
РІШЕННЯ № 91 

Наглядової ради  

Українського культурного фонду (далі - Фонд) 

  

20 травня 2021 року, 15:00            м. Київ                    вул. Лаврська 10-12 

 

Про схвалення рішень експертних рад Фонду, погоджені Дирекцією Фонду, 

щодо підтримки Фондом  реалізації проєктів, вартість яких перевищує 150 

мінімальних заробітних плат конкурсної програми “Знакові події”. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити проєкти конкурсної програми «Знакові події»: 

ЛОТ 1. Знакові події в Україні: 

Проєкт № 4EVE11-00113 “Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-

мистецтва LINOLEUM 2021”, заявник Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Анімаград», запитувана сума фінансування від Українського 

культурного фонду 3 504 277,16 грн, загальний бал 483. 

Проєкт № 4EVE11-04748 “Виставковий проєкт “ФУТУРОМАРЕННЯ”, заявник 

Державне підприємство “Національний культурно-мистецький та музейний 

комплекс “Мистецький арсенал”, запитувана сума фінансування від 

Українського культурного фонду 2 950 392,37 грн, загальний бал 482. 

Проєкт № 4EVE13-07125 “10 років Міжнародному фольклорному фестивалю 

«Етновир»”, заявник Громадська організація "Етновир", запитувана сума 

фінансування від Українського культурного фонду 2 999 837,50 грн, загальний 

бал 476. 

Проєкт № 4EVE11-05280 “28 Львівський міжнародний BookForum”, заявник 

Громадська організація “Форум видавців”, запитувана сума фінансування від 

Українського культурного фонду 2 999 484,00 грн, загальний бал 469. 

Проєкт № 4EVE11-05358 “4 міжнародний open air фестиваль OPERAFEST 

TULCHYN - 2021”, заявник Громадська організація "Інститут культурної 

політики", запитувана сума фінансування від Українського культурного фонду 2 

977 050,00 грн, загальний бал 467. 

Проєкт № 4EVE11-02855 “XXIII Міжнародний театральний фестиваль 

«Мельпомена Таврії»”, заявник Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фестивальний центр», запитувана сума фінансування від Українського 

культурного фонду 1 881 231,00 грн, загальний бал 457. 



Проєкт № 4EVE11-27699 “Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage 

2021”, заявник ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДОМ МАЙСТЕР КЛАС", 

запитувана сума фінансування від Українського культурного фонду 1 308 259,89 

грн, загальний бал 455. 

Проєкт № 4EVE11-29555 “12 Одеський міжнародний кінофестиваль (Церемонії 

відкриття та Закриття фестивалю)”, заявник Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Український кінофестиваль", запитувана сума фінансування 

від Українського культурного фонду 2 999 357,00 грн, загальний бал 454. 

Проєкт № 4EVE11-07328 “Скорик. Post Scriptum. Всеукраїнський музичний 

фестиваль”, заявник Фізична особа-підприємець Пірієв Валерій Фарманович, 

запитувана сума фінансування від Українського культурного фонду 2 909 580,00 

грн, загальний бал 448. 

Проєкт № 4EVE11-00718 “Ювілейний фестиваль "Тарас Бульба" - 30 років на 

варті української рок-музики.”, заявник Громадська організація "ДОМНА", 

запитувана сума фінансування від Українського культурного фонду 3 000 000,00 

грн, загальний бал 446. 

ЛОТ 2 “Участь України в знакових міжнародних подіях ”: 

 

Проєкт № 4EVE21-02680 “NordArt Ukraine 2021”, заявник ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРФЕКТНА АРТ ГРУПА, запитувана сума фінансування від 

Українського культурного фонду 1 481 950,00 грн, загальний бал 356. 

ЛОТ 3  “Знакові постаті української культури”: 

Проєкт № 4EVE33-02001 “Георгій Нарбут і творення українського бренду”, 

заявник Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво РОДОВІД”, 

запитувана сума фінансування від Українського культурного фонду 2 449 508,80 

грн, загальний бал 467. 

