естетична культура» і його
наповнення мультимедійним
навчальним ресурсом

495 000,00

495 000,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Контур плюс."

Перевіз - Полтава - Київ

481 496,00

481 496,00

Фізична особа-підприємець
Осламовський Артем Юрійович

Журналістський ретрит: будуємо
довіру і солідарність професійної
спільноти

122 950,00

114 850,00

Фізична особа-підприємець Ославська
Світлана Юріївна

Мистецька резиденція.
Дніпро/робоча назва

523 142,00

499 142,00

Благодійний фонд підтримки
мистецтва "Галерея Артсвіт"

Музична резиденція фестивалю
"Республіка".

452 360,00

414 560,00

Громадська Організація "Хмельницьке
Обласне Молодіжне Громадське
Об'єднання "Територія"

187

142393

Резиденції.
Індивідуальний
проект

188

142404

Резиденції.
Індивідуальний
проект

189

142406

Резиденції.
Індивідуальний
проект

190

142419

Резиденції.
Індивідуальний
проект

191

142430

Резиденції.
Індивідуальний
проект

192

142453

Резиденції.
Індивідуальний
проект

193

142455

Резиденції.
Індивідуальний
проект

194

142456

Резиденції.
Індивідуальний
проект

195

142467

Резиденції.
Індивідуальний
проект

196

142474

Резиденції.
Індивідуальний
проект

197

142476

Резиденції.
Індивідуальний
проект

Культурна спадщина (бібліотеки,
Регіональний фестиваль
музейна справа, архіви, ремесла,
народного мистецтва «Душа
матеріальна та нематеріальна
народу в килимі цвіте»
культурна спадщина)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
Медіа-арт резиденція
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Візуальне мистецтво (живопис,
Молодіжний проект КОЛО
графіка, мозаїка, естамп,
ГРАФІКИ / ІЛЮСТРАЦІЯ в
інсталяція, плакат, літографія,
Національному музеї у Львові
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблік- Імені Андрея Шептицького (НМЛ)
арт)
Література та видавнича справи
Резиденція дітей-письменників
(книги, періодика, журнали,
“Biblio ФАН”
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та Фестиваль ромського фольклору
Закарпаття
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
RE-consumer
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
Ручне прядіння: відродження і
музейна справа, архіви, ремесла,
популяризація
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Культурні та креативні індустрії
«Резиденція «Трансформер».
(фестивалі та заходи, культурні та
Шлях до спільних практик»
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
Розбудова мистецької резиденції
цирк, карнавал, музичні вистави
«Ризома» (м. Бердичів)
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурні та креативні індустрії
Арт-резиденція молодих
(фестивалі та заходи, культурні та
режисерів та сценографів
креативні простори, креативне
«KURBAS CAMP»
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
«Твори в Україні»
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)

100 000,00

100 000,00

Відділ культури Кельменецької
районної державної адміністрації
Чернівецької області

499 188,00

499 188,00

Фізична-особа підприємець Васильєва

229 840,00

229 840,00

Національний музей у Львові імені
Андрея Шептицького

584 182,00

491 182,00

ФОП “Рибачук Ю.Г.”

498 000,00

498 000,00

Культурне товариство циган Закарпаття
"Ром Сом"

296 500,00

296 500,00

ФОП Коваль Надія Василівна

391 118,00

391 118,00

Громадська організація «Архео»

498 835,00

498 835,00

Громадська організація «Культурний
ді@лог»

510 140,00

500 000,00

Громадська органiзацiя «Tворча
асоцiацiя «РIЗОМА»

495 854,00

495 854,00

Комунальне підприємство Київської
обласної ради «Київський академічний
обласний музично-драматичний театр
ім. П.К. Саксаганського»

500 000,00

50 000,00

Громадська Організація «ІваноФранківська Асоціація МістПобратимів»

