
Додаток до наказу Держкіно                                                                     

від __.____.2019р. № ________

№ Назва організації ПІБ Напрямки оцінки
Інформація щодо професійного 

досвіду експерта

1
Всеукраїнська громадська 

організація "Сінема"
Акулевич Анна Олегівна

фільми: ігрові повнометражні національні, ігрові авторські 

націоанальні, ігрові авторські спільне виробництво, ігрові тематичні 

«Про героїв, які брали участь у захисті України», ігрові повнометражні 

для дитячої аудиторії, фільми дебюти, анімація; телесеріали.

режисер

2
ГО "Творче об`єднання "Вавилон 

13"
Алєксєєв Павло Валентинович (Павло Ар`є) фільми: ігрові; телефільми, телесеріали драматург, сценарист

3 ГО " КАПІ" Андрієнко Віктор Миколайович фільми: ігрові, анімаціні режисер

4
Громадська спілка "Асоціація 

кіноіндустрії України"
Бесхмельниціна Ольга Миколаївна

фільми: ігрові, ігрові тематичні "Про героїв, які брали участь у захисті 

України", неігрові, анімаційні; телесеріали
продюсер

5 ГО "Тернопільська кінокомісія" Бицюра Леонід Олексійович фільми, телефільми, телесеріали продюсер

6 ГО "Спільна перемога" Босак Тарас Володимирович фільми, телефільми, телесеріали продюсер

7
Асоціація "Сприяння розвитку 

кінематографа в Україні - дивись 

українське!"

Братищенко Олександра Вадимівна фільми: ігрові, неігрові; телефільми, телесеріали виконавчий продюсер

8
ГО "Асоціація продюсерів 

України"
Валуйсков Олег Станіславович фільми, телефільми, телесеріали продюсер, сценарист

9 ГО "Тернопільська кінокомісія" Виговська Олеся Іванівна фільми, телефільми, телесеріали продюсер, організатор кінофестивалів

10 ГО "СУК" Вітер Василь Петрович ігрове, неігрове, анімаційне режисер

11
"Національна спілка 

кінематографістів України"
Войтенко Володимир Миколайович фільми: ігрові, неігрові кінознавець

12
ГО "Творче об`єднання "Вавилон 

13"
Ворожбит Наталья Анатоліївна фільми: ігрові; телефільми, телесеріали драматург, сценарист

13
ГС "Українська анімаційна 

асоціація"
Гаврилова Ольга Ігорівна фільми: анімаційні режисер анімації

14
"Національна спілка 

кінематографістів України"
Гармаш Юрій Тимофійович фільми: ігрові кінооператор

15
ГС "Українська анімаційна 

асоціація"
Голубєва Олена Євгеніївна фільми: анімаційні, ігрові продюсер

16 ГО "Нарешті" Гордійчук Ірина Олексіївна фільми: неігрові кінокритик, 

17
ГО "Творче об`єднання "Вавилон 

13"
Грабович Ігор Степанович фільми, телефільми, телесеріали кінокритик, кіножурналіст

18
ГО "Всеукраїнський 

демократичний форум"
Гурська Марія Володимирівна фільми: ігрові, неігрові; телефільми, телесеріали

кінознавець, організатор загально 

українських та міжнародних 

культурних подій, кіноексперт, 

телеведуча, культурний менеджер
19 ГО "Європейська Кінофундація" Дмитренко Олександр Сергійович фільми, телефільми, телесеріали продюсер

20 ГО "Союз Кінотеатрів України" Добровольська Вікторія Миколаївна фільми, телефільми, телесеріали прокатник  фільмів

21
Асоціація "Сприяння розвитку 

кінематографа в Україні - дивись 

українське!"

