
Проекти рішень

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

23.04.2020 р. м. Київ Протокол  № 

З  метою  виконання  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України  про  Державний  бюджет  України  на  2020  рік»  щодо  зменшення
бюджетних  асигнувань  загального  фонду  бюджету  програми  КПКВК
3806030  «Державна  підтримка  кінематографії»  та  керуючись  Законами
України  «Про  державну  підтримку  кінематографії  в  Україні»,  «Про
кінематографію», Рада з державної підтримки кінематографії, далі Рада 

вирішила:
1.  Ухвалити  рішення  про  затвердження  у  2020  році  за  видами

державної  підтримки  кінематографії  кошти  загального  фонду  бюджетної
програми  КПКВК  1806030  «Державна  підтримка  кінематографії»  у  сумі
440 616,0 тис. грн., а саме:

1.1.  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  із  загальною  кошторисною  вартістю  виробництва
відповідного фільму - 155 000,0 тис. грн.; 

1.2.  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  в  нього  коштів,  необхідних  для  фінансування
виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків загальної кошторисної
вартості виробництва (створення) відповідного фільму - 235 616,3 тис. грн.;

1.3. Повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним
суб’єктом кінематографії під час виробництва (створення) фільму — 30 000,0
тис. грн.;

1.4.  Розповсюдження  та/або  популяризація  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 - 20 000,0 тис. грн.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради А.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 
30.04.2020 м. Київ Протокол № 

Про звернення експерта 
щодо конфлікту інтересів

Розглянувши звернення експерта Пілунського Ярослава Леонідовича,
щодо  конфлікту  інтересів,  керуючись  Законом  України  «Про  державну
підтримку кінематографії в Україні», 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)»,  наказом  Державного  агентства  України  з
питань кіно від 13.03.2019 № 64 «Про затвердження Порядку утворення та
роботи  експертних  комісій,  та  умови  їх  діяльності»,  Рада  з  державної
підтримки кінематографії (далі – Рада) 

вирішила:

1. Виключити  експерта  Пілунського  Ярослава  Леонідовича  за
напрямом  «Ігрові  повнометражні  фільми-дебюти  (національні  та  спільне
виробництво)»  та  замінити  його  першим  експертом  з  резерву  Московчук
Людмилою Ігорівною.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради С.О. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 
30.04.2020 р. м. Київ Протокол № 

За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо розповсюдження та популяризації
національного фільму «Земля блакитна, ніби апельсин» в конкурсній секції
World Documentary Competition кінофестивалю у місті Солт-Лейк-Сіті (Юта,
США), який відбувся з 23 січня по 02 лютого 2020 року, показів в офіційній
програмі кінофестивалю Doc Fortnight 2020 (Нью-Йорк, США), який відбувся
10-15 лютого 2020 року, та показу в програмі кінофестивалю Berlinale у м.
Берлін  (Німеччина),  який  відбувся  з  20  лютого  по  01  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  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  щодо  розповсюдження  та  популяризації
національного фільму «Земля блакитна, ніби апельсин» в конкурсній секції
World Documentary Competition кінофестивалю у місті Солт-Лейк-Сіті (Юта,
США), який відбувся з 23 січня по 02 лютого 2020 року, показів в офіційній
програмі кінофестивалю Doc Fortnight 2020 (Нью-Йорк, США), який відбувся
10-15 лютого 2020 року, та показу в програмі кінофестивалю Berlinale у м.
Берлін (Німеччина), який відбувся з 20 лютого по 01 березня 2020 року, ТОВ
«Альбатрос коммунікос». 

Голова Ради           А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін


