
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

щодо зменшення вартості  

фільму «Червоний. Без лінії фронту» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Інсайтмедіа Продюсерський Хаб» 

щодо зменшення загальної вартості виробництва фільму «Червоний. Без лінії 

фронту», 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 зменшення загальної вартості виробництва фільму 

«Червоний. Без лінії фронту» з 43 692 996,00 грн. на 43 485 992,00 грн. за рахунок 

Продюсера-Виконавця.  

 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

щодо участі у Чотирнадцятому конкурсному відборі 

 

Розглянувши звернення експертів Яценко Володимира Вікторовича та 

Тімшина Івана Анатолієвича щодо участі у Чотирнадцятому конкурсному відборі, 

керуючись Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України28.01.2019 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 Яценко Володимира Вікторовича з переліку експертів за 

напрямом «Неігрові телесеріали» та замінити його першим експертом з резерву на 

Тимошенко Альону Іванівну. 

2. Виключити Тімшина Івана Анатолієвича з переліку експертів за 

напрямом «Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)» 

та замінити його першим експертом з резерву на Чернишеву Наталію Іванівну. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Лаймове світло» та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва фільму «Ботіночки», 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 «Лаймове світло» у формі здійснення 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва фільму 

«Ботіночки» в обсязі 1 499 892,78 грн., що становить 100% загальної кошторисної 

вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

щодо зменшення вартості  

фільму «Війна в моїй голові» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Бед Рейвен» щодо зменшення 

загальної вартості виробництва фільму «Війна в моїй голові», 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 зменшення загальної вартості виробництва фільму «Війна в 

моїй голові» з 2 508 919,60 грн. на 2 487 785,60 грн. за рахунок Продюсера-

Виконавця.  

 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович та додатки до неї 

щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Один білборд біля 

цвинтаря», 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 ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович у 

формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва фільму «Один білборд біля цвинтаря»  в обсязі 1 497 500,00 грн., що 

становить 88,71% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

щодо виробництва фільму «Королі репу» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ФОП ТОВ «Крісті Фільм» щодо залучення 

Олексія Комаровського та Мирослава Латика співавторами сценарію фільму 

«Королі репу» 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 залучення Олексія Комаровського та Мирослава Латика 

співавторами сценарію фільму «Королі репу». 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Зет Пікчерз» та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва фільму «Сумні портрети», 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 «Зет Пікчерз» у формі здійснення 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва фільму 

«Сумні портрети» в обсязі 866 712,00 грн., що становить 100% загальної 

кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «База Філмз» та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва фільму «Самородки», 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 «База Філмз» у формі здійснення 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва фільму 

«Самородки» в обсязі 11 998 313,00 грн., що становить 100% загальної 

кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

щодо збільшення вартості  

фільму «Пам'ять сонця» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ПрАТ «Одеська кіностудія» щодо 

збільшення загальної вартості виробництва фільму «Пам'ять сонця», 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 загальної вартості виробництва фільму «Пам'ять 

сонця» з 28 840 842,99 грн. на 29 020 655,69 грн. за рахунок Продюсера-Виконавця.  

 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму 

«Земля блакитна ніби апельсин» у зв’язку з прем’єрними показами у вересні-жовтні 

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 ТОВ «Альбатрос 

коммунікос Україна» 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 300 000 грн. для популяризації 

національного фільму «Земля блакитна ніби апельсин» у зв’язку з прем’єрними 

показами у вересні-жовтні 2020 року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму 

«Забуті» у зв’язку з прем’єрними показами у вересні 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 ТОВ «Директорія кіно» 

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 199 560 грн. для популяризації національного 

фільму «Забуті» у зв’язку з прем’єрними показами у вересні 2020 року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 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 Міжнародного кінофестивалю «Київський тиждень 

кінокритики» 24-30 жовтня 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 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 в обсязі 955 200 грн. для популяризації національних 

фільмів, а саме організації та проведення Міжнародного кінофестивалю «Київський 

тиждень кінокритики» з 24-30 жовтня 2020 року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму 

(серіалу) «Принцип насолоди» у зв’язку з прем’єрними показами 17 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 ТОВ «Стар Медіа» 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  198928 грн. для популяризації національного 

фільму (серіалу) «Принцип насолоди» у зв’язку з прем’єрними показами 17 серпня 

2020 року. 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо національного фільму «Спадок брехні» у 

зв’язку з прем’єрними показами з 24 липня по 1 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 ТОВ «ТОУ» 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 300 000 грн. для популяризації національного фільму «Спадок 

брехні» у зв’язку з прем’єрними показами з 24 липня по 1 вересня 2020 року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 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 сценарного воркшопу для документалістів 

«ЄвразіяДок» у вересні 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 БФ «Творча 

лабораторія» 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 146 000 грн. для популяризації 

національних фільмів, а саме організації та проведення сценарного воркшопу для 

документалістів «ЄвразіяДок» у вересні 2020 року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

13.08.2020 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 Трускавецького міжнародного кінофестивалю 

«Корона Карпат» з 12 по 15 листопада 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 490 

000 грн. для популяризації національних фільмів, а саме організації та проведення 

9-го Трускавецького міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат» з 12 по 15 

листопада 2020 року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 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 13-го Львівського міжнародного кінофестивалю 

«Wiz-Art», 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 «Віз-Арт» 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 160 000 грн. для популяризації національних фільмів, а саме 

організації та проведення 13-го Львівського міжнародного кінофестивалю «Wiz-

Art». 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 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 Міжнародного кінофестивалю документального та 

художнього кіно KharkivMeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival з 26 по 31 жовтня, 

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 «ТИНК ТЕНК 

ЮКРЕЙН» 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 897 815 грн. для популяризації національних 

фільмів, а саме організації та проведення Міжнародного кінофестивалю 

документального та художнього кіно KharkivMeetDocs Eastern Ukrainian Film 

Festival з 26 по 31 жовтня. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

13.08.2020 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 фестивалю «Кіноbus» у серпні-вересні 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 «Культурний хаб» 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 187 800 грн. для популяризації національних 

фільмів, а саме організації та проведення фестивалю «Кіноbus» у серпні-вересні 

2020 року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 