Дунай Юрій Богданович
фільми: ігрові, ігрові тематичні "Про героїв, які брали участь у захисті 

України", неігрові, анімаційні; телесеріали
оператор

22
Асоціація "Українська Кіно - 

Асоціація"
Журавська Лариса Василівна фільми, телефільми, телесеріали телережисер, продюсер

 Перелік експертів (Білий список)



23
Громадська спілка "Асоціація 

кіноіндустрії України"
Іващук Анастасія Костянтинівна

фільми: ігрові, ігрові тематичні "Про героїв, які брали участь у захисті 

України", неігрові, анімаційні; телесеріали
продюсер

24 ГО "Нарешті" Капранов Віталій Віталійович фільми: ігрові, неігрові, анімаційні продюсер кінофестивалю, письменник

25
Асоціація "Українське кіно - 

асоціація"
Касперська Олександра Андріївна фільми, телефільми, телесеріали телепродюсер

26 ГО "Європейська Кінофундація" Кокотюха Андрій Анатолійович фільми, телефільми, телесеріали письменник , сценарист

27 ГО "Спільна перемога" Колюбаєв Артем Олексійович фільми, телефільми, телесеріали продюсер

28
"Національна спілка 

кінематографістів України"
Кофман Геннадій Леонідович

фільми: неігрові, анімаціні, фільми дебюти короткометражні, ігрові та 

неігрові тематичні
продюсер

29 ГО "Європейська Кінофундація" Красовицький Олександр Віталійович фільми, телефільми, телесеріали видавнича діяльність

30
Асоціація "Сприяння розвитку 

кінематографа в Україні - дивись 

українське!"

Криворучко Дмитро Ігорович фільми, телефільми, телесеріали продюсер

31
ГС "Українська анімаційна 

асоціація"
Лавренішин Анатолій В’ячеславович фільми: анімаційні режисер анімації

32
ГС "Українська анімаційна 

асоціація"
Лиськов Микита Юрійович фільми: анімаційні режисер анімації, художник-аніматор

33
Громадська спілка "Асоціація 

кіноіндустрії України"
Лібет Наталія Олександрівна

фільми: ігрові, ігрові тематичні "Про героїв, які брали участь у захисті 

України", неігрові, анімаційні; телесеріали
продюсер

34
Асоціація "Сприяння розвитку 

кінематографа в Україні - дивись 

українське!"

Максименко-Довгич Жанна Віталіївна фільми: анімаційні; телесеріали режисер, сценарист, продюсер

35
ГО "Асоціація продюсерів 

України"
Маляренко Віктор Миколайович фільми, телефільми, телесеріали режисер монтажу

36 ГО "Союз Кінотеатрів України" Мартиненко Роман  Ігорович фільми: ігрові, анімаційні прокатник  фільмів

37
ГС "Українська анімаційна 

асоціація"
Марченкова Наталія Семенівна фільми: анімаційні режисер анімації, художник-аніматор

38
Асоціація "Українське кіно - 

асоціація"
Мінзянов Юрій Аглямзянович фільми, телефільми, телесеріали продюсер

39
ГС "Українська анімаційна 

асоціація"
Моісеєв Микита Олексійович фільми: анімаційні звукорежисер, композитор

40 ГО " КАПІ" Московчук Людмила Ігорівна фільми: ігрові, анімаціні режисер

41
ГО "Творче об`єднання "Вавилон 

13"
Наконечний Максим Васильович фільми, телефільми, телесеріали режисер, продюсер

42
Громадська спілка "Асоціація 

кіноіндустрії України"
Негреску Ігор Антонович

фільми: ігрові, ігрові тематичні "Про героїв, які брали участь у захисті 

України", неігрові, анімаційні; телесеріали
режисер

43
ГО "Творче об`єднання "Вавилон 

13"
Нікітюк Марися Юріївна фільми, телефільми, телесеріали сценарист, режисер

44 ГО "Союз Кінотеатрів України" Ніцко Олена Анатоліївна фільми прокатник  фільмів

45
Асоціація "Сприяння розвитку 

кінематографа в Україні - дивись 

українське!"

