
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 154 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

 

Про затвердження переліку кінопроектів, 

допущених до участі у другому етапі  

Чотирнадцятого  конкурсного відбору 

 

За результатами проведення першого етапу Чотирнадцятого конкурсного 

відбору, на підставі переліку кінопроєктів, допущених до участі у другому етапі 

Чотирнадцятого 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)», Рада  

вирішила: 

Одноголосно затвердити перелік кінопроектів, допущених до участі у другому 

етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямами):  

- Анімаційні короткометражні фільми (додаток № 1 до рішення);  

- Анімаційні повнометражні фільми (авторські) (додаток № 2 до рішення);  

- Анімаційні телесеріали (додаток № 3 до рішення);  

- Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії) 

(додаток № 4 до рішення);  

- Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії, доповнивши його 

кінопроєктами: «Дике літо в Криму», «Новий рік відміняється» (додаток № 5 до 

рішення); 



- Ігрові повнометражні національні (для широкої глядацької аудиторії), 

доповнивши його кінопроєктами: «З Новим кРоком», «Іловайськ 2014. Бішут», 

«Скажене Весілля 3», «Третя спроба» (додаток № 6 до рішення); 

- Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості 

(авторські), національні, доповнивши його кінопроєктами: «0», «Нижній горизонт», 

«Радикальне прощення» (додаток № 7 до рішення); 

- Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва міноритарна 

копродукція (додаток № 8 до рішення); 

- Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна 

копродукція, доповнивши його кінопроєктами: «Ероїка», «Високо в горах» (додаток 

№ 9 до рішення); 

- Ігрові телесеріали (додаток № 10 до рішення); 

- Неігрові фільми спільного виробництва (додаток № 11 до рішення); 

- Неігрові фільми національні (додаток № 12 до рішення); 

- Неігрові телесеріали (додаток № 13 до рішення). 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

  



Додаток № 1 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

1 Жужжа годує вітер                                                   4,71 

2 Місто щасливих хлопчиків                                                   4,57 

3 Про моряка                                                   4,29 

4 Розібрана                                                   4,29 

5 Сад переїхав                                                   4,29 

6 Фуете                                                   4,29 

7 Дивосвіт                                                   4,00 

8 Заради нашого майбутнього                                                   4,00 

9 МультБезпека                                                   4,00 

10 Муніме                                                   4,00 

11 Скарб                                                   4,00 

12 Склянки та бджоли                                                   4,00 

13 Супер тато                                                   4,00 

14 Чаклунки-Дивачки та Листопад                                                   4,00 

15 Жива музика                                                   3,86 

16 Кібер-Край                                                   3,86 

17 Тигр блукає поруч                                                   3,86 

18 Тільки уяви                                                   3,86 

19 Тополя                                                   3,86 

20 Біля води                                                   3,71 

21 Герой                                                   3,71 

22 Далеко-близько                                                   3,71 

23 Диктатор                                                   3,71 

24 Притулок для маленьких чудовиськ                                                   3,71 

25 Притча про двох вовків                                                   3,71 

26 Прості бажання                                                   3,71 

27 Курча                                                   3,57 

28 Орка                                                   3,57 

29 Сіль землі                                                   3,57 

30 Тінь сумнівів                                                   3,57 

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом "Анімаційні 

короткометражні фільми"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1546980ea98-14k-zayava-zhuzhzha-goduye-viter.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15396c40e4c-14k-zyavka-misto-shhaslyvykh-khlopchykiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119cff64895-14k-zayavy-pro-moryaka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1597b36464a-14k-zayava-rozibrana.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15344f6ffc7-14k_sad_pereiikhav.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f140d780af0f-14k_fuete.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/18/5f134c588a137-14k_dyvosvit.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f168de7c5b35-14k-zayava-zarady-nashogo-majjbutnogo.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f153c0f4d321-14k-zayavka-multbezpeka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1550238d100-14k-zayava-munime.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f159a72a9ef3-14k_skarb.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16c00006621-14k-zayava-sklyanky-ta-bdzholy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/22/5f17e14ef37f2-14k_super-tato.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119b12356b9-14k_chaklunky-dyvachky-ta-lystopad.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119ce88e8c5-14k_zhyva-muzyka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11a202389c6-14k-zayavka-kiber-kray.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1539d006e12-14k_tygr-blukaye-poruch.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16c69021800-14k-zayava-tilky-uyavy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11b0fdb8322-14k_topolya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1423d978ce1-14k_bilya-vody.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f168f06ee3a0-14k-zayavka-geroy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15950641eb4-14k_daleko-blyzko.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f0ff2dbb8062-14k_zayavka_dyktator.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/22/5f17e10945dc5-14k_prytulok-dlya-malenkykh-chudovysk.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0e9b892b98a-14k_zayavka_prytcha-pro-dvokh-vovkiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16c4aa24d30-14k-zayava-prosti-bazhannya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119d74cf761-14k-zayavy-kurcha.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f157cca07952-14k_orka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15954b53bb8-14k-zayava-sil-zemli.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f158bcde5231-14k_tin-sumniviv.pdf


Додаток № 2 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

1 План Мадагаскар 4,29                                                 

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом 

"Анімаційні повнометражні фільми (авторські)"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f159a8cdc8a6-14k-zayava-maddagaskar.pdf


Додаток № 3 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

1 Чорна-чорна курка 4,71                                                     

2 Колискова країна 4,29                                                     

3 Бутсони 4,14                                                     

4 Волохатий блог. Другий сезон. 4,00                                                     

5 Касперіада. Сезон 2 4,00                                                     

6 Козаки. Навколо світу 3,86                                                     

7 Мишко і Місячна Дзвінка (сезон «Коли сходить Місяць») 3,86                                                     

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом  "Анімаційні 

телесеріали"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16c61689c0b-14k-zayava-chorna-chorna-kurka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16ef90b97f1-14k-zayavka-kolyskova-kraina.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f158acb4482d-14k-zayava-butsony.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f10067595f71-14k_zayavka_volokhatyy-blog-drugyy-sezon.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16c71b05e47-14k-zayavka_kasperiada.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/18/5f134b9e58952-14k_kozaky-navkolo-svitu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f153aaa32eb2-14k_myshko-i-misyachna-dzvinka-sezon-koly-skhodyt-misyac.pdf


Додаток № 4 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

1 Далія і Червона Книга                                                        4,43 

2 НІКЧЕМИ                                                        4,43 

3 Чугайстер                                                        4,29 

4 Селяни                                                        4,00 

5 Чарівний амулет                                                        3,86 

6 Вовк-Собаця. Поклик серця                                                        3,71 

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом "Анімаційні повнометражні 

фільми (для широкої глядацької аудиторії)"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15555507348-14k-zayava-daliya-i-chervona-knyga.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16f0b43b750-14k-zayava-nikchemy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f157a9c970d1-14k_chugajjster.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1586ccd4aa4-14k-zayava-selyany.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1430182a44e-14k_charivnyy-amulet.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f158d522e6ef-14k_zayavka_vovk_sobacya.pdf


Додаток № 5 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

1 Пластуни 4,29                                                       

2 Фокстер повертається 4,14                                                       

3 140 Децибелів тиші 3,86                                                       

4 Володарі часу 3,86                                                       

5 Хто живе у темряві 3,86                                                       

6 Повноліття 3,71                                                       

7 Зберігайте спокій! 3,57                                                       

8 Футбольор 3,57                                                       

9 Новий рік відміняється 3,43                                                       

10 Дике літо в Криму 3,29                                                       

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом "Ігрові повнометражні 

для дитячої аудиторії"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f159b9e34d48-14k-zayava-plastuny.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f159d78796fc-14k-zayava-fokster-povertayetsya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1536177a832-14k_140-decybeliv-tyshi.PDF
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14069325b48-14k_volodari_chasu_alfavil_14.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1461294c20c-14k_khto-zhyve-u-temryavi.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11a89157c1a-14k_povnolittya-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f159c30ec418-14k-zayava-zberigayte-spokiy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15803c50319-14k-zayava-futbolor.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15a511e8a28-14k-zayava-novyy-rik-vidminyayetsya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f105c2bac017-14k_zayavka_dyke-lito.pdf


Додаток № 6 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

1 2014. Вторгнення                                                   4,57 

2 Наші Котики 2 або таємниця жіночого монастиря                                                   4,57 

3 Олена Теліга. Неймовірна                                                   4,57 

4 Клятва Гіппократа                                                   4,43 

5 Мирний 21                                                   4,43 

6 Смак свободи                                                   4,43 

7 Дон Жуан із Жашкова                                                   4,29 

8 Ольга                                                   4,29 

9 Червоний. Вогняне коло                                                   4,29 

10 Сім бажань                                                   4,14 

11 Діви ночі                                                   4,00 

12 Мішень антихриста                                                   4,00 

13 Няня від трьох до п’яти                                                   4,00 

14 Право на помсту                                                   4,00 

15 Скажи, що любиш мене                                                   4,00 

16 Хмарні обчислення                                                   4,00 

17 Вечори на хуторі                                                   3,86 

18 Де гроші?                                                   3,86 

19 Джерело                                                   3,86 

20 Капітан Україна                                                   3,86 

21 Квітка                                                   3,86 

22 Матінко рідна!                                                   3,86 

23 Молитва месника                                                   3,86 

24 Полювання на пектораль                                                   3,86 

25 Сусідка                                                   3,86 

26 Deathlike (смертельний лайк)                                                   3,71 

27 Батько                                                   3,71 

28 Джеря                                                   3,71 

29 Ім`ярек                                                   3,71 

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом "Ігрові повнометражні 

національні (для широкої глядацької аудиторії)"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1581871de7d-14k-zayava-2014-vtorgnennya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f158cc8535e9-14k_nashi-kotyky-2.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1581c2af714-14k_olena-teliga-neymovirna.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1554a1914e3-14k-zayavka-klyatva-gippokrata.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1534c469f49-14k_myrnyy-21.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f118aac0fd89-14r_zayavka-smak-svobody.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/18/5f134755c1cb2-14k_don-zhuan-iz-zhashkova.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1590bd8592e-14k_olga.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f140c9fa9169-14k_chervonyy-vognyane-kolo.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f143460ddf8e-14k_7-bazhan.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1551563cf7c-14k-zayava-divy-nochi.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f1052e2c9bad-14k_zayavka_mishen-antykhrysta.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1430c71cf4f-14k_zayava_nyanya_vid_3_do_5.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f141405f2de7-14k_zayavka_pravo-na-pomstu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1452d14f9ae-14k_skazhy-shho-lyubysh-mene-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1556b5c550a-14k_khmarni-obchyslennya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f140e3747973-14k_vechory-na-khutori.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11b0d745ba6-14k-zayavka_degroshi.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f114ff7af396-14k_zayavka_dzherelo.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119bc302b8e-14k-zayavka-kapitan-ukraina.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f154f6087752-14r_kvitka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11987e414c4-14k_zayavka_matinko-ridna.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16eeafa3f06-14k-zayava-molytva-mesnyka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f1019e8bcbb5-14k_zayava_polyuvannya-na-pektoral.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11a127a3681-14k-zayavka-susidka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1554f60be3a-14k_deathlike-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1170cb76815-14k-zayavka-batko.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0edc1e7fe39-14k_zavka_dzherya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f153d659cca3-14k-zayava-imyarek.pdf


№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

30 Карантин                                                   3,71 

31 Лимон для зайців                                                   3,71 

32 Місцями туман                                                   3,71 

33 Пожежа Саніри                                                   3,71 

34 Татунчик                                                   3,71 

35 Хайполови                                                   3,71 

36 Хроніки Ведмедя - Таємниця совиного пір'я                                                   3,71 