Проєкт № 4EVE31-00199 “POETY. Діалог поколінь”, заявник ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛЬВІВСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР", запитувана сума 

фінансування від Українського культурного фонду 2 492 730,00 грн, загальний 

бал 466. 

Проєкт № 4EVE31-00892 “Франко. Re:volution”, заявник Комунальний заклад 

Львівської обласної ради "Львівський національний літературно-меморіальний 

музей Івана Франка", запитувана сума фінансування від Українського 

культурного фонду 2 491 936,00 грн, загальний бал 451. 

Проєкт № 4EVE31-06246 “"Шляхи рівняйте духові Його". Леся Українка: погляд 

зі Сходу”, заявник ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТЕАТР 

"ПОСТСКРИПТУМ", запитувана сума фінансування від Українського 

культурного фонду 1 923 327,00 грн, загальний бал 449. 

Проєкт № 4EVE32-07556 “«MAESTRO – FEST. БОГОДАР КОТОРОВИЧ»”, 

заявник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ 



БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КИЇВ- КЛАСІК", запитувана сума фінансування від 

Українського культурного фонду 2 493 140,00 грн, загальний бал 445. 

Проєкт № 4EVE31-00628 “Знані (не)знані українці. Відзначення ювілейних дат 

Агатангела Кримського, Івана Миколайчука та Богдана Ступки”, заявник 

Громадська організація «Науково-видавниче об’єднання «Дух і Літера»», 

запитувана сума фінансування від Українського культурного фонду 1 032 276,38 

грн, загальний бал 439. 

Проєкт № 4EVE32-02150 “Леся Українка: Оргія третього тисячоліття”, заявник 

Громадська організація "Народна допомога Україна", запитувана сума 

фінансування від Українського культурного фонду 2 381 888,80 грн, загальний 

бал 436. 

Проєкт № 4EVE31-28409 “"Українка 1.5.0." Велична історія в піснях та струнах”, 

заявник Фізична особа підприємець Гладкий Сергій Ігорович, запитувана сума 

фінансування від Українського культурного фонду 1 473 182,00 грн, загальний 

бал 428. 

проєкт № 4EVE13-00870 “XII. Міжнародний поетичний фестиваль MERIDIAN 

CZERNOWITZ”, заявник Громадська організація "Літературний целанівський 

центр", запитувана сума гранту від Українського культурного фонду 1 559 302,00 

грн, загальний бал 479. 

ЛОТ 4  “Знакові події історії України ”: 

Проєкт № 4EVE41-02051 “Фестиваль українського духу “Бандерштат””, заявник 

Громадська організація "Бандерштат", запитувана сума фінансування від 

Українського культурного фонду 2 500 000,00 грн, загальний бал 471. 

Проєкт № 4EVE43-03466 “Україна Х/Y/Z: звички, смаки, побут”, заявник 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕРТІГОЕФІКС", запитувана сума 

фінансування від Українського культурного фонду 2 499 678,50 грн, загальний 

бал 458. 

Проєкт № 4EVE41-26591 “Ковчег Україна: Музика - Тур”, заявник 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛЬВІВ.МОЦ.АРТ.3", запитувана сума 

фінансування від Українського культурного фонду 2 497 692,00 грн, загальний 

бал 448. 

Проєкт № 4EVE41-29200 “Капітал свободи: 30 років культурної незалежності”, 

заявник Громадська організація "Верховина - квітка Карпат", запитувана сума 

фінансування від Українського культурного фонду 2 410 975,00 грн, загальний 

бал 411. 

ЛОТ 5  “Культура Криму”: 

Проєкт № 4EVE51-26427 “Мультидисциплінарний проект «Шлях / Yol»”, 

заявник ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЬ-ЧЄБЄР, запитувана сума  




