
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 27 

 

26.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 3 

 

 

Розглянувши звіт Державного агентства України з питань кіно за 2019 

рік.  

вирішила: 

 

Взяти звіт до відома Ради. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 28 

 

26.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 3 

 

Про звернення ТОВ «Чарівнолісся» щодо  

виробництва фільму «Легенди Чарівнолісся» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Чарівнолісся» щодо подовження 

строків виробництва «Легенди Чарівнолісся», 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 

«Легенди Чарівнолісся» до 20 червня 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 29 

 

26.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 3 

 

Про звернення ТОВ «Спільна перемога продакшн» щодо  

виробництва фільму «Місія-Космос» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Спільна перемога продакшн»  

щодо заміни режисера-постановника для виробництва фільму «Місія-Космос» 

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 з Сергія 

Шахворостова на Сергія Волкова для виробництва фільму «Місія-Космос». 

 

Голова Ради     (Підпис)   А.В. Дончик 

 

Секретар Ради     (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 30 

 

26.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 3 

 

 

 

Розгляд звернення ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» щодо використання інших мов 

у фільмі «Тарас. Шевченко: Переший самурай» в обсязі 5,8 %, що не перевищує 

10 відсотків 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 «Тарас. 

Шевченко: Переший самурай» в обсязі 5,8 % загальної тривалості всіх реплік 

учасників фільму. 

 

 

Голови Ради     (Підпис)   А. В. Дончик 

 

Секретар Ради     (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 31 

 

26.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 3 

 

Про звернення ТОВ «Татофільм»  щодо  

виробництва фільму «Народжені квітнем» («Не все буде добре») 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Татофільм»  щодо збільшення  

загальної кошторисної вартості та збільшення хронометражу виробництва 

фільму «Народжені квітнем» («Не все буде добре») 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. Одноголосно погодити збільшення загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму «Народжені квітнем» («Не все буде добре») з 3 273 480 до 

6 228 658 грн.; 

2. Одноголосно погодити збільшення хронометражу фільму з 90 до 97 

хвилин 52 секунд. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 32 

 

26.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 3 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

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

Міжнародного фестивалю  документального кіно про права людини Docudays 

UA в м. Києві, що відбудеться  з 20 по 28 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 ГО «Центр сучасних 

інформаційних технологій та візуальних мистецтв» 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 2 097 925  гривень  щодо організації та проведення 

XVII Міжнародного фестивалю  документального кіно про права людини 

Docudays UA в м. Києві, що відбудеться  з 20 по 28 березня 2020  року. 

Голосування (1-Утримався, 5-За). 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 33 

 

26.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 3 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

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

українського кіно в Італії  з 27.02-01.03.2020 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 БФ  

«Двері» 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 189 450  гривень  

щодо  організації та проведення Днів українського кіно в Італії з 27.02-

01.03.2020 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 34 

 

26.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 3 

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 01 березня по 28 вересня 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  гривень для популяризації національного фільму «Зірка Давида 

Черкаського»   у зв’язку з прем’єрними показами з 01 березня по 28 вересня 

2020 року на наступне засідання Ради. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 35 

 

26.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 3 

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: 

Перенести 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 700 тис. гривень  

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

по 28 березня 2020року, на наступне засідання Ради. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 36 

 

26.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 3 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо організації та проведення 

кіноклубного фестивалю «Нове українське кіно», що відбудеться з 01 березня 

по 31  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 «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. гривень  

щодо організації та проведення кіноклубного фестивалю «Нове українське 

кіно», що відбудеться з 01 березня по 31  травня  2020 року, голосування (5-За, 

1-Утримався). 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 37 

 

26.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 3 

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 єдиного українського сучасного журналу  VGL 

cinema про кіно 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  «ВГЛ кіно» 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 тис. гривень  

щодо надання державної підтримки у вигляді державної субсидії на 

розповсюдження та популяризацію національних фільмів щодо виготовлення 

єдиного українського сучасного журналу   VGL cinema про кіно протягом 2020 

року, голосування  (5-За, 1- Утримався). 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 38 

 

26.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 3 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо розповсюдження та популяризацію 

національного документального фільму «Час недитячий» в рамках участі   

Міжнародного кінофестивалю «Sgualdi altrove» у Мілані (Італія) 13 березня 

2020 року 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 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 35 600  гривень  щодо розповсюдження та 

популяризацію національного документального фільму в рамках участі 

Міжнародного кінофестивалю «Sgualdi altrove» у Мілані (Італія) 13 березня 

2020 року, на наступне засідання Ради. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 


