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Альманах «Енциклопедія Майдану», «Південний кордон», «Аліса в країні війни», «Євромайдан.Чорновий монтаж»

«Булер», «Відкритий урок», «Виховання Уляни», «Нормальний аутичний фільм», «Джованні та балет на воді», «Дорослі», 
«День, коли я вирішив стати Ніною», «Домашні ігри», «Ромська мрія», «Пропаганда», «Віддалений гавкіт собак»

«Зламані Гілки», «Назви ім’я своє», «Безголосся»
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«Стираючи Девіда», «О інтернет! Мрії цифрового світу»

альманах «Енциклопедія Майдану», «Євромайдан. Чорновий монтаж»

«Абетка», «Анбесса», альманах «Енциклопедія Майдану», альманах «Відкритий доступ», «Аліса в країні війни», «Боротьба Джамали», 
«Боротьба за кінотеатр Емек», «Булер», «Вигорання», «Вийшло з моди», «Виховання Уляни», «Віддалений гавкіт собак», «Вітаємо на Фукушімі», 
«Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Золота осінь», «Ґвендолін», «Готель 22», «Грішна хвороба», «День, коли я вирішив стати Ніною», 
«Джованні та балет на воді», «Диксиленд», «Домашні ігри», «Дорослі», «Йоанна», «Карла і Нордал», «Китайські ван гоги», «Коли-небудь ми станемо 
щасливими», «Край електросміття», «Казка про коника», «Медова земля», «Металобрухт», «Мовчазна війна», «Народжений померти», «Точка відліку», 
«Обережно, провалля», «Остання швидка в Софії», «Південний кордон», «Полум’яні голоси», «Раби», «Ромська мрія», «Содік», «Тілом і душею», 
«Українські шерифи», «Хворісукалюди», «Ціна моди», «Шахта №8», «Чемпіонка», «Яма»

«Аліса в країні війни», «Жертвопринесення», «Казка про коника», «Мовчазна війна», «Зламані гілки», «Мовчазний хаос», Примирення?»
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«Абетка», «Аліса в країні війни», «Боротьба Джамали», «В пошуках Фарідех», «Вийшло з моди», «Виховання Уляни», «Ґвендолін», 
«Грішна хвороба», «Домашні ігри», «Жінка в полоні», «Зворотній бік усього», «Зламані гілки», «Йоанна», «Лізо, ходи додому», «Медова земля», 
«Мова», «Мовчазна війна», «Невидимі», «Нічна відьма», «Південний кордон», «Проект «Бабця», «Рожеве сарі», «Сільвана», «Сім’я в квадраті», 
«Таткова донечка», «Тілом і душею», «Точка відліку», «Хороша смерть», «Чемпіонка», «Яма»

«Заповідник Асканія»

«Аліса в країні війни», «Казка про коника», «Мир», «Самооборона», «Південний кордон», «Євромайдан. Чорновий монтаж»

«Просто зроби це», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Нульовий вплив», «Медова земля», «Край електросміття», «Заповідник «Асканія», 
«І кожна річка»

«Содік», «Полум’яні голоси», «У пошуках Фарідех», «Сім’я в квадраті»

«Дорослі»

«Просто зроби це», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Нульовий вплив», «Медова земля», «Край електросміття», «Заповідник «Асканія», 
«І кожна річка»
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«Ромська мрія»

«Анбесса», «Булер», «Вигорання», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Вітаємо на Фукушимі», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Ґвендолін», 
«Грішна хвороба», «Десять років відчуження», «Дорослі», «Золота осінь», «Історії про торгівлі органами», «Йоанна, «Карла і Нордал», «Килимок», 
«Моя щаслива непроста родини», «Невидимі», «Нормальний аутичний фільм», «Остання швидка у Софії»,  «Просто зроби це», «Раби», «Сім’я в квадраті», 
«Тілом і душею», «Футбольний батько», «Хворісукалюди», «Хороша смерть», «Хоттабич і його команда», «Шахта №8», «Колектив», «І кожна річка»

«Просто зроби це», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Нульовий вплив», «Медова земля», «Край електросміття», «Заповідник «Асканія», 
«Десять років відчуження», «І кожна річка»

«Десять років відчуження»

«Шахта №8», «Вигорання», «Вийшло з моди, «Ціна моди», «Китайські ван гоги», «Жінка в полоні», «Остання швидка в Софії»
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«Вигорання», «Іон», «Кейсі Мотте Кляйн: народження актора», «Остання швидка в Софії», «Жінка в полоні», «Вийшло з моди», «Ціна моди»

«Тілом і душею», «Дорослі»,, «Нормальний аутичний фільм», «Карла і Нордал», «Футбольний батько»

«Аліса в країні війни», «Це моя земля», «Про чоловіків і війну», «Мовчазна війна», альманах «Енциклопедія Майдану», «Проект «Бабця», «Живі», 
«Зламані гілки», «Назви своє ім’я»

«Лізо, ходи додому», «Яма», «Йоанна», «Зворотній бік усього», «Жінка в полоні», «Карла і Нордал»).

