
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 1 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо затвердження обсягів коштів, що 

виділяються впродовж бюджетного періоду (2020 рік) для фінансування кожної 

з передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні» форм державної підтримки, керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 

кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 

№ 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за 

№112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада  

вирішила: 

Одноголосно затвердити обсяги коштів (додаток № 1 до рішення). 

 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)    С.О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  

до Рішення Ради №__1__ 

від _31_01__ 2020 р. 

  

Розподіл по формам державної підтримки кінематографії тис. грн. 

 

737 054,40 

    

1) виробництво (створення) та розповсюдження документальних, 

просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з 

урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та 

культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів в обсязі до 

100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва 

відповідного фільму; (в тому числі зобов’язання за укладеними та 

неукладеними договорами 11-12 конкурсних відборів) 

108 542,00  

 

    

2) виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків 

загальної кошторисної вартості виробництва фільму за умови 

підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для 

фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків 

загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного 

фільму; (в тому числі зобов’язання за укладеними та неукладеними 

договорами 10-12 конкурсних відборів) 

  

299 542,30  

 

    

3) виробництво (створення) та розповсюдження телевізійного фільму, 

телевізійного серіалу, обсяг яких не може перевищувати 50 відсотків 

загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, 

телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності у нього 

коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, 

телевізійного серіалу, в обсязі не менш як 50 відсотків загальної 

кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного 

фільму, телевізійного серіалу; 

 150 000,00 

    

4) повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним 

суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в порядку, 

передбаченому чинним законодавством; 

100 000,00 

    

5) закупівлю мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних 

засобів для забезпечення демонстрування національних фільмів у 

невеликих містах, селах, селищах з населенням не більше 250 тисяч 

мешканців або комплексів електронного кіно, обсяг якої не може 

перевищувати 50 відсотків вартості відповідних комплексів; 

500,00 

    

6) фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також 

освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва 
100,00 



(створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо; 

    

7) оплату заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації 

національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо 

вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних 

комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають 

сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного 

зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту 

вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних 

фільмів; 

500,00 

    

8) відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за 

банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або 

реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які 

будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або 

реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих 

у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців; 

500,00 

    

9) проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) 

локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та 

аудіовізуальної продукції; 

7 000,00 

    

10) розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом 

повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, 

презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від 

використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому 

числі за участю творчих груп фільмів; 

  

70 370,10 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 2 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

 

Про звернення ТОВ «СТАР МЕДІА» щодо  

виробництва фільму «Подорожники»  

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «СТАР МЕДІА» щодо 

використання інших мов у фільму «Подорожники» в обсязі 10 % загальної 

тривалості всіх реплік учасників фільму, керуючись Законами України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», наказом 

Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 112/33083 «Про затвердження 

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та 

Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної 

підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Одноголосно погодити використання інших мов у фільмі «Подорожники» 

в обсязі 4,75% загальної тривалості всіх реплік учасників фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)    С.О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 3 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

 

Про звернення ТОВ «Видавництво «Глоуберрі букс» щодо  

виробництва фільму «Мама поспішає додому» 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Видавництво «Глоуберрі букс» 

щодо подовження строків виробництва фільму «Мама поспішає додому», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», «Про кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 

за № 112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва фільму «Мама 

поспішає додому» до 24 грудня 2020 року. 

 

 

Заступник Голови Ради   (Підпис)   С.О. Зленко 

 

Секретар Ради     (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 4 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

 

Про звернення ТОВ «Нова фільм» щодо  

виробництва фільму «Князь Володимир» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ  «Нова фільм» щодо використання 

інших мов у фільму «Князь Володимир» в обсязі 10 % загальної тривалості всіх 

реплік учасників фільму, керуючись Законами України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», наказом 

Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 112/33083 «Про затвердження 

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та 

Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної 

підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Одноголосно погодити використання інших мов у фільмі «Князь 

Володимир»  в обсязі 6% загальної тривалості всіх реплік учасників фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради   (Підпис)   С.О. Зленко 

 

Секретар Ради     (Підпис)   О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 5 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

 

Про звернення ТОВ «Фемілі продакшн студіо» щодо  

виробництва фільму «Бульмастиф» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Фемілі продакшн студіо»  щодо 

збільшення хронометражу фільму «Бульмастиф» керуючись Законами України 

«Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», 

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 112/33083 «Про затвердження 

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та 

Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної 

підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

 Одноголосно погодити збільшення хронометражу фільму «Бульмастиф» 

з 20 до 25 хвилин. 

 

Заступник Голови Ради   (Підпис)   С.О. Зленко 

 

Секретар Ради     (Підпис)   О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 6 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

 

Про звернення ТОВ  «Видавництво «Глоуберрі букс» щодо  

виробництва фільму «Хоробрі зайці» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ  «Видавництво «Глоуберрі букс» 

щодо заміни режисера-постановника фільму «Хоробрі зайці», керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 

кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 

№ 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 

112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Одноголосно погодити заміну режисера-постановника фільму «Хоробрі 

зайці» з Франсіско Хав’єр Печес Кортеса на Тімоті Джона Фехренбаха. 

 

Заступник Голови Ради   (Підпис)   С.О. Зленко 

 

Секретар Ради     (Підпис)   О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 7 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

 

Про звернення ФОП Бєляк Олександр Сергійович щодо  

виробництва фільму «Гола правда»   

 

 

Розглянувши звернення компанії ФОП Бєляк Олександр Сергійович щодо 

використання інших мов у фільму «Гола правда» в обсязі 10 % загальної 

тривалості всіх реплік учасників фільму, керуючись Законами України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», наказом 

Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 112/33083 «Про затвердження 

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та 

Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної 

підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Використання інших мов у фільмі «Гола правда»  в обсязі 5% загальної 

тривалості всіх реплік учасників фільму. Голосування  (За-4, Утрималися-2, 

Проти-1), рішення не прийнято. 