198

142478

Резиденції.
Індивідуальний
проект

199

142487

Резиденції.
Індивідуальний
проект

200

142494

Резиденції.
Індивідуальний
проект

201

142500

Резиденції.
Індивідуальний
проект

202

142501

Резиденції.
Індивідуальний
проект

203

142502

Резиденції.
Індивідуальний
проект

204

142504

Резиденції.
Індивідуальний
проект

205

142513

Резиденції.
Індивідуальний
проект

206

142532

Резиденції.
Індивідуальний
проект

207

142564

Резиденції.
Індивідуальний
проект

208

142566

Резиденції.
Індивідуальний
проект

Культурна спадщина (бібліотеки,
Самчиківка.Тематична кросмузейна справа, архіви, ремесла,
секторальна резиденція в
матеріальна та нематеріальна
Самчиках
культурна спадщина)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Мистецька резиденція
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
"Detaliзація"
скульптура, фотографія, паблікарт)
Дизайн та мода (інтер’єрів,
прикладний, графічний,
Fashion Visual Art Residence
ландшафтний, саунд-дизайн,
мода, архітектура)
Дизайн та мода (інтер’єрів,
прикладний, графічний,
Смачна Краса
ландшафтний, саунд-дизайн,
мода, архітектура)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
Арт-резиденція “Art U”
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Література та видавнича справи
Розвиток культурно-мистецької
(книги, періодика, журнали,
взаємодії в сучасному просторі
друковані ЗМІ, літературні
Золотієва. Відкриття літературної
фестивалі)
резиденції “LitHouse”
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Відділ сучасного мистецтва
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
Кмитівського музею
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
VERY DIGITAL RESIDENCE музейна справа, архіви, ремесла,
розробка концепції та запуск
матеріальна та нематеріальна
студії-резиденції з цифрового
культурна спадщина)
виробництва в Одесі
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Розширена історія Музичів.10
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
років
скульптура, фотографія, паблікарт)
Аудіальне мистецтво
«Музичний метобалізм»
(жива/відтворена музика, саундарт, радіо)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія, Резиденція актуального мистецтва
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
«Спіраль»
скульптура, фотографія, паблікарт)

450 750,00

450 750,00

Державний історико-культурний
заповідник «Самчики».

199 200,00

199 200,00

ФОП Захаревич Мар'ян Юрійович

663 160,00

499 060,00

МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА РАДА
МОДИ"

499 590,00

499 590,00

Громадська організація «Ресурсний
центр розвитку громадських
організацій «ГУРТ»

499 150,00

499 150,00

Громадська організація “Заходи”

520 490,00

480 490,00

Рівненська централізована бібліотечна
система

500 000,00

500 000,00

Кмитівський музей образотворчого
мистецтва імені Йосипа Буханчука

498 510,00

498 510,00

ФОП Бойцова Яна Вячеславівна

504 972,00

499 972,00

Громадська організація “Змінимо село
разом”

500 000,00

500 000,00

Громадська організація
«Кримськотатарський культурний
центр «Кримський Дім у Львові»

491 310,00

491 310,00

Громадська організація «Лабораторія
актуальної творчості»

209

142570

Резиденції.
Індивідуальний
проект

210

142586

Резиденції.
Індивідуальний
проект

211

142587

Резиденції.
Індивідуальний
проект

212

142591

Резиденції.
Індивідуальний
проект

213

142593

Резиденції.
Індивідуальний
проект

214

142594

Резиденції.
Індивідуальний
проект

215

142599

Резиденції.
Індивідуальний
проект

216

142623

Резиденції.
Індивідуальний
проект

217

142625

Резиденції.
Індивідуальний
проект

218

142630

Резиденції.
Індивідуальний
проект

Культурна спадщина (бібліотеки,
"Ужгородська камерата" музейна справа, архіви, ремесла,
резиденція для музикантів
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
«Арт-сім'я»
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
«Арт-«Діалог»
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла, “Трипільська культура в сучасному
просторі”
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Перформативне та сценічне
Харківська Театральна
мистецтво (театр, балет, танець,
Резиденція/Синій Птах:
цирк, карнавал, музичні вистави
повернення
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурна спадщина (бібліотеки,
Дослідницька АРТ-Резиденція
музейна справа, архіви, ремесла,
«Аура міста»
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Література та видавнича справи
Відкритий літературний фестиваль
(книги, періодика, журнали,
«BooKids Fest»
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
Толока митців та освітян
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
«Межа патріотизму - резиденції в
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
Одесі та Маріуполі»
скульптура, фотографія, паблікарт)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Арт-резиденція «Бойківщина» у
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
Славській ОТГ
скульптура, фотографія, паблікарт)

298 001,00

298 001,00

громадська організація "Центр
культурних ініціатив "Фортеця Унг"

478 755,00

478 755,00

Громадська організація «Центр
соціально-культурного розвитку
«Креативна громада»

491 500,00

491 500,00

Тульчинська міська громадська
організація культурно-духовного
розвитку «Діалог»

498 000,00

498 000,00

громадська організація «НауковоМетодичне Освітньо-Культурне Об’
єднання «Світ Знань»

520 826,00

498 826,00

Громадська організація «Центр
Сучасного Мистецтва «Новая Сцена»

561 750,00

495 750,00

Громадська організація "Центр
спільного розвитку "Дієва громада"

74 600,00

74 600,00

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

429 491,67

429 491,67

Громадська організація "Спілка освітян
України"

425 477,00

425 477,00

Громадська організація "Місто-сад"

472 104,00

472 104,00

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«МОЛОДІЖНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«МЕДІА-М»

219

142634

Резиденції.
Індивідуальний
проект

220

142638

Резиденції.
Індивідуальний
проект

221

142640

Резиденції.
Індивідуальний
проект

222

142643

Резиденції.
Індивідуальний
проект

223

142650

224

142656

225

142665

Резиденції.
Індивідуальний
проект

226

142666

Резиденції.
Індивідуальний
проект

227

142672

Резиденції.
Індивідуальний
проект

228

142673

Резиденції.
Індивідуальний
проект

Резиденції.
Індивідуальний
проект
Резиденції.
Індивідуальний
проект

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Арт Резиденція Седнів
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
ТАРТАКІВ & ТАРТАК
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
Музично-театральна резиденція
цирк, карнавал, музичні вистави
проекту StereOrpheo
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла, Молодіжний фольклорний табір
«Миропільське білогір’я»
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Аудіальне мистецтво
Резиденція «Face to face з
(жива/відтворена музика, саундмаестро»
арт, радіо)
Аудіальне мистецтво
Резиденція бандуристів “Bandura
(жива/відтворена музика, саундCamp 2019”
арт, радіо)
Культурно-просвітницький діалог
Культурні та креативні індустрії
україно-ромських культур шляхом
(фестивалі та заходи, культурні та
створення громадського
креативні простори, креативне
навчального центру ( м.Ніжин,
підприємництво, інновації)
Чернігівська обл.)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Radius – розвиток тематичної
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптурної резиденції
скульптура, фотографія, паблікарт)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Перетворення
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
"Резиденція "Вибачте номерів
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
немає"
скульптура, фотографія, паблікарт)

500 000,00

499 084,00

Будинок творчості Національної Спілки
художників України

497 982,00

497 982,00

Благодійний фонд "Софос"

500 000,00

500 000,00

ФОП Тищенко Іван Анатолійович

529 061,69

499 688,48

Громадська організація "Простір рівних
можливостей"

496 340,00

496 340,00

Громадська організація «Фортіссімо»

526 677,00

498 810,00

Громадська організація “Центр
громадських ініціатив “Ідеї змін”

132 683,00

115 503,00

Громадська організація "Асоціація
Ромів "ЗОР"

292 330,00

226 190,00

ФОП Золотарьов О.В.

483 652,00

483 652,00

ФРОНТОВА КАПЕЛАНІЯ ШЛЯХ
ЄДНАННЯ

511 440,00

511 440,00

Громадська організація "ФОТОКЛУБ
5.6"

142678

Резиденції.
Індивідуальний
проект

230

150831

Резиденції. Проект
національної
співпраці

231

151188

Резиденції. Проект
національної
співпраці

232

151681

Резиденції. Проект
національної
співпраці

233

152457

Резиденції. Проект
національної
співпраці

234

152468

Резиденції. Проект
національної
співпраці

235

152522

Резиденції. Проект
національної
співпраці

236

152536

Резиденції. Проект
національної
співпраці

237

152558

Резиденції. Проект
національної
співпраці

238

152576

Резиденції. Проект
національної
співпраці

239

152582

Резиденції. Проект
національної
співпраці

229

Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Дизайн та мода (інтер’єрів,
прикладний, графічний,
ландшафтний, саунд-дизайн,
мода, архітектура)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)

Театральна резиденція «Пам’ять.
Тожсамість. Ми»

397 550,00

397 550,00

Перший український театр для дітей та
юнацтва

Міжнародна освітня артрезиденція/фестиваль/лабораторі
я професійних шкіл театрів ляльок
та інших форм сценічної анімації
«ANIMA»

1 722 596,00

1 367 296,00

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

Запуск етнорезиденції дизайну та
моди «Ладомирія»

1 163 800,00

928 300,00

Громадська організація "Центр
дослідження та відродження Волині"

Мистецька резиденція
«Шаргород Рафінад»

1 797 576,00

1 437 076,00

Громадська організація "Шаргород –
Рафінад"

Молодіжний Музичний Хаб Схід
ОПЕРА/Резиденція

2 028 260,00

1 495 110,00

Державне Підприємство «Харківський
національний академічний театр
опери та балету імені М.В.Лисенка»

День замку: серія креативнореанімаційних резиденцій на
території 3 об’єктів культурної
спадщини України

1 491 144,00

1 192 915,20

Обласне комунальне підприємство
Харківської обласної ради «Знахідка»

Арт-резиденція «Пам'ятки
єврейської культури в українській
географії»

1 500 000,00

1 200 000,00

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІМЕНІ ШОЛОМАЛЕЙХЕМА»

Land art проект “Простір
покордоння”

1 221 508,00

1 000 903,00

Громадська організація “Мистецька
агенція “Простір покордоння”

ЄДок

892 977,00

714 170,00

БФ “Творча лабораторія”

Арт-Резиденція і Канівський
Міжнародний Скульптурний
Симпозіум «ЧервонеЧорне»

1 873 358,00

1 498 686,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Канів-Партнершип»

Резиденція - гра «Повернення в
майбутнє». Програмування
генетичного культурного коду

140 541,00

112 433,00

Громадська організація «Асоціація
бібліотек Вінниччини»

240

152639

241

152642

242

152646

243

152696

244

161835

245

162359

246

162610

247

162629

248

170063

249

170826

250

170945

Перформативне та сценічне
Резиденції. Проект мистецтво (театр, балет, танець,
In conjunction
національної
цирк, карнавал, музичні вистави
співпраці
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Перформативне та сценічне
Резиденції. Проект мистецтво (театр, балет, танець,
Teen Drama Lab
національної
цирк, карнавал, музичні вистави
співпраці
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурні та креативні індустрії
Резиденції. Проект
(фестивалі та заходи, культурні та
національної
Культурний Новий: Код
креативні простори, креативне
співпраці
підприємництво, інновації)
Перформативне та сценічне
Резиденції. Проект мистецтво (театр, балет, танець,
Творча резиденція «Танцюючі
національної
цирк, карнавал, музичні вистави
дослідники»
співпраці
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Перформативне та сценічне
Програма резиденцій у рамках
Резиденції. Проект мистецтво (театр, балет, танець,
проекту “ПРОЯВЛЕННЯ: Жива
міжнародної
цирк, карнавал, музичні вистави
спадщина / Переосмислення пам’
співпраці
(мюзикл, опера), перформанс,
яті”
геппенінг)
Культурні та креативні індустрії
Резиденції. Проект
(фестивалі та заходи, культурні та
міжнародної
Закарпаття: зсередини і ззовні
креативні простори, креативне
співпраці
підприємництво, інновації)
Література та видавнича справи
Резиденції. Проект
(книги, періодика, журнали,
міжнародної
Публічний простір
друковані ЗМІ, літературні
співпраці
фестивалі)
Перформативне та сценічне
Резиденції. Проект мистецтво (театр, балет, танець,
Інтенсивний мультижанровий
міжнародної
цирк, карнавал, музичні вистави
воркшоп "Manifesto_18 Stage”
співпраці
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Дебюти.
Аудіальне мистецтво
Мистецький проект «Живі емоції у
Індивідуальний
(жива/відтворена музика, саундзвуках»м
проект
арт, радіо)
Перформативне та сценічне
Дебюти.
мистецтво (театр, балет, танець,
Дитяча опера
Індивідуальний
цирк, карнавал, музичні вистави
проект
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
Дебюти.
інсталяція, плакат, літографія,
Сучасники
Індивідуальний
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
проект
скульптура, фотографія, паблікарт)

1 224 986,00

954 086,00

Громадська організація “Всеукраїнське
об’єднання “Українські рубежі”

1 424 634,00

1 374 034,00

БО “Творчість заради життя"

1 078 503,80

861 471,80

Громадська організація «АРТ ДОТ»

1 948 052,00

1 498 052,00

Громадська організація «Культурномистецька агенція «Брама»

1 193 384,88

827 039,00

Міжнародний благодійний фонд ”
ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа культурних
ініціатив”

2 090 126,00

1 462 776,00

Благодійна організація «Благодійний
фонд «Мистецькі надра» (Dofa Fund)

953 650,00

638 650,00

ФОП Шевченко Олександр Едуардович

2 582 705,54

1 757 705,54

Товариство з обмеженою
відповідальністю “ТД Лодіс”

497 995,00

497 995,00

Фізична особа-підприємець Савка
Андрій Михайлович

138 010,00

138 010,00

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

254 080,00

254 080,00

ФОП Синиця Володимир
Олександрович

Дебюти.
Індивідуальний
проект
Дебюти.
Індивідуальний
проект

251

171019

252

171288

253

171533

Дебюти.
Індивідуальний
проект

254

171669

Дебюти.
Індивідуальний
проект

255

171686

Дебюти.
Індивідуальний
проект

256

172220

Дебюти.
Індивідуальний
проект

257

172292

Дебюти.
Індивідуальний
проект

258

172295

Дебюти.
Індивідуальний
проект

259

172315

Дебюти.
Індивідуальний
проект

260

172384

Дебюти.
Індивідуальний
проект

261

172386

Дебюти.
Індивідуальний
проект

262

172394

Дебюти.
Індивідуальний
проект

Аудіальне мистецтво
«КРІЗЬ ВІКИ», юні композитори –
(жива/відтворена музика, саундна вірші українських класиків
арт, радіо)
Аудіальне мистецтво
Український авангард
(жива/відтворена музика, саундарт, радіо)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
The 7even
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Література та видавнича справи
Промоція дитячої фантастичної
(книги, періодика, журнали,
книги “Ква-королі світів”
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Культурні та креативні індустрії
Урбаністична експедиція
(фестивалі та заходи, культурні та
«Атомогради: у пошуках
креативні простори, креативне
майбутнього»
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
Музей - покликання і сенс життя
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)
Література та видавнича справи
(книги, періодика, журнали,
ВОНО Цифрове
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Дизайн та мода (інтер’єрів,
прикладний, графічний,
CUBA BUBA
ландшафтний, саунд-дизайн,
мода, архітектура)
Література та видавнича справи Підготовка і друк книги «2014-й.
(книги, періодика, журнали,
Початок» про початок війни на
друковані ЗМІ, літературні
Сході України очима військових
фестивалі)
крізь призму їхніх історій.
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Public Art: дискусія/ Кому
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
належить публічний простір?
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
БОСХ_ХАНЕНКО_2.0
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Культурна спадщина (бібліотеки,
Відродження автентичних
музейна справа, архіви, ремесла,
традицій – запорука гармонійного
матеріальна та нематеріальна
розвитку полікультурної громади
культурна спадщина)

272 996,00

272 996,00

Благодійний фонд «ПАТРІОТ МИРУ»

485 000,00

485 000,00

Львівський будинок органної та
камерної музики

109 600,00

109 600,00

Громадська Організація Європейський
Культурний Центр

489 497,00

489 497,00

Громадська організація “Вінницький
регіональний центр з інвестицій та
розвитку”

544 550,00

499 400,00

ГО “Фрідом”

475 748,00

475 748,00

Благодійний фонд «Відродження
історико-культурної спадщини України
імені Героя України Б.Г. Возницького»

225 295,00

225 295,00

ФОП Виноградов Олександр
Миколайович

145 000,00

145 000,00

Фундація Влади Брусіловської

444 000,00

444 000,00

Благодійний фонд «Підтримай армію
України»