37 Я - амбітна                                                   3,71 

38 Запізнення                                                   3,57 

39 Козаки. Скарби водяного змія                                                   3,57 

40 Льовушка                                                   3,57 

41 Паратіхіон                                                   3,57 

42 Перетворення                                                   3,57 

43 Пінзель: сім печаток                                                   3,57 

44 Справа Рудих                                                   3,57 

45 Я-Бандера!                                                   3,57 

46 З Новим кРоком                                                   3,43 

47 Іловайськ 2014. Бішут                                                   3,43 

48 Скажене Весілля 3                                                   3,43 

49 Третя спроба                                                   3,43 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14607f90a92-14k_karantyn.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15343c0a9b9-14k_zayava-lymon-dlya-zayciv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11af758a529-14k_miscyamy-tuman.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15889a1202e-14k-zayava-pozhezha-saniry.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1143895f8bf-14k_zayavka_tatunchyk.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f155837a9533-14k-zayava-khaypolovy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f155762b3a36-14k_khroniky-vedmedya-tayemnycya-sovynogo-pir-ya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16839d4b825-14k-zayava-ya-ambitna.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1190eb12bd0-14k-zayavka-zapiznennya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15353d1fbf7-14k-kozaky_-zayavka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1590240556e-14k_lovushka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14522d1e5b0-14k_paratikhion.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f155bb6afcaf-14k-zayava-peretvorennya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f155b876ba2a-14k_pinzel-sim-pechatok.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15431f84e31-14k-zayava-sprava_rudykh_alfavil.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1536034504b-14k-zayava-ya-bandera.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f1013881fca5-14k_zayavka_z-novym-krokom.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f0fe9d050b80-14k_zayavka_ilovaysk-2014-bishut.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f10450b80cc1-14k_zayavka_skazhene-vesillya-3.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f0ffd4b64314-14k_zayavka_tretya-sproba.pdf


Додаток № 7 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

1 Антропоцен                                                          4,71 

2 Демони                                                          4,71 

3 В зеніті                                                          4,43 

4 Екстреміст                                                          4,43 

5 Пимоненко                                                          4,43 

6 Сирена                                                          4,43 

7 Сірі бджоли                                                          4,43 

8 Співають коники у житі                                                          4,43 

9 Ти - Космос                                                          4,43 

10 Кардіохірург                                                          4,29 

11 Бокораш                                                          4,14 

12 Редакція                                                          4,14 

13 Сатири                                                          4,14 

14 Свято хризантем                                                          4,14 

15 Соліст                                                          4,14 

16 Спогади про Землю                                                          4,14 

17 Дім за склом                                                          4,00 

18 Злегка прочинені двері                                                          4,00 

19 Останні канікули                                                          4,00 

20 Отче мій                                                          4,00 

21 Папіллон                                                          4,00 

22 Рузя                                                          4,00 

23 Сашенька                                                          4,00 

24 Карбід                                                          3,86 

25 Малевич                                                          3,86 

26 Материнський інстинкт                                                          3,86 

27 На грані                                                          3,86 

28 Нічна розмова                                                          3,86 

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом "Ігрові повнометражні 

фільми художньої та культурної значущості (авторські), національні"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15934b244fe-14kantropocen.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/18/5f134317b7b6e-14k_demony-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f142583d3c5c-14k_v-zeniti.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/14/5f0e0745bf27d-14k_zayavka_ekstremist.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0f022180558-14k_zayavka_pymonenko.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f141f938b639-14k_syrena.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0ea195342f1-14k_zayavka_siri-bdzholy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11ae4436399-14k_spivayut-konyky-u-zhyti.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1578c325fde-14k_ty-kosmos.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/18/5f1349727b4eb-14k_bokorash.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f118a1201184-14k-zayava-redakciya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1485c86a481-002_zayavka-bez-kontaktiv_satyry.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f1054f7de819-14k_zayava_svyato-khryzantem.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11a2b1c243e-14k-zayavka_solist.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15543a4333f-14k_spogady-pro-zemlyu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14244a274f9-14k_dim-za-sklom.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0eeb2b086c7-14k_zayavka_zlegka-prochyneni-dveri.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1450d5905c0-14k_ostanni-kanikuly.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1192e09cec3-14k-zayavka_otche-miy_sinema.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1598429b25a-14k_papillon.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11a6a9c819f-14k-zayava-ruzya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0ea5221509e-14k_zayavka_sashenka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15880eefa69-14k-zaiva-karbid.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1552c7e0e85-14k_malevych.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1584e09e093-14k_materynskyjj-instynkt.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119df272810-14k-zayavka-nagrani.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11a6b6cef3b-14k_nichna-rozmova-bez-kontakt-1.pdf


№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

29 Обліковець                                                          3,86 

30 Попіл                                                          3,86 

31 Три місяці до Зими                                                          3,86 

32 Varsava                                                          3,71 

33 ДЕНЬ                                                          3,71 

34 Епідемія                                                          3,71 

35 Куди б ти не пішла                                                          3,71 

36 Мій юний принц                                                          3,71 

37 Неповернення                                                          3,71 

38 290 кроків                                                          3,57 

39 Shit happens ("Шіт хеппенс")                                                          3,57 

40 Бігуни                                                          3,57 

41 Еволюція або смерть. Пригоди Павіана Томаса                                                          3,57 

42 Саша-Олександра                                                          3,57 

43 Спека                                                          3,57 

44 0                                                          3,43 

45 Нижній горизонт                                                          3,43 

46 Радикальне прощення                                                          3,43 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f155c378695d-14k-zayava-oblikovec.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119c6c040b7-14k-zayavka_popil.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f145f25c6619-14k_try-misyaci-do-zymy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f155e4d27f19-14k-zayavka-varsava.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f155aad79025-14k_den.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1423598fadb-14k_epidemiya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f145364e48c5-14k_kudy-b-ty-ne-pishla.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11602529a48-14k_zayava_miy-yunyy-prync.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f146d1a15141-14knepovernennya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f148756ba137-14k_290-krokiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15877b3ccb2-14k-zayavka-shit-happens.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15522ed26da-14r_biguny-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15a433ae1c4-14k-zayavka-evolyuciya-abo-smert-prygody-paviana-tomasa.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1544d564935-14k-zayava-sasha-oleksandra.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f0ffbc100bf5-14k_zayavka_speka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f141e13680b8-14k_0.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f142ab3739de-14k_nyzhnijj-goryzont-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f155cd55bad8-14k-zayava-radykalne-proshhennya.pdf


