
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

За результатами проведення 2 етапу Тринадцятого конкурсного відбору, 

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. Затвердити перелік кінопроектів – переможців Тринадцятого 

конкурсного відбору (додаток № 1 до рішення). 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

Про звернення ТОВ «Сучасне Українське Кіно» щодо  

виробництва фільму «Паперушка» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Сучасне Українське Кіно»  щодо 

зміни режисера для виробництва фільму «Паперушка» 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 фільму «Паперушка» з Лілії Остапович на 

Мирославу Клочко. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

Про звернення ТОВ «Край Кінема» щодо  

виробництва фільму «Носоріг» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Край Кінема»  щодо виробництва 

фільму «Носоріг» 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. Підтримати звернення ТОВ «Край Кінема» щодо виробництва 

фільму «Носоріг». 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

Про звернення ТОВ «Лаймове Світло» щодо  

виробництва фільму «Світлячок» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Лаймове Світло» щодо 

подовження терміну виробництва фільму «Світлячок» 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 терміну виробництва фільму «Світлячок» на 

1 (один) рік до 26.12.2021.  

 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

Про звернення ТОВ «ТОУ» щодо  

виробництва фільму «Спадок брехні» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «ТОУ»  щодо подовження терміну 

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: 

 

1. Погодити подовження терміну виробництва фільму «Спадок 

брехні» на 16 (шістнадцять) календарних днів до 16.07.2020 р.;  

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

Про звернення ТОВ «Яніна Соколова Продакшн» щодо  

виробництва фільму «Я, Ніна» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Яніна Соколова Продакшн»  

щодо подовження терміну 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 подовження терміну виробництва фільму «Я, Ніна» 

на 8 місяців до 25 серпня 2021 р. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організації та проведення Запорізького міжнародного кінофестивалю «ZIFF» 

з 18 по 20 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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки Комунальному закладу 

«Кіноконцертний зал ім. О. Довженка» 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 

в обсязі 250 000 грн. для популяризації національних фільмів, а саме організації та 

проведення Запорізького міжнародного кінофестивалю «ZIFF» з 18 по 20 вересня 

2020 року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

09.07.2020 р.     м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організації та проведення кінофестивалю BOBRITSA FILM FESTIVAL 2020 з 

8 по 9 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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки Благодійнійному 

фонду «Розвиток та Благоустрій» 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 в 

обсязі 170 100 грн. для популяризації національних фільмів, а саме організації та 

проведення кінофестивалю BOBRITSA FILM FESTIVAL 2020 з 8 по 9 серпня 2020 

року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

09.07.2020 р.     м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму 

«Пекельна хоругва або Різдво козацьке», 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 «Кінокомпанія 

2016» 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 в обсязі 802 490 грн. для популяризації національного 

фільму «Пекельна хоругва або Різдво козацьке». 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

09.07.2020 р.     м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму 

«Пам`ять сонця», 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 ПАТ «Одеська 

кіностудія» 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 в обсязі 400 000 грн. для популяризації 

національного фільму «Пам`ять сонця». 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організації та проведення конкурсу короткометражних кінопроектів ім. Кіри 

Муратової «Короткі зустрічі», 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 ПАТ «Одеська 

кіностудія» 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 в обсязі 887 100 грн. для популяризації 

національних фільмів, а саме організації та проведення конкурсу 

короткометражних кінопроектів ім. Кіри Муратової «Короткі зустрічі». 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організації та проведення вебінару «Найкращі практики до залучення 

продюсерів до кіновиробництва в Україні», 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 «Продакшен №1» 

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 в обсязі 80 000 грн. для популяризації національних 

фільмів, а саме організації та проведення вебінару «Найкращі практики до 

залучення продюсерів до кіновиробництва в Україні». 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 