499 800,00

499 800,00

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АРТ
МЕТЕРС УКРАЇНА”

497 550,00

497 550,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Кінокомпанія
«Метрополіс»

545 100,00

495 130,00

Новоселицька міська рада

263

172441

Дебюти.
Індивідуальний
проект

264

172449

Дебюти.
Індивідуальний
проект

172454

Дебюти.
Індивідуальний
проект

266

172470

Дебюти.
Індивідуальний
проект

267

172489

Дебюти.
Індивідуальний
проект

268

172511

Дебюти.
Індивідуальний
проект

269

172533

Дебюти.
Індивідуальний
проект

270

172540

Дебюти.
Індивідуальний
проект

271

172541

Дебюти.
Індивідуальний
проект

172562

Дебюти.
Індивідуальний
проект

265

272

Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Дизайн та мода (інтер’єрів,
прикладний, графічний,
ландшафтний, саунд-дизайн,
мода, архітектура)
Література та видавнича справи
(книги, періодика, журнали,
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Література та видавнича справи
(книги, періодика, журнали,
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Дизайн та мода (інтер’єрів,
прикладний, графічний,
ландшафтний, саунд-дизайн,
мода, архітектура)

Хакінг

253 660,00

253 660,00

Фізична особа-підприємець Сікоєва
Олександра Олександрівна

Кейс-дослідження
інституціональної діяльності
мистецького простору “Singulart”

50 000,00

50 000,00

Фізична особа-підприємець Буістов
Олексій Володимирович

ВІТРЯК – об’єднання молодих
режисерів, що експериментує з
видовищем в інтеграції сценічного
- та кіномистецтва.

498 000,00

498 000,00

Фізична особа-підприємець Салюк
Любов Миколаївна

Культурно-мистецький проект «НЕ
ГРА». Дебют Романа Михайлова у
якості автора і розробника артвідеогри

420 000,00

420 000,00

ФОП Вальдман Володимир
Олександрович

Опера "Франческа да Ріміні"
(прем'єра в Україні)

271 330,00

271 330,00

Громадська організація "Київський
театр-студія "МІФ"

“мінус шість” - мультимедійна
інсталяція про жінок “сірої зони”

507 670,00

492 670,00

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЦИБА
ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

THE CONTEST

448 200,00

448 200,00

LBK Production

Підготовка рукопису прикладної
інформаційної книги «435 ПОРАД
ПРО ТЕ, ЯК ЗНЯТИ СВІЙ ФІЛЬМ,
НЕЗВАЖАЮЧИ НІ НА ЩО»

498 285,00

498 285,00

ФОП Паленчук Анна Альбертівна

36,6

99 333,00

99 333,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Видавниче
підприємство «Ярославів Вал»

Reworked – створенная демікутюрної колекції одягу,
перешитого з секонд-хенду, показ
мод та експозиція

499 394,00

499 394,00

Громадська організація «Блакитний
Джотто»

273

172567

Дебюти.
Індивідуальний
проект

274

172574

Дебюти.
Індивідуальний
проект

275

172577

Дебюти.
Індивідуальний
проект

276

172595

Дебюти.
Індивідуальний
проект

277

172601

Дебюти.
Індивідуальний
проект

278

172604

Дебюти.
Індивідуальний
проект

279

172609

Дебюти.
Індивідуальний
проект

280

172614

Дебюти.
Індивідуальний
проект

281

172621

Дебюти.
Індивідуальний
проект

Література та видавнича справи
«Рейс змін» (нон-фікшн видання
(книги, періодика, журнали,
про громадський сектор)
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
ДСК - 3
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла, Музей Міста: створення концепції
першої виставки
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
Конкурс молодих українських
інсталяція, плакат, літографія,
художників МУХі 2019:
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
Випробування меж
скульптура, фотографія, паблікарт)
Дизайн та мода (інтер’єрів,
«Знак. УкраЇнські товарні знаки
прикладний, графічний,
1960–80-х років»
ландшафтний, саунд-дизайн,
мода, архітектура)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Енергія нескінченності
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
музейна справа, архіви, ремесла,
"Піч для Цісаря"
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Крок у глибину
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Барвінок Арт Прайз
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)

295 505,00

295 505,00

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДЖЕЙ СІ
АЙ КИЇВ»

500 000,00

500 000,00

ФОП Моляр Євгенія Олександрівна

499 842,00

499 842,00

Благодійний фонд “Фонд розвитку
Музею Міста у Львові”

521 574,00

397 736,00

Громадська організація «Щербенко
Арт Центр»

483 665,00

483 665,00

Фізична особа підприємець
Соломадіна Альона Ігорівна

495 299,00

495 299,00

КМВ ТС "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"

395 556,00

395 556,00

Громадська організація “ТУРИСТИЧНА
АСОЦІАЦІЯ ГУЦУЛІЯ”

499 633,00

499 633,00

Фізична особа-підприємець Денисенко
Олена Петрівна

500 000,00

500 000,00

Фізична-особа підприємець Галкін
Данило Олегович

282

172622

Дебюти.
Індивідуальний
проект

283

172626

Дебюти.
Індивідуальний
проект

284

172627

Дебюти.
Індивідуальний
проект

285

172636

Дебюти.
Індивідуальний
проект

286

172654

Дебюти.
Індивідуальний
проект

287

172655

Дебюти.
Індивідуальний
проект

288

172660

Дебюти.
Індивідуальний
проект

289

172661

Дебюти.
Індивідуальний
проект

290

172662

Дебюти.
Індивідуальний
проект

291

172668

Дебюти.
Індивідуальний
проект

Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
«МІТЄЦ. Регіони»
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
Текст.Драма.Профіль
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурна спадщина (бібліотеки,
Міждисциплінарний
музейна справа, архіви, ремесла,
дослідницький проект “TRSHCHN.
матеріальна та нематеріальна
Феномен спального району”
культурна спадщина)
Література та видавнича справи
Книга-історія “Революція
(книги, періодика, журнали,
ялинкових іграшок або ДНК
друковані ЗМІ, літературні
любові”
фестивалі)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
Кімната 101
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурна спадщина (бібліотеки,
Вячеслав Липинський
музейна справа, архіви, ремесла,
(кіносценарій)
матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина)
Література та видавнича справи
(книги, періодика, журнали,
Загін нескорених
друковані ЗМІ, літературні
фестивалі)
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
інсталяція, плакат, літографія,
Арт-проект "Барвисті літа"
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
скульптура, фотографія, паблікарт)
Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
Умовні пацієнти
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Культурні та креативні індустрії
(фестивалі та заходи, культурні та
Фестиваль "Людина Велика"
креативні простори, креативне
підприємництво, інновації)

497 849,00

497 849,00

Громадська організація "Мистецька
ініціатива тимчасового єднання
цінностей"

421 225,00

421 225,00

Львівський академічний драматичний
театр імені Лесі Українки

495 200,00

495 200,00

ФОП Малишенко Ольга Анатоліївна

466 200,00

466 200,00

Благодійна організація “Благодійний
фонд “Фонд сім’ї Андреєвих”

495 463,00

398 463,00

Громадська Організація “Центр
субкультурних ініціатив «Урбан Х»

224 403,40

222 783,40

Благодійна організація "Благочинний
культурно-освітній фонд ім. Патріарха
Йосипа Сліпого"

447 400,00

447 400,00

ТОВ «Медіаінвест холдинг»

499 876,08

499 876,08

Фізична особа-підприємець Ліфер
Тетяна Миколаївна

300 300,00

300 300,00

«Український театр Шкаff»

500 000,00

500 000,00

Громадська організація «Впливові
люди»

