
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 16 

 

10.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 2 

 

Про звернення ТОВ «ТОУ» щодо  

виробництва фільму «Спадок брехні» 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «ТОУ» щодо 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 55 днів. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 17 

 

10.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 2 

 

Про звернення ТОВ «Яніна Соколова Продакшн» щодо  

виробництва фільму «Я, Ніна» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Яніна Соколова Продакшн»  

щодо зміни режисера-постановника для виробництва фільму «Я, Ніна» 

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: 

 

Не погоджувати заміну режисера-постановника з Володимира Харченка-

Куликовського на Нікітюк Марисю Юріївну для виробництва фільму «Я, Ніна». 

Голосування  (Утрималися-2, проти-6). 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 18 

 

10.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 2 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо можливості надання фінансової 

підтримки щодо  розповсюдження та популяризації   національного фільму 

«Толока» з  прем’єрними показами  які  будуть відбуватися з лютого по квітень  

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  

«Іллєнко 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 

500 000  гривень щодо  розповсюдження та популяризації   національного 

фільму «Толока» з  прем’єрними показами  які  будуть відбуватися з лютого по 

квітень  2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 19 

 

10.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 2 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо розповсюдження та популяризацію 

національного фільму «Тарас. Повернення» у зв’язку з запланованими 

прем’єрними показами по всій території України з 01 по 30 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 ТОВ 

«Інсайт продюсерський центр» 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 396 900  гривень  щодо розповсюдження та 

популяризацію національного фільму «Тарас. Повернення» у зв’язку з 

запланованими прем’єрними показами по всій території  України з 01 по 30 

березня   2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 20 

 

10.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 2 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

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

українського кіно в Тбілісі (Грузія). Фестивалю «Україна в фокусі» з 30.04-

03.05.2020 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  

«Джей Ес філмс» 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 

199 500  гривень  щодо  організації та проведення Днів українського кіно в 

Тбілісі (Грузія). Фестивалю «Україна в фокусі» з 30.04-03.05.2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 21 

 

10.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 2 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо можливості надання фінансової 

підтримки субсидії для популяризації національних фільму «Перехрестя Балу»  

та «Висота 307,5» до пам’ятних дат Дебальцевських подій  13 та 18 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 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 49 428  гривень для субсидії для популяризації 

національних фільму «Перехрестя Балу»  та «Висота 307,5» до пам’ятних дат 

Дебальцевських подій  13 та 18 лютого 2020 року.   

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 22 

 

10.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 2 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо розповсюдження та популяризацію 

національного фільму «Віданна» під час проведення Європейського кіноринку 

в Берліні з 20-27 лютого 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: 

Рішення про надання державної підтримки ТОВ «Фільм Ю Ей 

Дистрибушен» 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 

609657,89 гривень  щодо розповсюдження та популяризацію національного 

фільму «Віданна» під час проведення Європейського кіноринку в Берліні з 20-

27 лютого 2020року. Голосування (5-утрималися, 3-проти), рішення не 

прийняте. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 23 

 

10.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 2 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо організації та представленні 

української кіноіндустрії на 73 Міжнародному Канському кіноринку, що 

відбудеться в 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: 

 Одноголосно 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 

2 139 300 гривень  щодо організації та представленні української кіноіндустрії 

на 73 Міжнародному Канському кіноринку, що відбудеться в травні   2020  

року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 24 

 

10.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 2 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо розповсюдження та популяризацію 

національного фільму «Номери» під час проведення Європейського кіноринку 

в Берліні з 20-27 лютого 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ 

«435 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 

199 770  гривень  щодо розповсюдження та популяризацію національного 

фільму «Номери» під час проведення Європейського кіноринку в Берліні з 20-

27 лютого 2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О. С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 25 

 

10.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 2 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Ради) питання про оголошення конкурсних відборів, 

керуючись Законом України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», наказом Міністерства культури Україні «Про затвердження Порядку 

прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку 

проведення творчого конкурсу (пітчингу)» від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083, Рада 

вирішила: 

Оголосити конкурсні відбори кінопроектів, напрями та строки подання 

документів наведено у додатку до цього рішення Ради (додається). 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 26 

 

10.02.2020 р.    м. Київ   Протокол № 2 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо розповсюдження та популяризацію 

національного фільму «Відблиск» в рамках участі Європейського кіноринку в 

Берліні з 20-27 лютого 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: 

1. Ухвалити рішення про надання державної ТОВ «Лайм Лайт Студія» 

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 

24 000  гривень  щодо розповсюдження та популяризацію національного 

фільму «Відблиск» в рамках участі на Європейському кіноринку в Берліні з 20-

27 лютого 2020 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 



Додаток до Рішення Ради з державної підтримки кінематографії від 10.02.2020 р. № 25 

 

Конкурс/етапи конкурсу у 2020 році 
Подання документів 

з по 

13 конкурсний відбір кінопроектів: 

 

ігрові повнометражні фільми-дебюти – державна підтримка до 100 відсотків загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму; 

- ігрові короткометражні фільми-дебюти (хронометраж до 20 хвилин) – державна підтримка до 100 відсотків 

загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

02.03.2020 31.03.2020 

 

14 конкурсний відбір кінопроектів: 

 

- телевізійні фільми, телевізійні серіали – державна підтримка до 50 відсотків загальної кошторисної вартості 

телевізійного фільму, телевізійного серіалу. 

 

02.04.2020 03.05.2020 

 

15 конкурсний відбір кінопроектів: 

 

- ігрові повнометражні національні – державна підтримка до 80 відсотків загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму; 

- ігрові повнометражні спільного виробництва – державна підтримка до 80 відсотків загальної кошторисної 

вартості виробництва фільму; 

- ігрові повнометражні для дитячої аудиторії – державна підтримка до 100 відсотків загальної кошторисної 

вартості виробництва фільму; 

 

23.04.2020 24.05.2020 

 

16 конкурсний відбір кінопроектів: 

 

- неігрові фільми національні; 

14.05.2020 14.06.2020 



 

- неігрові фільми спільного виробництва; 

- ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), національні – державна 

підтримка до 100 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму; 

- ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), спільного виробництва – розмір 

державної підтримки обумовлено нормами Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництва та 

іншими міжнародними договорами, ратифікованими Україною; 

- анімаційні повнометражні фільми; 

- анімаційні короткометражні фільми. 

  