Додаток № 8 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

1 Тривала втеча ( Long Run) 4,57                                                          

2 Актриса 4,43                                                          

3 Жертва 4,43                                                          

4 Люди діла 4,29                                                          

5 Морок 4,29                                                          

6 Ольга 4,29                                                          

7 Утопія 4,29                                                          

8 Заморожене добро 4,14                                                          

9 Спокута 4,14                                                          

10 Ерік Кам'яне Серце 4,00                                                          

11 Громадянин Святий 3,86                                                          

12 Доручення 3,86                                                          

13 Містичні Війни: Мрія 3,86                                                          

14 Край ріки 3,71                                                          

15 Чек-аут 3,71                                                          

16 ШТТЛ 3,71                                                          

17 Вчитель 3,57                                                          

18 М'ясо янгола 3,57                                                          

19 Фотографи 3,57                                                          

20 Халола 3,57                                                          

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом "Ігрові повнометражні 

фільми спільного виробництва міноритарна копродукції"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f118f7a73b14-14k_zayavka_tryvala_vtecha.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f153fbfe79d2-14k-zayavka-aktrysa.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f146dbc1a60f-14k_zhertva.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15928bc6f73-14k_lyudy-dila.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14712b90639-14k_morok.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15a0988694d-14k-zayava-olga.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15a252da513-14k-zayava-utopiya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1478666308f-12-zayavka_zamorozhene-dobro_bez-kontaktov.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1195fdceb5d-14k-spokuta_zayavka.PDF
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f146fc7ebf9b-14kerik-kam-yane-serce.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0e9db02f761-14k_zayavka_gromadyanyn-svyatyy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15968ce3ad7-14k-zayava-doruchennya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16caa7741f3-14k-zayavka-mistychni-viyny-mriya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/14/5f0dc76c98f10-14k_zayavka_kray-riky.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f1062e018b2b-14k_zayavka_chek-aut.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f144b8e12b05-14k_shttl.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1483ea40636-14k_vchytel.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0efff2822e1-14k_zayava_myaso-yangola.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119e9d65a27-14k-zayavka_fotografy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15491d31925-14k-zayava-khalola.pdf


Додаток № 9 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

1 Люксембург, Люксембург
4,86                                                             

2 Близнюки
4,57                                                             

3 Я працюю на цвинтарі
4,57                                                             

4 Її б звали Марта
4,43                                                             

5 Леся
4,29                                                             

6 Життя Антона
4,14                                                             

7 Невидиме життя Анни
4,14                                                             

8 Рахувати до Десяти
4,00                                                             

9 Режисер
4,00                                                             

10 13 січня
3,86                                                             

11 Green card
3,86                                                             

12 Вакуум
3,86                                                             

13 Киснева Станція
3,71                                                             

14 Маріуполь. За крок до прірви
3,71                                                             

15 Павук
3,71                                                             

16 Поцілунок Людожера
3,71                                                             

17 Берег
3,57                                                             

18 Справи Амурів
3,57                                                             

19 Фройд і його людина-вовк
3,57                                                             

20 Ероїка
3,14                                                             

21 Високо в горах
2,86                                                             

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом "Ігрові повнометражні фільми 

спільного виробництва мажоритарна копродукція"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1553467fa64-14k-zayava-lyuksemburg-lyuksemburg.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f152fa08e966-14k_blyznyuky.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16ddf72fa93-14k-zayava-yapnc.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1531f47a1a5-14k_-ii-b-zvaly-marta.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0ee4edd6eeb-14k_zayavka_lesya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/14/5f0e0d57a361b-14k_zayavka_zhyttya-antona.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1414c91133a-14k_nevydyme-zhyttya-anny-bez-kontaktiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0e9f3501af1-14k_zayavka_rakhuvaty-do-desyaty.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11ace932e35-14k-zayava_rezhyser.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f1047cae268f-14k_zayavka_13-sichnya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f168e772c536-14k-zayava-green-card.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15441c64a3f-14k_vakuum.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14330a68eaa-14k_kysneva-stanciya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15505f9a50a-14r_mariupol_za-krok-do-prirvy-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1599cf612e8-14k-zayava-pavuk.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f118a9b3735f-14k_zayavka_pocilunok_lyudozhera.PDF
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11adb9e1e07-14k-zayava_bereg.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15993b5b107-14k-zayava-spravy-amuriv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16bcd5e5caf-14k-zayavka-froyd-i-yogo-lyudyna-vovk.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f146ec930bb6-14k_eroika.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1479e4a1a35-14k_vysoko-v-gorakh.pdf


Додаток № 10 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту
Рейтинговий бал (середній 

бал)

1 Кава з кардамоном                                                4,86 

2 Новорічна історія                                                4,43 

3 Принцеса квітів                                                4,29 

4 Радикальне рішення                                                4,14 

5 Різні                                                4,00 

6 Серце лева                                                4,00 

7 Переслідуючи вогонь                                                3,86 

8 Анатра-Анасаль                                                3,71 

9 Втеча з Вервольфу                                                3,57 

10 Круті міри                                                3,57 

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом "Ігрові телесеріали"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14154e3de70-14k_kava-z-kardamonom_bez-kontaktiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14297cd4a58-14k_novorichna-istoriya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1413159bf3a-14k_pryncesa-kvitiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f141a87168ee-14k_radykalne-rishennya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f159736917b4-14k-zayava-rizni.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f153d9861370-14k_serce-leva.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1422a958a22-14k_peresliduyuchy-vogon.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119f0ae275b-14k_anatra-anasal.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f145bce3ab7a-14k_vtecha-z-vervolfu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f153cce7e90a-14k-zayavka_kruti-miry.pdf