Новікова Маріанна Георгіївна
фільми: ігрові, ігрові тематичні "Про героїв, які брали участь у захисті 

України", неігрові, анімаційні; телесеріали
продюсер

46
ГО "Індустріальний Телевізійний 

Комітет"
Остапко Оксана Миколаївна фільми, телесеріали юрист  кіновиробництва



47
Асоціація "Українська Кіно - 

Асоціація"
Пащенко Леонора Вадимівна фільми, телефільми, телесеріали редактор, сценарист

48
Асоціація "Українська Кіно - 

Асоціація"
Преловська Алла Володимирівна фільми, телефільми, телесеріали телепродюсер

49
Асоціація "Сприяння розвитку 

кінематографа в Україні - дивись 

українське!"

Петренко Михайло Петрович фільми, телефільми, телесеріали звукорежисер

50
Асоціація "Сприяння розвитку 

кінематографа в Україні - дивись 

українське!"

Підгора Ярослав Володимирович фільми кінокритик

51
ГО "Творче об`єднання "Вавилон 

13"
Пілунський Ярослав Леонідович фільми, телефільми, телесеріали кінооператор, режисер

52 ГО "Союз Кінотеатрів України" Плісецька Ліана Костянтинівна фільми прокатник  фільмів

53
Громадська спілка "Асоціація 

кіноіндустрії України"
Притула Станіслав Вікторович

фільми: ігрові, ігрові тематичні "Про героїв, які брали участь у захисті 

України", неігрові, анімаційні; телесеріали
продюсер

54 ГО "Європейська Кінофундація" Радомська Ганна Олександрівна фільми, телефільми, телесеріали
прокатник фільмів, продюсер, 

журналіст

55
ГО "Творче об`єднання "Вавилон 

13"
Райтер Ольга Мирославівна фільми, телефільми, телесеріали організатор кінофестивалів

56 ГО "Союз Кінотеатрів України" Рудаков Олександр Геннадійович фільми прокатник  фільмів

57
Асоціація "Українська Кіно - 

Асоціація"
Сахалтуєв Олексій Раднаєвич фільми, телефільми, телесеріали редактор, кінокритик

58
Асоціація "Українське кіно - 

асоціація"
Семерякова Аліна Валеріївна фільми, телефільми, телесеріали сценарист

59 ГО "Європейська Кінофундація" Сидорчук Марія Анатоліївна фільми, телефільми, телесеріали сценарист, продюсер

60 ГО "Українська Кіноакадемія" Сінькевич Юлія Львівна
фільми: ігрові для широкої аудиторії, ігрові аторські, ігрові тематичні, 

неігрові, дебюти короткометражні
організатор кінофестивалів

61 ГО "СУК" Сочивець Валерія Юріївна фільми продюсер, режисер, сценарист

62
Асоціація "Сприяння розвитку 

кінематографа в Україні - дивись 

українське!"

Сукненко Станіслав Вікторович фільми, телефільми, телесеріали
автор сценарію і режисер, редактор, 

кінознавкць

63
Громадська спілка "Асоціація 

кіноіндустрії України"
Суханов Дмитро Валерійович

фільми: ігрові, ігрові тематичні "Про героїв, які брали участь у захисті 

України", неігрові, анімаційні; телесеріали
продюсер

64
Асоціація "Українська Кіно - 

Асоціація"
Тимошенко Альона Іванівна фільми, телефільми, телесеріали кастинг-директор, продюсер

65
Громадська спілка "Асоціація 

кіноіндустрії України"
Тімшин Іван Анатолійович

фільми: ігрові, ігрові тематичні "Про героїв, які брали участь у захисті 

України", неігрові, анімаційні; телесеріали
сценарист, редактор, режисер

66
ГО "Асоціація продюсерів 

України"
Ткаченко Тарас Анатолійович фільми, телефільми, телесеріали режисер

67
"Національна спілка 

кінематографістів України"
Чернишева Наталія Іванівна фільми: анімація художник-постановник анімація

68
"Національна спілка 

кінематографістів України"
Шаєвич Михайло Абрамович фільми: ігрові автор сценарію



69 ГО "Європейська Кінофундація" Шевчук Наталія Анатоліївна фільми, телефільми, телесеріали
продюсер, автор та режисер 

відеопроектів

70
Громадська спілка "Асоціація 

кіноіндустрії України"
Яценко Володимир Вікторович фільми, телефільми, телесеріали продюсер


