
Проекти рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

23.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Ради) питання відбору кандидатів до персонального 

складу експертних комісій за кожним напрямом конкурсного відбору, 

керуючись Законом України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», наказом Державного агентства України з питань кіно № 64 від 

13.03.2019 «Про затвердження Порядку утворення та роботи експертних 

комісій, та умови їх діяльності» (зі змінами), Рада 

вирішила: 

1. Утворити комісію з жеребкування в складі:  

-  

-  

-  

 

2. Обрати: 

- головою комісії з жеребкування –  

- секретарем комісії з жеребкування –  
 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

23.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Ради) питання затвердження персональних складів 

експертних комісій за кожним напрямом конкурсного відбору, керуючись 

Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 

наказом Державного агентства України з питань кіно № 64 від 13.03.2019 

«Про затвердження Порядку утворення та роботи експертних комісій, та 

умови їх діяльності» (зі змінами), Рада  

 

вирішила:  

 

1. Затвердити персональний склад експертних комісій за кожним 

напрямом конкурсного відбору (додаток № 1 до рішення).  

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

  

РІШЕННЯ №  
  

23.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

  

Розглянувши заяву ТОВ «Ейдетік Пікчерз» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Подвійний 

імельман», 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: 

1. Надати державну підтримку ТОВ «Ейдетік Пікчерз» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва фільму «Подвійний імельман» в обсязі 11 986 043,00 грн., що 

становить 100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

  

Секретар Ради        О.С. Редін 

  

  

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

  

РІШЕННЯ №  
  

23.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

  

Розглянувши заяву ТОВ «Продакшн № 1» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Рак-самітник – 

майстер втечі», 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: 

1. Надати державну підтримку ТОВ «Продакшн № 1» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва фільму «Рак-самітник – майстер втечі» в обсязі 1 336 473,00 

грн., що становить 100% загальної кошторисної вартості виробництва 

фільму. 

Голова Ради        А.В. Дончик 

  

Секретар Ради        О.С. Редін 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

23.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

Про подовження терміну   

виробництва фільму «Легенди Чарівнолісся» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Чарівнолісся» щодо 

подовження терміну виробництва фільму «Легенди Чарівнолісся», 

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 «Легенди 

Чарівнолісся» до 21.04.2022.  

 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

23.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

Про подовження терміну   

виробництва фільму «Межа забуття» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Спільна перемога» щодо 

подовження терміну виробництва фільму «Межа забуття», 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 «Межа 

забуття» до 14.02.2022.  

 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
  

РІШЕННЯ №  
  

25.05.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

  

Про звернення ФОП «Знімальний Цех Артура Якубова» щодо  

виробництва фільму «Уламки» 

  

  

Розглянувши звернення ФОП «Знімальний Цех Артура Якубова» щодо 

використання інших мов у національному неігровому фільмі «Уламки» в 

обсязі 6,45 % 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 неігровому фільмі 

«Уламки» в обсязі 6,45 % загальної тривалості всіх реплік учасників фільму. 

 

  

Голова Ради        А.В. Дончик 

  

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ №  

 

23.07.2020 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 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ №  

 

23.07.2020 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 етнічного кінофестивалю «ОКО» з 12 по 19 

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 ГО «Об`єднання 

креативних особистостей «ОКО» 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 198 970 грн. для популяризації національних фільмів, а саме 

організації та проведення етнічного кінофестивалю «ОКО» з 12 по 19 вересня 

2020 року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ №  

 

23.07.2020 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 9-го Київського міжнародного фестивалю 

короткометражних фільмів, 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 «КІСФФ 

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 в 

обсязі 278 080,80 грн. для популяризації національних фільмів, а саме 

організації та проведення 9-го Київського міжнародного фестивалю 

короткометражних фільмів. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ №  

 

23.07.2020 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 «Відкрита ніч», 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 ГО «Нарешті» 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 

кінофестивалю «Відкрита ніч». 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ №  

 

23.07.2020 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 київського міжнародного фестивалю 

«Кінолітопис» з 19 по 22 вересня 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 НО «Літопис» 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 200 000 грн. для 

популяризації національних фільмів, а саме організації та проведення 

київського міжнародного фестивалю «Кінолітопис» з 19 по 22 вересня 2020 

року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ №  

 

23.07.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму 

«Передчуття», 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 «Гарнет 

інтернешнл медіа груп» 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 282 

400 грн. для популяризації національного фільму «Передчуття». 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ №  

 

23.07.2020 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 інформаційної підтримки конкурсу «Коронація 

слова» 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 Міжнародному 

благодійному фонду «Коронація слова» 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 200 000 грн. для популяризації національних фільмів, а саме 

організації та проведення інформаційної підтримки конкурсу «Коронація слова» 

20 вересня 2020 року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 