Додаток № 11 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

1 Навмисна брехня 4,71                                                         

2 Найс Лейдіс 4,57                                                         

3 Гелій Снєгірьов, або Тінь воїна 4,43                                                         

4 Крихка пам'ять 4,29                                                         

5 Будинок зі скалок 4,14                                                         

6 Закрий рота! 4,14                                                         

7 Чотири брати 4,14                                                         

8 Міфи. Хроніка третьої світової війни 4,00                                                         

9 Dragnet 3,86                                                         

10 Висота 3,71                                                         

11 Фрагменти льоду 3,71                                                         

12 Реббеліон 3,57                                                         

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом "Неігрові 

фільми спільного виробництва"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16f7fd21a4d-14k-zayava_navmysna-brekhnya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f144e7341e68-14k_nays-leydis.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f0ff07c660f4-14k_zayavka_gelii.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1199f350533-14k-zayava-krykhka-pam-yat.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11968b495a3-14k_dodatok-1_budynok-zi-skalok.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1573d9d642a-14k_zakryy-rota-2.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16ee3044a69-14k-zayava-chotyry-braty.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0f65888af16-14k_zayavka_mify-khronika-tretoi-svitovoi-viyny.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1486c1ec519-14k_dragnet.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f103676a8727-14k_zayava_vysota-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1434de7885d-14k_fragmenty-lodu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1535a5ceda7-rebbelion-zayavka-bez-danykh.pdf


Додаток № 12 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

1 Донбаський синдром 5,00                                                  

2 Їх було 33 5,00                                                  

3 Ночами море світиться 4,86                                                  

4 Поверни моє ім'я 4,86                                                  

5 Бартка 4,71                                                  

6 Де собака заритий? 4,71                                                  

7 Іван і Марта 4,71                                                  

8 Вишиванка 4,57                                                  

9 За ім'я моє 4,57                                                  

10 Людина волі 4,57                                                  

11 Мадам Каринська – легендарна харків’янка 4,57                                                  

12 Між небом та землею 4,57                                                  

13 Патон 4,57                                                  

14 Побачити небо 4,57                                                  

15 Спомин 4,57                                                  

16 Фанати 4,57                                                  

17 Бортники Полісся 4,43                                                  

18 Водник 4,43                                                  

19 Дахабраха. Шлях 4,43                                                  

20 Деміург 4,43                                                  

21 Діти древлян 4,43                                                  

22 Євродонбас 4,43                                                  

23 З України до Європи (Кіно Європи. Український Слід) 4,43                                                  

24 За нашу і вашу свободу 4,43                                                  

25 І кожна річка 4,43                                                  

26 Ізоляція 4,43                                                  

27 Кіно з Лабитнангі 4,43                                                  

28 Ні кольору. Ні смаку 4,43                                                  

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом "Неігрові 

фільми національні"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f142f409e44f-14k_donbaskyy-syndrom.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/18/5f133eefbd4ed-14k_ikh-bulo-33.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/18/5f13452e4c608-14k_nochamy-more-svitytsya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f118d0583090-14k_dodatok-1-bez-kontaktiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14167c84177-14k_bartka-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f144d78c1eba-14k_de-sobaka-zarytyy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f159f1c8474a-14k-zayavka-ivan-i-marta.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f154458cc2d0-14k-zayavka-vyshyvanka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1408a579ec7-14k_za-im-ya-moye.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f118c79686fa-14k-zayava-lyudyna-voli.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/18/5f133fda4e072-14k_madam_karynska.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f159f91e5edc-14k-zayavkamizh-nebom-ta-zemleyu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1548af1b7d2-14k-zayava-paton.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11a980602cb-14k-zayava-pobachyty-nebo.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11af032ca5e-14k-zayavka_bez_zaznachennya_spomyn.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16c968259a0-14k-zayavka-fanaty2020.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f148a06d2309-14k_bortnyky-polissya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f154037a8598-14k-zayavka_vodnyk_.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f146228095be-14k_dakhabrakha-shlyakh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11a4607e17d-14k-zayavka-demiurg.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1540a0c225c-14k_dity-drevlyan.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0ecc45704c0-14k_zayavka_yevrodonbas.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/14/5f0dc3fa63910-14k_zayavka_z-ukrainy-do-yevropy-kino-yevropy-ukrainskyy-slid.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1571650b7a9-14k_za-nashu-i-vashu-svobodu-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1199e174e15-14k_i-kozhna-richka_zayavka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15736827b99-14k_izolyaciya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15997f12ea2-14k_kino-z-labytnangi.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f144a31d3ab2-14k_ni-koloru-ni-smaku.pdf