«Аліса в країні війни», «Це моя земля», «Про чоловіків і війну», «Мовчазна війна», «Живі», альманах «Енциклопедія Майдану», «Проєкт «Бабця», 
«Зламані гілки», «Назви своє ім’я»

«Абетка», «Булер», «Гірчиця в садах», «Домашні ігри», «Дорослі», «Лізо, ходи додому!», «Сім’я в квадраті», «У пошуках Фарідех», «Шахта №8»,
«Йоанна», «Таткова донечка», «Футбольний батько», «Моя щаслива непроста родина», «Карла і Нордал», «Щось прекрасне залишилося позаду»

«Боротьба Джамали»

«Стираючи Девіда», «О інтернет! Мрії цифрового світу», «Колектив»

«Полум’яні голоси», «Боротьба Джамали», «Ромська мрія», «Життя в раю - нелегали по сусідству», «Біотоп», «У пошуках Фарідех», 
«Сім’я в квадраті», «Володар», «Боги Моленбеку», «Моя щаслива непроста родина»

«Просто зроби це», «Металобрухт», «Край електросміття», «Заповідник Асканія», «Медова земля», 
«І кожна річка»

альманах «Енциклопедія Майдану», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Південний кордон», «Остап»

«Сільвана», «Яма», «Чемпіонка», «Мовчазна війна», «Домашні ігри», «Цап за голос», «Боротьба Джамали», «Абетка», «Аліса в країні війни», 
«Нічна відьми», «Моя щаслива непроста родина», «Ґвендолін», «Зворотній бік усього», «Йоанна», «У пошуках Фарідех», «Вийшло з моди», 
«Рожеві сарі»
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«Абетка», «Анбесса», Булер, «Боротьба Джамали», «Боги Моленбеку», «Виховання Уляни», «Віддалений гавкіт собак», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату 
світу», «Голосуйте за мене, будь ласка», «День, коли я вирішив стати Ніною», «Джованні та балет на воді», «Диксиленд», «Домашні ігри», «Йоанна», 
«У пошуках Фарідех», «Сім’я в квадраті», «Карла і Нордал», «Лізо, ходи додому», «Моя щаслива непроста родина», «Полум’яні голоси», «Пранкнули», 
«Раби», «Рахую дні – рахую роки», «Розмови на серйозні теми», «Трудний», «Таткова донечка», «Футбольний батько», «Цап за голос», «Шахта №8», 
«Чемпіонка», «Як у тебе справи, Рудольфе Мінг?»

«Раби», «Абетка», «Лізо, ходи додому»

«Вітаємо на Фукушімі», «Просто зроби це», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Нульовий вплив», «Медова земля», «Край електросміття», 
«Заповідник «Асканія», «Десять років відчуження», «І кожна річка»

«Обережно, провалля», «Содік», «Боги Моленбеку», «Пранкнули»

«Золота осінь», «Ґвендолін»

«Мовчазна війна»

«Вигорання», «Остання швидка в Софії», «Хороша смерть», «Колектив»

«Таткова донечка», «Футбольний батько»

«Без статусу». «Україна», «Біотоп», «Життя в раю – нелегали по сусідству», «Пол приходить з-за моря. Щоденник зустрічі», 
«Хамама та Калуна»

«Аліса в країні війни», «Це моя земля», «Про чоловіків і війну», «Мовчазна війна», «Хоттабич та його команда», 
«Південний кордон», «Мир», «Зламані гілки», «Остап», «Живі», «Назви своє ім’я», «Казка про коника»

«Хворісукалюди»



5

7

22

29 «Південний кордон», «Хоттабич та його команда», «Мир», «Самооборона», «Аліса в країні війни», «Остап»

«Боги Моленбеку», «Обережно, провалля», «Содік»
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«Ромська мрія»

«Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Голосуйте за мене, будь ласка», «Джованні та балет на воді», «Диксиленд», «Домашні ігри», 
«Полум’яні голоси», «Цап за голос», «Чемпіонка», «Як у тебе справи, Рудольфе Мінг?», «Мова», «Боротьба Джамали», «Дорослі», 
«Народжений померти», «Ти, бля, рота закрий», «Точка відліку», «Вийшло з моди», «Боги Моленбеку», «Боротьба за кінотеатр Емек», 
«Анбесса», «Жінка у полоні» «Пранкнули»

альманах «Енциклопедія Майдану», «Південний кордон», «Євромайдан. Чорновий монтаж»

альманах «Енциклопедія Майдану», «Південний кордон», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Від шепоту до крику»
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«Аліса в країні війни», «Нічна відьма», «Євромайдан SOS», «Крим SOS», «Мир», «Мова», «Мовчазна війна», «Остап», «Південний кордон», 
«Про чоловіків і війну», «Володар», «Проект «Бабця», «Живі», «Назви своє ім’я» 

«Готель 22», «Грішна хвороба», «Мова», «Мир», «Хоттабич та його команда»

«Канцелярська сотня», «Ти, бля, рота закрий!», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Колектив»

«Булер», «Хороша смерть», «Тілом і душею», «Точка відліку», «Мовчазна війна», «День, коли я вирішив стати Ніною»

«Остання швидка у Софії», «Вигорання», «Колектив» 

альманах «Енциклопедія Майдану», «Південний кордон», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Остап» «Без статусу. Україна», «Відкритий урок», 
«Гірчиця в садах», «Диксиленд», «Домашні ігри», «Заповідник Асканія», «Історія зимового саду», «Килимок», «Колір фасаду: синій», «Казка про коника», 
«Металобрухт», «Нові герої», «Ромська мрія», «Ти, бля, рота закрий!», «Трудний», «Хворісукалюди», «Історія зимового саду», «І кожна річка», «Остап», 
альманах «Відкритий доступ», «Шахта №8»

«Цап за голос», «Проголосуйте за мене, будь ласка», альманах «Енциклопедія майдану», «Євромайдан. Чорновий монтаж», 
«Від шепоту до крику», «Звідки з’являється пил і куди зникають гроші», «Пропаганда»).

«Цап за голос», «Проголосуйте за мене, будь ласка», альманах «Енциклопедія майдану», «Євромайдан. Чорновий монтаж», 
«Від шепоту до крику», «Звідки з’являється пил і куди зникають гроші», «Пропаганда»

«Мир», «Мова», «Хоттабич та його команда», «Абетка», «Аліса у країні війни», «Південний кордон», «Очищення», «Самооборона», «Мовчазна війна», 
«Боротьба Джамали», «Віддалений гавкіт собак», «Гірчиця в садах», «Остап», «Від шепоту до крику», «Казка про коника»
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«Золота осінь», «Ґвендолін», «Проєкт «Бабця», «Зламані гілки», «Назви своє ім’я», «У кутку»

«Синдром Панка», «Сільвана»

«Автомайдан», «Жертвопринесення», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Межигір’я», «Євромайдан SOS», «Крим SOS», «Самооборона», «Очищення»,
«Канцелярська сотня», «Мир», «Мова», «Казка про коника»

«Проголосуйте за мене, будь ласка», «Цап за голос», «Булер», «Розмови на серйозні теми», «Школа»

«Вигорання», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Домашні ігри», «Жінка в полоні», «Заповідник Асканія», «Китайські ван гоги», 
«Остання швидка в Софії», «Шахта №8»

«Аліса в країні війни», «Анбесса», «Булер», «Лізо ходи додому», «Вигорання», «Виховання Уляни», «Віддалений гавкіт собак», «Габріель 
повідомляє з чемпіонату світу», «Гірчиця в садах», «Джованні та балет на воді», «Содік», «Дорослі», «Домашні ігри», «Жінка в полоні», 
«Карла і Нордал», «Кейсі Мотте Кляйн: народження актора», «Коли-небудь ми станемо щасливими», «Медова земля», «Мовчазна війна», 
«Народжений померти», «Нормальний аутичний фільм», «Остап», «Про чоловіків і війну», «Раби», «Сільвана», «Тілом і душею», «Точка відліку», 
«Трудний», «Щось прекрасне залишилося позаду»

фільми з аудіодискрипцією: «Абетка», «Габріель повідомляє з чемпіонату світу», «Джованні та балет на воді», «Край електросміття», 
«Ти, бля, рота закрий!»

«Аліса в країні війни», «Остап», «Мир», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Південний кордон»

«Проголосуйте за мене, будь ласка», «Цап за голос», «Від шепоту до крику», «Звідки з`являється пил і куди зникають гроші»

«Абетка», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Анбесса», «Афганець», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Готель 22», «Домашні ігри», «Металобрухт», 
«Край електросміття», «Казка про коника», «Медова земля», «Остання швидка в Софії», «Томек В», «Полум’яні голоси», «Ромська мрія», «Хворісукалюди», 
«Шахта №8», «Яма»
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«Проєкт «Бабця», «Зламані гілки», «Живі», «Назви своє ім’я», «Безголосся»

«Полум’яні голоси», «Точка відліку», «Народжений померти», «Содік», «Ромська мрія», «Рахую дні, рахую роки», «Моя щаслива непроста родина», 
«Металобрухт», «День, коли я вирішив стати Ніною», «Сільвана»

«Абетка», «Анбесса», «Боги Моленбеку», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Ґвендолін», «Джованні та балет на воді», «Голосуйте за мене, 
будь ласка», «Карла і Нордал», «Коли-небудь ми станемо щасливими», «Моя щаслива непроста родина», «Мова», «Народжений померти», 
«Точка відліку», «Нормальний аутичний фільм», «Невидимі», «Стираючи Девіда», «Обережно, провалля», «О інтернет! Мрії цифрового світу», 
«Нульовий вплив», «Просто зроби це», «Пранкнули», «Проєкт «Бабця», «Ти, бля рота закрий»,  «Кейсі Мотте Кляйн: народження актора», 
«Вийшло з моди», «Ціна моди», «Таткова донечка», «У пошуках Фарідех»

«Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «День, коли я вирішив стани Ніною», «Джовані та балет на воді», «Кейсі Мотте Кляйн: народження актора», 
«Китайські ван гноги», «Коли-небудь ми станемо щасливими», «Металобрухт», «Мир», «Народжений померти», «Остап», «Очищення», «Про чоловіків 
і війну», «Содік», «Ти, бля, рота закрий!», «Таткова донечка»,  «Трудний», «Українські шерифи», «Хоттабич та його команда»,  «Футбольний батько» 

«Абетка», «Анбесса», «Боги Моленбеку», «Булер», «Виховання Уляни», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Розмови на серйозні теми»,
«Джовнані та балет на воді», «Голосуйте за мене, будь ласка», «Карла і Нордал», «Коли-небудь ми станемо щасливими», «Моя щаслива непроста 
родина», «Народжений померти», «Трудний», «Кейсі Мотте Кляйн: народження актора»,«Раби», «Диксиленд», «Чемпіонка»,  «Цап за голос», 
«Томек В.»

«Енциклопедія Майдану», «Аліса в країні війни»,  «Без статусу. Україна»,  «Біотоп», «Боротьба Джамали», «Булер», «Від шепоту до крику», 
«Віддалений гавкіт собак», «Відкритий урок», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Голосуйте за мене, будь ласка», «Готель 22», 
«День, коли я вирішив стати Ніною», «Дорослі», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Життя в раю – нелегали по сусідству», «Жінка у полоні», 
«Південний кордон», «Проєкт «Бабця», «Це моя земля», «Зворотній бік усього»

«Абетка», «Аліса в країні війни», «Мовчазна війна», «Лізо, ходи додому», «Невидимі», «Жінка у полоні», «Рожеві сарі»
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«Тілом і душею», «Нормальний аутичний фільм», «Карла і Нордал», «Нормальний аутичний фільм», «Хороша смерть», «Дорослі», 
«Футбольний батько»

«Мир», «Мова», «Євромайдан SOS», «Крим SOS», «Автомайдан», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Остап», «Південний кордон», «Хоттабич 
та його команда», «Самооборона», «Канцелярська сотня», «Казка про коника»

«Аліса у країні війни», «Мир», «Остап», «Південний кордон», «Віддалений гавкіт собак», «Самооборона», «Хоттабич та його команда»

«Ти, бля, рота закрий», «Боротьба за кінотеатр Емек», «Вийшло з моди», «Віддалений гавкіт собак», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу»,  
«Гірчиця в садах», «Готель 22», «Диксиленд», «Дорослі», «Остання швидка в Софії»,  «Колір фасаду: синій», «Край електросміття», «Металобрухт», 
«Народжений померти», «Точка відліку», «Невидимі», «Нові герої», «Яма»

«Ти, бля, рота закрий»,  «Колір фасаду: синій», «Очищення», «Українські шерифи», «Автомайдан», «Боротьба за кінотеатр Емек», 
«Від шепоту до крику», «Відкритий урок», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Нові герої»

«Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Грішна хвороба», «Мир», «Євромайдан SOS», «Крим.SOS», «Казка про коника», «Мова», «Томек В.»

«Абетка», «Анбесса», «Металобрухт», «Готель 22», «Віддалений гавкіт собак», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Домашні ігри», 
«Китайські ван гоги», «Край електросміття», «Казка про коника», «Металобрухт», «Остання швидка в Софії», «Ромська мрія», «Трудний», 
«Томек В»

«Просто зроби це», «Жертвопринесення», «Автомайдан», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Самооборона», «Боротьба за кінотеатр Емек», 
«Крим SOS», «Казка про коника», «Євромайдан SOS», «Мир», «Мова», «Південний кордон», «Хоттабич та його команда», «Це моя земля»