292

172674

293

172679

294

172698

295

172700

296

172702

297

182585

298

182684

299

192525

300

192683

301

302

303

Перформативне та сценічне
Дебют нового мистецтва:
мистецтво (театр, балет, танець,
художній евритмічний
цирк, карнавал, музичні вистави
експериментальний перфоманс
(мюзикл, опера), перформанс,
“Ушба”
геппенінг)
Дизайн та мода (інтер’єрів,
Дебюти.
прикладний, графічний,
Індивідуальний
Довідник української моди
ландшафтний, саунд-дизайн,
проект
мода, архітектура)
Перформативне та сценічне
Дебюти.
мистецтво (театр, балет, танець,
Кольорово-кінетичний
Індивідуальний
цирк, карнавал, музичні вистави
перформанс «Катехізис»
проект
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Дебюти.
Аудіальне мистецтво
Індивідуальний
(жива/відтворена музика, саунд- Дебютний проект гурту «Згарда»
проект
арт, радіо)
Дебюти.
Аудіальне мистецтво
Перший альбом авторських творів
Індивідуальний
(жива/відтворена музика, саундскрипаля Олександра Божика
проект
арт, радіо)
«Other future»
Аудіовізуальне мистецтво (кіно,
Занурення. Використання
Дебюти. Проект
телебачення, реклама, відео-арт, технології віртуальної реальності
національної
диджитал-арт, нові медіа,
для популяризації українського
співпраці
відеоігри, віджеїнг)
сучасного живопису
Перформативне та сценічне
Дебюти. Проект
мистецтво (театр, балет, танець,
Театральна постановка п`єси
національної
цирк, карнавал, музичні вистави
Оттіа Іоселіані «Печера»
співпраці
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Дебюти. Проект
Аудіальне мистецтво
Дебютний альбом та нью-медіа
міжнародної
(жива/відтворена музика, саундконцертно-перфомативна
співпраці
арт, радіо)
програма артиста RASSVET
Візуальне мистецтво (живопис,
графіка, мозаїка, естамп,
Дебюти. Проект
інсталяція, плакат, літографія,
Artificial Age
міжнародної
муралізм, стріт-арт, ленд-арт,
співпраці
скульптура, фотографія, паблікарт)
Культурна спадщина (бібліотеки,
Освітні програми.
Харківська школа професійних
музейна справа, архіви, ремесла,
Індивідуальний
гідів
матеріальна та нематеріальна
проект
культурна спадщина)
Культурні та креативні індустрії
Освітні програми.
Інноваційні дослідження в
(фестивалі та заходи, культурні та
Індивідуальний
міжкультурній комунікації
креативні простори, креативне
проект
підприємництво, інновації)
Культурні та креативні індустрії
Резиденції.
Народна Резиденція на
(фестивалі та заходи, культурні та
Індивідуальний
"Співочому полі"
креативні простори, креативне
проект
підприємництво, інновації)
Дебюти.
Індивідуальний
проект

498 334,00

482 996,00

Громадська організація “РОЗКВІТ-М”

498 800,00

498 800,00

ФОП Максименко Олександр
Олександрович

499 555,00

499 555,00

Фізична особа-підприємець Бурак
Дмитро Михайлович

498 255,00

498 255,00

Благодійна організація «Благодійний
фонд «Оберіг Роду»

499 780,00

499 780,00

Фізична особа-підприємець Божик
Олександр Анатолійович

1 875 000,00

1 500 000,00

Благодійна організація «Благодійний
фонд «Підтримай Україну!»

1 684 975,00

1 350 125,00

Всеукраїнський Фонд сприяння
міжнародному спілкуванню
«Українське Народне Посольство»

2 865 986,00

1 993 986,00

ДП «ДЕРЖАВНА ТЕАТРАЛЬНОВИДОВИЩНА АГЕНЦІЯ»

1 961 050,00

1 360 000,00

Фізична Особа Підприємець Гребенюк
Олександр Євгенович

310 181,91

310 181,91

ФОП Буйнова Наталя Іванівна

497 597,92

497 597,92

Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв

470 299,00

470 299,00

ФОП Тадля О.М.

304

Дебюти.
Індивідуальний
проект

305

Дебюти. Проект
національної
співпраці

Перформативне та сценічне
мистецтво (театр, балет, танець,
цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс,
геппенінг)
Аудіальне мистецтво
(жива/відтворена музика, саундарт, радіо)

Спектакль-перформанс
"Королівство кривих дзеркал"

480 000,00

480 000,00

Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.
М. Руднєвої відділу освіти Виконавчого
комітету Бердянської міської ради
Запорізької області

ЗІГРАЙ МЕНІ МЕЛОДІЮ ДОЩУ

630 916,00

630 916,00

ФОП Мороз С. М.