№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

29 Останнє Українське Село 4,43                                                  

30 Параджанов. Спадщина 4,43                                                  

31 Прихована перемога. Сині Води 4,43                                                  

32 Серце під мундиром 4,43                                                  

33 То моє море 4,43                                                  

34 Український Флот. Столітня Традиція 4,43                                                  

35 Фото на пам'ять 4,43                                                  

36 ЯKURBAS 4,43                                                  

37 Во імя Отця... 4,29                                                  

38 Герої українського неба 4,29                                                  

39 Григір і Григорій Тютюнники 4,29                                                  

40 ДОСТ 4,29                                                  

41 Ендорфіни науки 4,29                                                  

42 Інші варіанти порятунку 4,29                                                  

43 Квіти для в'язня під номером 131161 4,29                                                  

44 Кінематограф для президента 4,29                                                  

45 Коли ти до нас приїдеш? 4,29                                                  

46 Корона князя Вітовта 4,29                                                  

47 Майя Дерен. Танок у Києві 4,29                                                  

48 Наша антарктида: історія українців на Південному полюсі 4,29                                                  

49 НепрOsti листи 4,29                                                  

50 Одного Всесвіту мало. Іван Марчук 4,29                                                  

51 Плем'я від першої особи 4,29                                                  

52 Повернення Мазепи 4,29                                                  

53 Революція на граніті: робота над помилками 4,29                                                  

54 Терещенко 4,29                                                  

55 Тренер-батько. Виховані боксом. 4,29                                                  

56 Щоденник нареченої Христа 4,29                                                  

57 Блаженний 4,14                                                  

58 Блискавка Харлан 4,14                                                  

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1475a09568f-14k_ostannye-ukrainske-selo.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f117efbf34f4-14k_zayavka_paradzhanovspadshhyna.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0f5f1ed2439-14k_zayavka-prykhovana-peremoga-syni-vody-bez-kontaktiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1165d5d0a0c-14k_zayavka_serce-pid-mundyrom.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119186f2d56-14k-zayavkato-moye-more.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11ac49ca585-14k-ukrainskyy-flot.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11abaa805b5-14k_foto-na-pam-yat.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f114d9b65734-14k_zayavka_yakurbas.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0f05dc7bcb0-14k_zayavka_geroi-ukrainskogo-neba.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f1011cda4fc5-14k_zayavka-_grygir-i-grygoriy-tyutyunnyky-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0ec5f5d4c72-14k_zayavka_dost.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f147d9f4f89d-14k_endorfiny-nauky.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11903346b37-14k-zayava-inshi-varianty-poryatunku.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f142cf55bd6c-14k_kvity-dlya-v-yaznya-pid-nomerom-131161.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15448f0fb1f-14k_kinematograf-dlya-prezydenta.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16f8788e162-14k-zayavka-koly-ty-do-nas-pryidesh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16f8788e162-14k-zayavka-koly-ty-do-nas-pryidesh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f115234025c5-14k_zayavka_korona-knyazya-vitovta.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11830bb3217-14k_zayava_mayya-deren-tanok-u-kyyevi.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f1067355545c-14k_zayavka_nasha-antarktyda.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16edc55f077-14k-zayava-neprosti-lysty.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1540f1b8a60-14k-zayavka-odnogo-vsesvitu-malo-ivan-marchuk.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1589e44e5fc-14k_plem-ya-vid-pershoi-osoby.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f142235650cb-14k_povernennya-mazepy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1424cd1d077-14k_revolyuciya-na-graniti.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1545975e212-14k-zayavatereshhenko.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16f18d87a5b-14k-zayavka-trener-batko_vykhovani-boksom.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f144fc518c40-14k_shhodennyk-narechenoi-khrysta.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f1020f25d04e-14k_zayavka_blajenui.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f155eba41422-14k-zayava-blyskavka-kharlan.pdf


№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

59 В повітрі 4,14                                                  

60 Війна перед війною 4,14                                                  

61 Військові звитяги. Козаччина 4,14                                                  

62 Генерали Монблана 4,14                                                  

63 Дика сімка 4,14                                                  

64 Зовсім не страшний фільм 4,14                                                  

65 Іван Гаврилюк. Непокірний 4,14                                                  

66 Канікули 4,14                                                  

67 Олесь Гончар. Записки з полону 4,14                                                  

68 Плюс мінус один 4,14                                                  

69 Почай - свячене русло 4,14                                                  

70 Середньовічні Ігри престолів 4,14                                                  

71 Україна.За вашу і нашу свободу 4,14                                                  

72 Українська фабрика зірок 4,14                                                  

73 Хвиля дніпровська 4,14                                                  

74 Чорнобиль: по той бік об'єктива 4,14                                                  

75 Швидка на периферії 4,14                                                  

76 Шпигунські Ігри UA 4,14                                                  

77 Monologue. Fe/male 4,00                                                  

78 Батько українського боксу 4,00                                                  

79 Вантажівка 4,00                                                  

80 Вільна людина 4,00                                                  

81 Елвіс 4,00                                                  

82 Історія українських супергероїв 4,00                                                  

83 Командна гра 4,00                                                  

84 Кропивницький 4,00                                                  

85 Марія 4,00                                                  

86 Миротворці. Перша місія 4,00                                                  

87 Не бійся 4,00                                                  

88 Плай 4,00                                                  

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1598c6d629e-14k_v-povitri.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f155d0885aee-14k_vijjna-pered-vijjnoyu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f142c7d6bf27-14k_viyskovi-zvytyagy-kozachchyna.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1537b7bc2dd-14k-zayava-generaly-monblana.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f168b177c09c-14k-zayava-dyka-simka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f153efd659b0-14k_zovsim-ne-strashnyy-film.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119c4d1553b-14k_gavrylyuk_zayav.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f10647d6bda8-14k_zayavka_kanikuly.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119af105739-14k-gonchar-0-zayava.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1471e4627d7-14k_plyus-minus-odyn.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f140bf048146-14k_pochay-svyachene-ruslo.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f100b74da781-14k_zayavka_serednovichni-igry-prestoliv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/22/5f180d307ef42-14k_ukrainaza-vashu-i-nashu-svobodu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11af043ff4d-14k_ukrainska-fabryka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f157bb0496f5-14k_khvylya-dniprovska.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f1685d1adb62-14k-zayava-chornobyl-po-tojj-bik-ob.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1556ac380c6-14k-zayava-shvydka-na-peryferii.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/18/5f133d159ce3d-14k_shpygunski-igry.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f114e7cf3f16-14k_zayavka_monologuefemale.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f148c9ed4e70-14k_batko.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1579431dbfb-14k_vantazhivka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16929106b5b-14k-zayava-vilna-lyudyna.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f158b2b3a338-14k_elvis-2.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f154d5f019fc-14k-zayava-istoriya-ukrainskykh-supergeroiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11aa19e0b37-14k-zayavka-komandna-gra.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16868d64458-14k-zayava-kropyvnyckyy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1420ad65336-14k_mariya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1190be74fc7-14k_dodatok_1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11867f9b29b-14k_zayavka-ne-biysya.PDF
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1552302e513-14k-zayava-play.pdf


№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

89 Портрет митця в дорозі 4,00                                                  

90 Прогулянки з невігласом - горизонт медичних подій 4,00                                                  

91 Сквот 4,00                                                  

92 Український дукач 4,00                                                  

93 Харизма Чубинських 4,00                                                  

94 Хрещатик. Повсталий з попелу 4,00                                                  

95 113 3,86                                                  

96 Велике Коло 3,86                                                  

97 Виклик 3,86                                                  

98 І я таки жив! 3,86                                                  

99 Назустріч Сонцю 3,86                                                  

100 Нобелю від України 3,86                                                  

101 Потоцький - Пан Каньйовський 3,86                                                  

102 Природа України очима тварин 3,86                                                  

103 Україна гастрономічна 3,86                                                  

104 Я + ОТОЧЕННЯ = ? 3,86                                                  

105 1917 3,71                                                  

106  СаШо 3,71                                                  

107 Вустами Всевишнього 3,71                                                  

108 Динозавр 3,71                                                  

109 Довіра до 3,71                                                  

110 Національна команда 3,71                                                  

111 Прогулянки з невігласом - горизонт трипільських подій 3,71                                                  

112 Симфонія на ім'я Україна 3,71                                                  

113 Сорочинський ярмарок - історія українського народу 3,71                                                  

114 Чорний Шлях 3,71                                                  

115 Швидкість. Сила. Висота. Оліипіада 2020 3,71                                                  

116 Архів 3,57                                                  

117 Подих 3,57                                                  

118 Природні перлини України 3,57                                                  

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f141ed0bfc83-14k_portret-mytcya-bez-kontaktpdf-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f143583daae1-14k_progulyanky-z-neviglasom-goryzont-medychnykh-podiy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1585e469b6b-14k_skvot.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16c8b48f482-14k-zayava-ukrai?nskyy?-dukach.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1192534fb5f-14k-zayava-kharyzma-chubynskykh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f154bf1a3295-14k-zayava-khreshhatyk-povstalyy-z-popelu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1198010c959-14k_113-zayavka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f154ee27445e-14k-zayava-velyke-kolo.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f146bee7736e-14k_vyklyk.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0f088de5d22-14k_zayavka_i-ya-taky-zhyv-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f142148a0b09-14k_nazustrich-soncyu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f155b3bec47e-14k-zayava-nobelyu-vid-ukra-ny.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f118daaee245-14k_dodatok-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0ef9372b01c-14k_zayava_pryroda-uknainy-ochyma-tvaryn.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15542789a63-14k-zayava-ukraina-gastronomichna.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16f02b3a485-14k-zayava-yaotochennya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16f02b3a485-14k-zayava-yaotochennya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14773963ce0-14k_1917.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f168d5a13b84-14k-zayava-sasho.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11531ceff18-14k_zayavka_dynozavr.PDF
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f148867a55ae-14k_dovira-do.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/14/5f0d59daaf9ae-14k_zayavka_nacionalna-komanda.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1448a85b457-14k_progulyanky-z-neviglasom-goryzont-trypilskykh-podiy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f144f0319290-14k_symfoniya-na-im-ya-ukraina.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f146b4e6855a-14k_sorochynskyy-yarmarok-istoriya-ukrainskogo-narodu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11b183df66f-14k-zayava-chornyjj-shlyakh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f146018e2548-14k_shvydkist-syla-vysota-oliypiada-2020.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f147b6d15225-14k_arkhiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1589374c6f3-14k-zayavka-podykh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1481df88f73-14k_pryrodni-perlyny-ukrainy.pdf


№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

119 Ребров 3,57                                                  

120 Скарби 3,57                                                  

121 Ціна конфлікту 3,57                                                  

122 Через треш до зірок 3,57                                                  

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f155b216e483-14k_rebrov.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1427a9004d0-14k_skarby.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1463a1d0513-14k_cina-konfliktu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1597b9b03b3-14k_cherez-tresh-do-zirok.pdf


Додаток № 13 до рішення Ради №

154 від 04.09.2020 р.

№ Назва кінопроекту Рейтинговий бал (середній бал)

1 Чорнобиль (CHERNOBYL) 4,57                                                    

2 Перший рубіж 4,43                                                    

3 Талісмани Романа 4,29                                                    

4 Україна, яку "побудували" олігархи 4,29                                                    

5 Козаки: історія героїв 3,57                                                    

Перелік кінопроектів, допущенних до участі у другому етапі Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом "Неігрові телесеріали"

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f154e0fe19a9-14k-zayava-chornobyl-chernobyl.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14735e8ce35-14k_pershyy-rubizh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f153f5ad71ff-14k_talismany-romana.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1595fc403a0-14k-zayava-ukraina_-yaku-pobuduvaly-oligarkhy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15839fca8d6-14k-zayavka-kozaky_istoriya_geroiv.pdf


РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 155 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки кінематографії 

(далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму «Пульс» у зв’язку з 

прем’єрними показами у жовтні-листопаді 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «Студія 

«Кінороб»» 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 419 213 грн. для популяризації національного фільму 

«Пульс» у зв’язку з прем’єрними показами у жовтні-листопаді 2020 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

  



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 156 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки кінематографії 

(далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму «Стасіс» у зв’язку з 

прем’єрними показами з 28 серпня по 31 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «Ессе 

Продакшн Хаус» 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 99 725 грн. для популяризації 

національного фільму «Стасіс» у зв’язку з прем’єрними показами з 28 серпня по 31 

жовтня 2020 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 157 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки кінематографії 

(далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а саме організації та 

проведення 13-го міжнародного фестивалю кіно для дітей та юнацтва «Крила» 4-10 

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: 

