
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 39 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

 

Про звернення ТОВ «ІнсайтМедіа» щодо  

виробництва фільму «Червоний. Без лінії фронту» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «ІнсайтМедіа»  щодо затвердження 

співрежисера для виробництва фільму «Червоний. Без лінії фронту» 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 призначення співрежисером фільму «Червоний. 

Без лінії фронту» Тараса Ткаченка. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 40 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

 

Про звернення ТОВ «ІнсайтМедіа» щодо  

виробництва фільму «Незвичайні грецькі похорони в Карпатах» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «ІнсайтМедіа» щодо подовження 

строків виробництва фільму «Незвичайні грецькі похорони в Карпатах», 

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 

«Незвичайні грецькі похорони в Карпатах» до 31 листопада 2020 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 41 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

 

Про звернення ТОВ «ТОУ» щодо  

виробництва фільму «Спадок брехні» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «ТОУ» щодо збільшення 

хронометражу та подовження строків виробництва фільму «Спадок брехні», 

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 «Спадок 

брехні» на 60 календарних днів. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 42 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

 

Про звернення ТОВ «Кінокомпанія 2016» щодо  

виробництва фільму «Слоуни» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Кінокомпанія 2016» щодо заміни 

режисера для виробництва фільму «Слоуни»  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 з Міши Кострова на Олега 

Федченка для виробництва фільму «Слоуни». 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 43 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

 

Про звернення ТОВ «Банк Ідей»  щодо  

виробництва фільму «Рутенія. Бренд України» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Банк Ідей» щодо подовження 

строків виробництва фільму «Рутенія. Бренд України», 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 «Рутенія. 

Бренд України» до 30.04.2020. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 44 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

 

Про звернення ТОВ «Фемілі продакшн Студіо»  щодо  

виробництва фільму «Бульмастиф» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Фемілі продакшн Студіо»  щодо 

подовження строків виробництва 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: 

 

Погодити подовження строків виробництва фільму «Бульмастиф» до 

30.04.2020.. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 45 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

 

Про звернення ПП "КІНОКОМПАНІЯ "МАГІКА-ФІЛЬМ" 

щодо виробництва фільму «Ельфова вежа» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ПП "КІНОКОМПАНІЯ "МАГІКА-

ФІЛЬМ" щодо збільшення загальної кошторисної вартості та збільшення 

хронометражу виробництва фільму «Ельфова вежа» 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: 

 

1. Погодити збільшення загальної кошторисної вартості виробництва 

фільму «Ельфова вежа» з 4 909 091,00 грн. до 5 798 150,89 грн.; 

2. Погодити збільшення хронометражу фільму з 90 до 112 хвилин 02 

сек. 

3. Погодити подовження строків виробництва фільму до 31 березня 

2020р. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 46 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо організації та проведення  

Українського кіновернисажу «2019:ТОП-12» в м. Києві, що відбудеться  з 06 по 

15 квітня 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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «Ап Юей 

Студіо» 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 199 980 гривень  щодо 

організації та проведення Українського кіновернисажу «2019:ТОП-12» в м. 

Києві, що відбудеться  з 06 по 15 квітня 2020  року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 47 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо організації та проведення Днів 

українського кіно в Лондоні  з 24-26 квітня 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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ГО  «Молодість» 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 350 000 гривень  щодо  

організації та проведення Днів українського кіно в Лондоні з 24- 26.04.2020. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 48 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо можливості надання фінансової 

підтримки субсидії для популяризації національних фільму «Зірка  Давида 

Черкаського» у зв’язку з прем’єрними показами з 8 травня 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  

«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  гривень для популяризації національного фільму «Зірка Давида 

Черкаського»   у зв’язку з прем’єрними показами з 8 травня 2020 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 49 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо організації та проведення фестивалю 

«Українська весна» в Брюсселі з 26-28 березня 2020року, 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: 

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  450 000 тис. гривень  

щодо організації та проведення фестивалю «Українська весна» в Брюсселі з 26 

по 28 березня 2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 50 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо  розповсюдження та популяризації   

національного фільму «Генделик» у зв’язку з  прем’єрними показами з квітня  

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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ  Студія «Золоте 

Руно » 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 400 тис. гривень  

щодо розповсюдження та популяризації   національного фільму «Генделик» у 

зв’язку з  прем’єрними показами  з квітня  2020 року .   