 

 

Заступник Голови Ради   (Підпис)   С.О. Зленко 

 

Секретар Ради     (Підпис)   О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 9 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

 

Про звернення ТОВ «Татофільм» щодо  

виробництва фільму «Народжені квітнем» 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Татофільм» щодо подовження 

строків виробництва фільму «Народжені квітнем», керуючись Законами 

України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 

кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 

№ 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 

112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва фільму «Мама 

поспішає додому» до 24 квітня 2020 року. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С.О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 10 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

 

Про звернення ТОВ «Пронто фільм» щодо  

виробництва фільму «Довбуш» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Пронто фільм»  щодо зменшення 

загального бюджету фільму «Довбуш», керуючись Законами України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», наказом 

Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 112/33083 «Про затвердження 

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та 

Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної 

підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Одноголосно затвердити загальну кошторисну вартість виробництва 

фільму «Довбуш» у сумі 101 678 973,49 грн., погодивши зменшення загальної 

кошторисної вартості виробництва фільму «Довбуш» на 250 320,49 грн. за 

рахунок коштів державної підтримки. 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)    С.О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 11 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо можливості надання фінансової 

підтримки щодо  організації та представлення української кіноіндустрії на 

Міжнародному Берлінському кіноринку , що відбувається  з 20 по 29 лютого  

2020 року, керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядком прийняття Радою з 

державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії 

на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної 

або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп 

фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури України від 03.05.2019 

№ 364, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 

567/33538, частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада 

вирішила: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки 

Асоціації кіноіндустрії України у вигляді державної субсидії на 

розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної 

або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп 

фільмів а саме в обсязі 1 663 404,00 гривень щодо організації та представлення 

української кіноіндустрії на Міжнародному Берлінському кіноринку, що 

відбувається  з 20-29 лютого  2020 року. м. Берлін. 

 

Заступник Голови Ради   (Підпис)   С.О. Зленко 

 

Секретар Ради     (Підпис)   О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 12 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо можливості надання фінансової 

підтримки щодо  популяризації національних фільмів в рамках фестивалю 

«Bridges.East of the West Film Days» в м. Брюссель з 22 по 26 січня 2020 року, 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», «Про кінематографію», Порядком прийняття Радою з державної 

підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на 

розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної 

або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп 

фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури України від 03.05.2019 

№ 364, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 

567/33538, частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада 

вирішила: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ  

«Трафік Філмз» у вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або 

популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати 

витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, 

рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших 

необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів а саме в обсязі 

180 тис. грн. щодо  популяризації національних фільмів в рамках фестивалю 

«Bridges.East of the West Film Days» в м. Брюссель з 22 по 26 січня 2020 року . 

 

Заступник Голови Ради   (Підпис)   С.О. Зленко 

 

Секретар Ради     (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 13 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо можливості надання фінансової 

підтримки щодо популяризації національного фільму «Тарас. Повернення» на 

запрошення українського інституту Америки в Нью-Йорку, що відбувається  26 

лютого 2020 року, керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядком прийняття Радою з 

державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії 

на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної 

або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп 

фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури України від 03.05.2019 

№ 364, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 

567/33538, частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада 

вирішила: 

 Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ФОП 

Кришталович Олександр Петрович у вигляді державної субсидії на 

розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної 

або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп 

фільмів а саме в обсязі 21 тис. грн.  (компенсація за квитки) щодо  

популяризації національного фільму «Тарас. Повернення» на запрошення 

українського інституту Америки в Нью-Йорку, що відбувається 26 лютого 2020 

року м. Нью-Йорк. 

 

Заступник Голови Ради   (Підпис)   С.О. Зленко 

 

Секретар Ради     (Підпис)   О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 14 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо можливості надання фінансової 

підтримки щодо здійснення кіномистецьких заходів у зв’язку з  показом на 

Батьківщині в м. Шпола національного фільму «Зірка Давида Черкаського»  

який відбудеться в  лютому 2020 року, керуючись Законами України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», 

Порядком прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про 

надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію 

національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на 

проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування 

(незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у 

тому числі за участі творчих груп фільмів, затвердженим наказом Міністерства 

культури України від 03.05.2019 № 364, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 31.05.2019 за № 567/33538, частиною 3 статтею 631 Цивільного 

кодексу України, Рада 

вирішила: 

Перенести рішення про надання державної підтримки ТОВ  «Кіностудія 

Кінематографіст» у вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або 

популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати 

витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, 

рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших 

необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів а саме в обсязі 

100 тис. грн. щодо  здійснення кіномистецьких заходів у зв’язку з  показом на 

Батьківщині в м. Шпола національного фільму «Зірка Давида Черкаського» 

який відбудеться  в  лютому 2020 року, на наступне засідання Ради. 

 

Заступник Голови Ради   (Підпис)   С.О. Зленко 

 

Секретар Ради     (Підпис)   О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 15 

 

31.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо можливості надання фінансової 

підтримки для популяризації національного фільму «Іспит на людяність» до 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 28 січня 2020 року, керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 

кінематографію», Порядком прийняття Радою з державної підтримки 

кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження 

та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової 

оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних 

показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та 

інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів, 

затвердженим наказом Міністерства культури України від 03.05.2019 № 364, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538, 

частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада 

вирішила: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ  

«Міжнародний продюсерський центр «Фор-Пост» у вигляді державної субсидії 

на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної 

або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп 

фільмів а саме в обсязі 22100  грн. для популяризації національних фільму 

«Іспит на людяність» до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 28 січня 

2020 року. 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)    С.О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 