Проти прийняття рішення про надання державної підтримки ТОВ «Агенція 

«Артмікс» 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 130 000 грн. для популяризації національних фільмів, а 

саме організації та проведення 13-го міжнародного фестивалю кіно для дітей та 

юнацтва «Крила» 4-10 жовтня 2020 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 158 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки кінематографії 

(далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а саме організація та 

проведення 70-го Берлінського міжнародного кінофестивалю з 20 по 29 лютого 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки Національній 

спілці кінематографістів України 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 8 646,50 грн. для популяризації 

національних фільмів, а саме організації та проведення 70-го Берлінського 

міжнародного кінофестивалю з 20 по 29 лютого 2020 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 159 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки кінематографії 

(далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а саме організація та 

проведення міжнародного фестивалю аматорського кіномистецтва «КІНОКІМЕРІЯ» 

з 24 по 27 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ГО 

«Фестиваль «Кінокімерія» 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 120 000 грн. для популяризації 

національних фільмів, а саме організації та проведення міжнародного фестивалю 

аматорського кіномистецтва «КІНОКІМЕРІЯ» з 24 по 27 вересня 2020 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 160 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки кінематографії 

(далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а саме організація та 

проведення передпроектного дослідження для створення «Бази кінематографістів 

України» з вересня 2020 року по лютий 2021 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: 

Одноголсно ухвалити рішення про надання державної підтримки ГО «Спілка 

підприємців теле та кіноіндустрії» 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 392 730 грн. для популяризації 

національних фільмів, а саме організації та проведення передпроектного дослідження 

для створення «Бази кінематографістів України» з вересня 2020 року по лютий 2021 

року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 161 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки кінематографії 

(далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а саме організація та 

проведення ХІ Одеського міжнародного кінофестивалю з 25 вересня по 3 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 «Український 

кінофестиваль» 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 5 500 000 грн. для популяризації національних фільмів, а 

саме організації та проведення ХІ Одеського міжнародного кінофестивалю з 25 

вересня по 3 жовтня 2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 162 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки кінематографії 

(далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а саме організація та 

проведення  кінофестивалю операторської майстерності «Кіноко» з 29 жовтня по1 

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 ГО «Фестиваль 

кінооператорської майстерності «КІНОКО» 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 397 407,60 грн. 

для популяризації національних фільмів, а саме організації та проведення 

кінофестивалю операторської майстерності «Кіноко» з 29 жовтня по1 листопада 

2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 163 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

 

щодо подовження строків фільму  

«Залізні метелики» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ГО «Творче об’єднання «Вавилон 13» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Залізні метелики», 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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Залізні метелики» до 30 квітня 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 164 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

 

 

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: 

 

Одноголосно 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    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 165 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

 

щодо збільшення загальної вартості  

виробництва фільму «Пофарбоване пташеня» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Директорія кіно» щодо збільшення 

загальної вартості виробництва фільму «Пофарбоване пташеня», 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: 

 

Одноголосно погодити збільшення загальної вартості виробництва фільму 

«Пофарбоване пташеня» з 173 645 175,00 грн. на 180 753 887, 79 грн. за рахунок 

Продюсера-Виконавця.  

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 166 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

 

щодо подовження строків виробництва  

(створення) фільму «Злочин актриси Мариськіної» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Трафік Філмз» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Злочин актриси Мариськіної», 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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Злочин актриси Мариськіної» до 23 жовтня 2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 167 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Пічугіна-Усенко Людмила Сергіївна та додатки до 

неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Бог простить», 

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: 

 

Одноголосно надати державну підтримку ФОП Пічугіна-Усенко Людмила 

Сергіївна у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, 

необхідних для виробництва фільму «Бог простить» в обсязі 402 500,00 грн., що 

становить 50% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 168 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Лавренюк Валентин Сергійович та додатки до неї 

щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Велотренажер», 

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: 

 

Одноголосно надати державну підтримку ФОП Лавренюк Валентин 

Сергійович у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, 

необхідних для виробництва фільму «Велотренажер»  в обсязі 1 497 946,41грн. грн., 

що становить 100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 169 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Кіновир» та додатки до неї щодо надання державної 

підтримки для виробництва фільму «Наказ», 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: 

 

Одноголосно надати державну підтримку ТОВ «Кіновир» у формі здійснення 

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

«Наказ»  в обсязі 1 476 862,40 грн., що становить 100% загальної кошторисної 

вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 170 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

 

щодо подовження строків  

виробництва фільму «Непотрібні речі» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Маркус Фільм» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Непотрібні речі» 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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Непотрібні речі» до 15 грудня 2020 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 171 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

 

щодо подовження строків та  

зменшення загальної вартості  

виробництва фільму «EGREGOR» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» щодо 

подовження строків виробництва та зменшення загальної вартості виробництва 

фільму «EGREGOR», 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. Одноголосно погодити подовження строків виробництва 

(створення) фільму «EGREGOR» до 26 травня 2021 року. 

2. Одноголосно погодити зменшення загальної вартості виробництва 

фільму «EGREGOR» з 66 268 676,96 грн. до 44 890 000,00 грн. за рахунок 

Продюсера-Виконавця. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 172 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Кіновир» та додатки до неї щодо надання державної 

підтримки для виробництва фільму «Чорнобильський Робінзон», 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: 

 

Одноголосно надати державну підтримку ТОВ «Кіновир» у формі здійснення 

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

«Чорнобильський Робінзон»  в обсязі 11 956 700,00 грн., що становить 100% 

загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 173 

 

04.09.2020 р.    м. Київ   Протокол № 14 

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «АП ЮЕЙ Студіо» та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва фільму «Поламані», 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: 

 

Одноголосно надати державну підтримку ТОВ «АП ЮЕЙ Студіо» у формі 

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

фільму «Поламані»  в обсязі 1 498 898,00 грн., що становить 100% загальної 

кошторисної вартості виробництва (створення) фільму. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 


