
                         Асоціація «Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» 
          03164, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, буд. 16, оф. 2,  

                                  Код ЄДРПОУ 33834743, UA403808050000000026001548213, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, 
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Неприбуткова організація з ознакою неприбутковості 0039 

  

 

ЗАЯВА  

на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування  

Асоціація «Сприяння розвитку кінематографу в Україні – дивись українське!» 

 

Статус Асоціація 

 

Сфера діяльності:  

Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в України - дивись українське!» 

заснована у 2005 році з метою консолідації кінематографічної української спільноти 

для iнiцiювання та реалізації проєктiв, пов'язаних з популяризацією та розвитком 

українського кiнематографа, спільної реалізації інтересів у галузі виробництва та 

розповсюдження кінематографічної продукції українського кіновиробництва. За 

історію діяльності Асоціація виступила ініціатором, співорганізатором чи 

координатором понад 100 подій у кіногалузі. 

 

Види діяльності: 

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 

(основний); 

90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів; 

59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; 

59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; 

59.14 Демонстрація кінофільмів; 

59.20 Видання звукозаписів. 

 

Дата реєстрації  25.10.2005 

 

Місцезнаходження та контактні дані:  

Юридична адреса: 03164, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, буд.16, кв. 2 

Поштова адреса: 03115,  м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 19, кв. 7 

inna.polyakova@babilon.com.ua ; (067) 500-42-15 

 

Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 

органів 

Голова Правління Різоль А.В. 
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Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання заяви на 

участь у конференції: 

 

Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» 

(надалі – Асоціація) заснована у 2005 році.  

Діяльність Асоціації спрямована на всебічну підтримку розвитку українського 

кінематографа, актуалізацію та донесення до широкої аудиторії, мовою кіно, 

важливих соціальних питань з метою консолідації зусиль українського суспільства 

задля їх вирішень.  

 

Основні напрями діяльності 

 Ініціація, організація та підтримка різноманітних проектів і заходів, що направлені 

на розвиток та підтримку українського кінематографа (спеціальні індустріальні 

проекти, фестивалі, конференції, премії, учбові програми тощо). 

 Виробництво кінопродуктів, ініційованих кінематографістами, 

учасниками/експертами Асоціації. 

Створення ініціатив та заходів, що сприяють ефективній взаємодії діячів і 

підприємців галузі кіновиробництва, розповсюдженню та популяризації української 

кінематографічної продукції. 

 

За 15 років діяльності Асоціація брала активну участь, як співініціатор та 

співорганізатор, у багатьох галузевих подіях:  

 

- Постійний партнер кінофестивалю «Відкрита ніч» (2007-2020 рр.) – 14 фестивалів та 

більш як 50 спец.подій. 

- Співорганізатор Премії Кінокритиків України «КІНОКОЛО» (2018-2019 рр.) – 2 

церемонії. 

- Ініціатор та співорганізатор комплексного комунікаційного проєкту «Дивись 

українське!» (2016-2020 рр.), в рамках якого проведено три конкурси сценаріїв 

«СВОЄ КІНО», створено 30 короткометражних ігрових фільмів. Проєкт 

продовжується і розвивається. 

- Кінофестиваль «Кінобукет», який проводився в рамках II Фестивалю високого  

мистецтва Bouquet Kyiv Stage (17-25 серпня 2019 р.).   

- «Дні українського кіно в Стамбулі», які проводились з 28 листопада по 01 грудня 

2019 року.  

- та ін. 

 

Перелік реалізованих проєктів: 

 

2016-2020 рр. 

Комплексний соціальний комунікаційний проєкт «Дивись українське!» створено у 

2016 році з метою сприяння розвитку українського кінематографа. 

 

Ініціаторами та розробниками проєкту є Асоціація «Сприяння розвитку 

кінематографа в Україні – Дивись українське!» та компанія «ВАВІЛОН». 
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З грудня 2017 року у кінотеатрах країни розпочалась системна демонстрація 

фільмів добірки Проєкту перед основними фільмами сеансів (у блоці 

кінотеатральних трейлерів) у короткій редакції фільмів (близько трьох хвилин). 

Завдяки партнерській співпраці з кінотеатральними мережами: «Планета Кіно», 

«Сінема Сіті», «Баттерфляй», «Лінія Кіно», «Київкінофільм», «Оскар» та 

локальними кінотеатрами (всього близько 150 екранів) фільми Проєкту 

переглянуло близько 1 500 000 глядачів. 

  

У травні 2018 року розпочалась фестивальна дистрибуція та програма спеціальних 

показів фільмів Проєкту. Фестивальна дистрибуція проєкту «Дивись українське!» 

реалізується у партнерській співпраці з компанією «Letter to Fest» та сфокусована на 

увазі до всіх фільмів Проєкту. 

   

Станом на жовтень 2020 року 31 фільм проєкту «Дивись українське!», взяли 

участь (або підтверджена участь) у 504 конкурсних та позаконкурсних програмах 

українських та світових кінофестивалей. 

  

Фільми проєкту 219 разів пройшли конкурсну селекцію та потрапили до шорт-

листів  фільмів-фіналістів 90 українських та світових кінофестивалів та здобули 

40 перемог та відзнак (в тому числі 3 Гран-Прі та 18 призових місць, 10-ть з яких – 

це І місце). У період з травня 2018 року відбулося близько  300 спеціальних показів 

окремих фільмів Проєкту на українських та міжнародних кінофестивалях. 

  

Фільми проєкту демонструвалися (або заплановані) на 28 українських та 62 

світових кінофестивалях у 35 країнах: Україна,  Австралія, Австрія, Азербайджан, 

Болгарія, Бангладеш, Великобританія, Вірменія, Греція, Індія, Італія, Іран, Йорданія, 

Казахстан, Канада, Кіпр, Китай, Киргизстан, Литва, Македонія, Мороко, Пакистан, 

Португалія, Польща, Румунія, США, Сербія, Німеччина, Нідерланди, Туніс, 

Туреччина, Угорщина, Швеція, Швейцарія, Чехія, Японія. 

 

 

Проведені заходи: 

- Премія Кінокритиків України «КІНОКОЛО» (2018-2019 рр.) – 2 церемонії. 

- Проведення трьох конкурсів «СВОЄ КІНО» проєкту «Дивись українське!» (2016-

2020 рр.). 

За сценаріями переможців конкурсів створено 30 короткометражних ігрових 

фільмів.  

- Кінофестиваль «Кінобукет», який проводився в рамках II Фестивалю високого  

мистецтва Bouquet Kyiv Stage (17-25 серпня 2019 р.)   

- «Дні українського кіно в Стамбулі», які проводились з 28 листопада по 01 грудня 

2019 року  

- та ін. 
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Інформація про керівника:  

Різоль Андрій Володимирович (громадянин України) 

Народився 26 квітня 1971 року в м. Києві.  

Навчався в НТУУ «Київський політехнічний інститут». 

Кіно продюсер, експерт з комунікацій.  

Засновник та Генеральний директор агенції маркетингових та PR сервісів – компанії 

«ВАВІЛОН» 

Голова Правління Асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись 

українське!» 

Член Правління Української кіноакадемії. 

Співініціатор створення ГО «Спілка кінокритиків України». 

Співініціатор створення Премії кінокритиків України «КІНОКОЛО». 

 

Фільмографія: 

2019 р. – «Толока» (повнометражний ігровий фільм, реж. М.Іллєнко),  Співпродюсер 

2018 р. – «Погляд з інвалідного візка» (документальний фільм), Генеральний 

продюсер  

2017-2020 рр. Генеральний продюсер 30-ти короткометражних ігрових фільмів 

проєкту «Дивись українське!» 

2016-2017 рр. - «Намір» (короткометражний ігровий фільм-дебют, реж. А.Смолій), 

Генеральний продюсер 

2001-2003 рр. - Документальний повнометражний фільм про головну творчу подію 

«Опера Легенда», присвячену візиту в Україну Папи Римського Св. Отця Івана 

Павла II, Генеральний продюсер; «Паралельні Видива», збірка документальних 

фільмів про мистецькі події в Україні. Генеральний продюсер  

 1999-2000 рр. - «Золоті Ворота Тисячоліть» (документальний повнометражний 

фільм), Генеральний продюсер. 

Андрій Різоль, як член Правління Української кіноакадемії, постійно бере участь у 

зборах правління кіноакадемії та інших кіноіндустріальних заходах 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 

висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років: 

 

Премія Кінокритиків України «КІНОКОЛО» (2018-2019 рр., 2019 – 2020 рр.)  

 https://izi.trade/tenders/UA-2020-10-19-005373-b 

 http://www.ukrkino.com.ua/kinotext/articles/?id=9629 

 https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2828665-premia-kritikiv-kinokolo-nabirae-

komitet.html 

 https://kcw.com.ua/p/28-07-2020 

 https://www.cinema.in.ua/ru/pobediteli-kinokolo-2020/ 

 https://galinfo.com.ua/news/tretya_shchorichna_natsionalna_premiya_kinokrytykiv

_kinokolo_vidkryvaie_pryyom_filmiv_347854.html 
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