
Проекти рішення Ради з державної підтримки кінематографії

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

04.06.2020 р. м. Київ Протокол № 

Про затвердження переліку кінопроектів,
допущених до участі у другому етапі 
Тринадцятого конкурсного відбору

За  результатами проведення  першого  етапу  Тринадцятого  конкурсного
відбору, на підставі переліку кінопроектів, допущених до участі у другому етапі
Тринадцятого  конкурсного  відбору,  поданого  Держкіно  Раді  з  державної
підтримки  кінематографії  (далі  –  Рада),  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)»

вирішила:

1. Затвердити перелік кінопроектів,  допущених до участі  у  другому
етапі Тринадцятого конкурсного відбору (додаток № 1 до рішення).

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

04.06.2020 р. м. Київ Протокол № 

Про затвердження граничних обсягів
коштів, що виділяються на виробництво 
окремого фільму за кожним напрямком

За  результатами  обговорення  членами Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Ради)  питання  щодо  граничних  обсягів  коштів,  що
виділяються  на  виробництво  окремого  фільму  за  кожним  напрямком,
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 з державної підтримки кінематографії (далі – Рада) 

вирішила:

1. Рекомендувати  наступний  граничних  обсягів  коштів  державної
підтримки окремого фільму за кожним напрямком. (додаток № 1 до рішення).

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

04.06.2020 р. м. Київ Протокол № 

Про звернення ТОВ «Яніна Соколова Продакшн» щодо 
виробництва фільму «Я, Ніна»

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Яніна Соколова Продакшн» щодо
заміни 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:

1.  Погодити  заміну  режисера-постановника фільму  «Я,  Ніна» з

Володимира Харченко-Куликовського на Нікітюк Марисю Юріївну.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

04.06.2020 р. м. Київ Протокол № 

Про звернення ТОВ «Добранічфільм»  щодо 
виробництва фільму «Ой!»

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Добранічфільм» щодо збільшення
хронометражу виробництва фільму «Ой!» 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 хронометражу фільму «Ой!» з 14 хвилин до 16

хвилин 37 секунд.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

04.06.2020 р. м. Київ Протокол № 

Про звернення ТОВ «Добранічфільм»  щодо 
виробництва фільму «Ключі»

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Добранічфільм» щодо збільшення
хронометражу фільму «Ключі», 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 хронометражу фільму «Ключі» з 60 до 74

хвилин 37 секунд; 

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

04.06.2020 р. м. Київ Протокол № 

Про звернення ТОВ «МПЦ «Фор-Пост» щодо 
виробництва фільму «Клітка для двох»

Розглянувши  звернення  компанії  ТОВ  «МПЦ  «Фор-Пост»  щодо
використання інших мов у фільму «Клітка для двох» 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:

1. Погодити використання інших мов у фільмі  «Клітка для двох» в

обсязі  3,7%, що не перевищує 10 відсотків  тривалості  всіх  реплік  учасників

фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

04.06.2020 р. м. Київ Протокол № 

Про звернення  ФОП Грачова Надія Сергіївна щодо 
виробництва фільму «Бальний король»

Розглянувши  звернення  компанії  ФОП  Грачова  Надія  Сергіївна  щодо
використання інших мов у фільму «Бальний король» 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:

1. Погодити  використання  інших мов  у  фільмі  «Бальний король»  в

обсязі  7,5%, що не перевищує 10 відсотків  тривалості  всіх  реплік  учасників

фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

04.06.2020 р. м. Київ Протокол № 

Про звернення ТОВ «Студія «Кінороб»  щодо 
виробництва фільму «Anne de Kyiv»

Розглянувши  звернення  компанії  ТОВ  «Студія  «Кінороб»  щодо
подовження терміну виробництва фільму «Anne de Kyiv», 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 подовження термінів виробництва фільму «Anne de

Kyiv» на 12 місяців.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



 РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

04.06.2020 р. м. Київ Протокол № 

За  результатами  обговорення  членами Ради  з  державної  підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів,
а  саме  організація   та  проведення  Київського  Міжнародного  кінофестивалю
«Молодість» в місті Києві з 22 по 30 серпня 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:

1.  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  7  998  034,00  гривень  щодо
популяризації  національних  фільмів,  а  саме  організація  та  проведення
Київського Міжнародного кінофестивалю «Молодість» в місті Києві з 22 по 30
серпня 2020 року ГО «Фонд «Молодість » 

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін