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 51 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо надання державної підтримки у 

вигляді державної субсидії на розповсюдження та популяризацію національних 

фільмів щодо виготовлення каталогу національних  кінофільмів  знятих у 

2019/2020 році   протягом 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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ  «ДзигаЕмдібі»  

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 150 тис. гривень  

щодо надання державної підтримки у вигляді державної субсидії на 

розповсюдження та популяризацію національних фільмів щодо виготовлення 

каталогу національних  кінофільмів  знятих у 2019/2020 році  протягом 2020 

року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 52 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо надання державної підтримки у 

вигляді державної субсидії щодо організації та проведенні Четвертої 

Національної кінопремії України яка відбудеться 28 квітня  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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ГО  «Українська 

кіноакадемія»  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 

1 080 000 гривень  щодо  організації та проведенні Четвертої Національної 

кінопремії України яка відбудеться 28 квітня  2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 53 

 

11.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо розповсюдження та популяризацію 

національного фільму «Сторонній » в рамках участі   Міжнародного 

кінофестивалю «FANTASPOA» у місті Порто Алегрі, Бразилія з 30 квітня по 03 

травня 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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «Гагарін 

Медіа» 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 51 033  гривень  щодо 

розповсюдження та популяризацію національного національного фільму 

«Сторонній » в рамках участі   Міжнародного кінофестивалю «FANTASPOA» у 

місті Порто Алегрі, Бразилія з 30 квітня по 03 травня 2020.  

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 54 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо  розповсюдження та популяризації   

національного фільму «Казка старого мельника» у зв’язку з  прем’єрними 

показами з 13 травня  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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ   «Кінокомпанія 

2016 » 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 399 080  гривень  

щодо розповсюдження та популяризації   національного фільму «Казка старого 

мельника» у зв’язку з  прем’єрними показами  з 13 травня  2020 року.  

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 55 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання на розповсюдження та популяризацію 

національного  фільму «23 образи Петрика П’яточкіна» в рамках 21 

Міжнародного форуму CartoonMovie  у м. Бордо  (Франція) якій відбувся  з 3-5  

березня 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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ   «Студія Капі » 

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 110430  гривень  щодо 

розповсюдження та популяризацію національного  фільму «23 образи Петрика 

П’яточкіна» в рамках 21 Міжнародного форуму CartoonMovie  у м. Бордо  

(Франція) якій відбувся  з 3-5  березня 2020 року.   

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 56 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільму 

«Кіно-Перфоменс. Народний Малахій!»  до 130 – річчя до дня народження 

видатного українського режисера Леся Курбаса  12 березня 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   

«Грачева Н.С. » 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 

39 816  гривень  щодо популяризації національних фільму «Кіно-Перфоменс. 

Народний Малахій!»  до 130 – річчя до дня народження видатного українського 

режисера Леся Курбаса  12 березня 2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 57 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо   організації та проведенні Днів 

українського кіно в Буенос-Айрос (Аргентині)   у квітні-травні   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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки Комунальне 

підприємство виконавчого органу Київради «Київкінофільм » 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 193 250  гривень  на організацію та 

проведення Днів українського кіно в Буенос-Айрос (Аргентині)   у квітні-травні   

2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 58 

 

11.03.2020 р.    м. Київ   Протокол № 4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання на організацію та  проведення «Аудіо-

візуального освітнього семінару «Школа молодих продюсерів «Місце зустрічі 

Київ» з 2- 7 червня 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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки 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 785 600  гривень  на організацію та  проведення 

«Аудіо-візуального освітнього семінару «Школа молодих продюсерів «Місце 

зустрічі Київ» з 2- 7 червня 2020 року Асоціація кіноіндустрії України .    

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 


