
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 70 

 

25.05.2020 р.    м. Київ   Протокол № 8 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо організації та проведення 

Міжнародного фестивалю «Чілдрен кінофест» в містах України з 29 травня по 

07 червня 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 430 тис. гривень щодо 

організації та проведення  Міжнародного фестивалю «Чілдрен кінофест» в 

містах України з 29 травня по 07 червня 2020року.  

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

Секретар Ради   (Відпустка)    О.С. Редін  

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 71 

 

25.05.2020 р.    м. Київ   Протокол № 8 

 

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: 

Перенести розгляд цього питання на наступне засідання Ради. 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Відпустка)   О.С. Редін 

 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 72 

 

25.05.2020 р.    м. Київ   Протокол № 8 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Ради) питання про оголошення Чотирнадцятого 

конкурсного відбору, 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)», Рада 

вирішила: 

Оголосити Чотирнадцятий конкурсний відбір за такими напрямами: 

 Фільми 

 Телефільми 

 Телесеріали 

За видами фільмів: 

 ігрові повнометражні національні (для широкої глядацької 

аудиторії) – державна підтримка до 80 відсотків загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму; 

 ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості 

(авторські), національні – державна підтримка до 100 відсотків загальної 

кошторисної вартості виробництва фільму; 

 ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна 

копродукція – державна підтримка до 80 відсотків загальної кошторисної 

вартості виробництва фільму; 

 ігрові повнометражні фільми спільного виробництва міноритарна 

копродукції  – 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; 



 неігрові фільми національні – державна підтримка до 100 відсотків 

загальної кошторисної вартості виробництва фільму; 

 неігрові фільми спільного виробництва – державна підтримка до 80 

відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму;  

 анімаційні повнометражні фільми (авторські) – державна підтримка 

до 100 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму;  

 анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької 

аудиторії) – державна підтримка до 100 відсотків загальної кошторисної 

вартості виробництва фільму; 

 анімаційні короткометражні фільми – державна підтримка до 100 

відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму;  

 ігрові телефільми – державна підтримка до 50 відсотків загальної 

кошторисної вартості виробництва фільму; 

 ігрові телесеріали – державна підтримка до 50 відсотків загальної 

кошторисної вартості виробництва фільму; 

 неігрові телесеріали – державна підтримка до 50 відсотків загальної 

кошторисної вартості виробництва фільму; 

 анімаційні телесеріали – державна підтримка до 50 відсотків 

загальної кошторисної вартості виробництва фільму.   

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Відпустка)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 73 

 

25.05.2020 р.    м. Київ   Протокол № 8 

 

Про звернення ФОП Яремчук М.В. щодо  

виробництва фільму «Шлях Самурая» 

 

 

Розглянувши звернення ФОП Яремчук М.В. щодо використання інших 

мов у національному неігровому фільмі «Шлях Самурая» в обсязі 1,94 % 

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: 

 

Погодити використання інших мов у неігровому фільмі «Шлях Самурая» 

в обсязі 1,94 % загальної тривалості всіх реплік учасників фільму. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Відпустка)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 74 

 

25.05.2020 р.    м. Київ   Протокол № 8 

 

Про звернення ТОВ «Прем`р-Медіа» 

щодо виробництва фільму «Кімната Батіка» 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Прем`р-Медіа» щодо збільшення 

хронометражу фільму «Кімната Батіка», 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: 

Погодити збільшення загального хронометражу фільму «Кімната Батіка» з 

17 хв. до 25 хв. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Відпустка)    О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 75 

 

25.05.2020 р.    м. Київ   Протокол № 8 

 

Про звернення ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» щодо 

зміни вартості виробництва фільму «Стоп-Земля», 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: 

Погодити зменшення загальної вартості виробництва фільму «Стоп-

Земля» з 29 068 874,00 грн. до 25 716 365,00 грн. 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Відпустка)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 76 

 

25.05.2020 р.    м. Київ   Протокол № 8 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Фаза», керуючись 

Законами 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)», Рада з державної 

підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

Надати державну підтримку ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва «Фаза» в обсязі 1 496 795,00 грн., що становить 100% загальної 

кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Відпустка)   О.С. Редін 

 

 


