
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 175 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

 

щодо виробництва фільму «Носоріг» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Край Кінема» щодо заміни 

виробника фільму «Носоріг» та збільшення хронометражу у фільмі, 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. Перенести рішення про заміну виробника фільму «Носоріг» з ТОВ 

«Край Кінема» на ТОВ «Трафік Філмз» на наступне засідання Ради.  

2. Погодити збільшення хронометражу фільму «Носоріг» з 95 до 120 

хвилин. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 176 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

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

саме під час організації та проведення презентацій українських кінопроектів в 

рамках кіноринку Міжнародного кінофестивалю у Торонто 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: 

Одноголосно 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 94 020 грн. для популяризації 

національних фільмів, а саме під час організації та проведення презентацій 

українських кінопроектів в рамках кіноринку Міжнародного кінофестивалю у 

Торонто у вересні 2020 року. 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 177 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

 

За результатами проведення 2 етапу Чотирнадцятого конкурсного відбору, 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», «Про кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за 

№112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», 

Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада) 

вирішила: 

1. Затвердити перелік кінопроектів - переможців Чотирнадцятого 

конкурсного відбору (додаток № 1 до рішення). 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 



Додаток № 1 до рішення Ради №177 

від 06.10.2020

№ Виробник Назва кінопроекту Вид фільму Режисер-постановник

Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), національні

1 ТОВ "Студія В.І.К." В зеніті ігровий фільм Ігор Стеколенко

2 ТОВ «Мун Мен» Редакція ігровий фільм Роман Бондарчук

3 ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» Сірі бджоли ігровий фільм Дмитро Мойсеєв  

4 ТОВ "КРІСТІ ФІЛЬМ" Демони ігровий фільм Наталка Ворожбит

5 ТОВ "ФОРФІЛМЗ" Ти - Космос ігровий фільм Павло Остріков

6 ТОВ «Директорія Кіно» Дім за склом ігровий фільм Тарас Дронь

7 ТОВ "Клеос Арт" Антропоцен ігровий фільм Мирослав Слабошпицький

8 ТОВ "МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ" Свято хризантем ігровий фільм Семен Мозговий 

9 ТОВ "ДЖОЙ ФIЛМЗ" Три місяці до Зими ігровий фільм Станiслав Гуренко

10 ПП «СІНЕМАСТУДІО» Сашенька ігровий фільм Олександр Жовна 

11 ТОВ "435філмс" Малевич ігровий фільм Дар'я Онищенко

Ігрові повнометражні національні (для широкої глядацької аудиторії)

12 ТОВ "ГАНЗАФІЛЬМ" Смак свободи ігровий фільм Олександр Березань

13 МПЦ «Фор-Пост» Мирний 21 ігровий фільм Ахтем Сеітаблаєв

14 ТОВ "ДЗІДЗЬОФІЛЬМ" Де гроші? ігровий фільм Михайло Хома

15 ТОВ "КРІСТІ ФІЛЬМ" Дон Жуан із Жашкова ігровий фільм Віктор Буток

16 ТОВ «Кінохіт Ю Ей» Сім бажань ігровий фільм Дмитро Шмурак

17 ТОВ «ПРОТОТИП ПРОДАКШН» Скажене Весілля 3 ігровий фільм Любомир Левицький

18 ТОВ "СІНЕМАДЕЙ" Ольга ігровий фільм Клей Штауб

19 ТОВ "ЕФ ФІЛМЗ" Сусідка ігровий фільм Наталя Пасеницька

20 ТОВ "Кінокомпанія 2016" Батько ігровий фільм Олег Масленников

Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна копродукція

21 ТОВ "ФОРФІЛЗМ" Люксембург, Люксембург ігровий фільм Антоніо Лукіч

22 ТОВ «ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР САРКЕ» Близнюки ігровий фільм Єва Нейман

23 ТОВ "ДЖОЙ ФIЛМЗ" Її б звали Марта ігровий фільм Дарина Трегубова

24 ПП "Цифрова Платформа" Киснева Станція ігровий фільм Іван Тимченко

Перелік кінопроектів-переможців Чотирнадцятого конкурсного відбору

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f142583d3c5c-14k_v-zeniti.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f118a1201184-14k-zayava-redakciya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0ea195342f1-14k_zayavka_siri-bdzholy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/18/5f134317b7b6e-14k_demony-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1578c325fde-14k_ty-kosmos.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14244a274f9-14k_dim-za-sklom.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15934b244fe-14kantropocen.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f1054f7de819-14k_zayava_svyato-khryzantem.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f145f25c6619-14k_try-misyaci-do-zymy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0ea5221509e-14k_zayavka_sashenka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1552c7e0e85-14k_malevych.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f118aac0fd89-14r_zayavka-smak-svobody.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1534c469f49-14k_myrnyy-21.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11b0d745ba6-14k-zayavka_degroshi.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/18/5f134755c1cb2-14k_don-zhuan-iz-zhashkova.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f143460ddf8e-14k_7-bazhan.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f10450b80cc1-14k_zayavka_skazhene-vesillya-3.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1590bd8592e-14k_olga.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11a127a3681-14k-zayavka-susidka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1170cb76815-14k-zayavka-batko.pdf
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/2020/07/20/5f1531f47a1a5-14k_-ii-b-zvaly-marta.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14330a68eaa-14k_kysneva-stanciya.pdf


№ Виробник Назва кінопроекту Вид фільму Режисер-постановник

Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва міноритарна копродукції

25 ТОВ “Фреш Продакшн Ю Ей” Тривала втеча ( Long Run) ігровий фільм Андреа Маньяні

26 ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» Ерік Кам'яне Серце ігровий фільм Ільмар Рааг

27 ТОВ "Пронто Фільм" Утопія ігровий фільм Юрій Речинський

28 ТОВ "СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ" ШТТЛ ігровий фільм Адрієн Уолтер

29 ТОВ "Фемілі Продакшн Студіо" Заморожене добро ігровий фільм Анна Малішевська

30 ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» Морок ігровий фільм Максим Ксьонда

31 ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН» Край ріки ігровий фільм Васил Барков

32 ТОВ "Про Продакшн Україна" Вчитель ігровий фільм Філіп Байон

Неігрові фільми національні

33 ФОП Моргунець-Ісаєнко О.О. І кожна річка неігровий фільм Олеся Моргунець-Ісаєнко

34 ТОВ "Ай К'ю" Іван і Марта неігровий фільм Сергій Буковський

35 ФОП Дріз О. Я. Їх було 33 неігровий фільм Марина Польшина

36 ФОП Гришко Д.Д. Швидка на периферії неігровий фільм Гришко Дмитро

37 ТОВ "Кінокомпанія "Метрополіс" Деміург неігровий фільм Ольга Семак

38 ТОВ "Ай К'ю" Плай неігровий фільм Єва Джишиашвілі

39 ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» Щоденник нареченої Христа неігровий фільм Марта Смеречинська

40 ТОВ "ЧАСТОГУСТО" Бартка неігровий фільм Володимир Бакум

41 ТОВ "Пронто Фільм" Побачити небо неігровий фільм Олег Чорний

42 ФОП Стрій Є.О Зовсім не страшний фільм неігровий фільм Єлизавета Стрій

43 ТОВ "ФАЛАНСТЕР" То моє море неігровий фільм Надія Парфан

44 ТОВ "АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА" В повітрі неігровий фільм Оксана Сигарева

45 ФОП Кошман Сергій Миколайович Вантажівка неігровий фільм В'ячеслав Мерзлікін

46 ТОВ "Прайм Сторі Пікчерс" Велике Коло неігровий фільм Сурін Артем

47 ФОП Яремчук Марія Валеріївна Марія неігровий фільм Марія Яремчук 

48 ПП "КІНОКОМПАНІЯ "МАГІКА-ФІЛЬМ" Блаженний неігровий фільм Андрій Лисецький

49 ТОВ "Скрин Медіа Юкрейн" Людина волі неігровий фільм Валентин Дігтяренко

50 ТОВ «Спільна Перемога Продакшн»
Одного Всесвіту мало. Іван 

Марчук
неігровий фільм Яніна Кучер

51 ТОВ "КІНОКВАРТАЛ" Фанати неігровий фільм Олександр Брагін

52 ТОВ "435ФІЛМС" Євродонбас неігровий фільм Корній Грицюк

53 ТОВ "МИР І КО ПРОДАКШН" Миротворці. Перша місія неігровий фільм Охлопкова Валентина

54 ТОВ "ТелеПростір Студіо" Національна команда неігровий фільм Володимир Мула

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f118f7a73b14-14k_zayavka_tryvala_vtecha.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f146fc7ebf9b-14kerik-kam-yane-serce.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15a252da513-14k-zayava-utopiya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f144b8e12b05-14k_shttl.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1478666308f-12-zayavka_zamorozhene-dobro_bez-kontaktov.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14712b90639-14k_morok.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/14/5f0dc76c98f10-14k_zayavka_kray-riky.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1483ea40636-14k_vchytel.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1199e174e15-14k_i-kozhna-richka_zayavka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f159f1c8474a-14k-zayavka-ivan-i-marta.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/18/5f133eefbd4ed-14k_ikh-bulo-33.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1556ac380c6-14k-zayava-shvydka-na-peryferii.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11a4607e17d-14k-zayavka-demiurg.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1552302e513-14k-zayava-play.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f144fc518c40-14k_shhodennyk-narechenoi-khrysta.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14167c84177-14k_bartka-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11a980602cb-14k-zayava-pobachyty-nebo.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f153efd659b0-14k_zovsim-ne-strashnyy-film.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119186f2d56-14k-zayavkato-moye-more.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1598c6d629e-14k_v-povitri.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1579431dbfb-14k_vantazhivka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f154ee27445e-14k-zayava-velyke-kolo.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1420ad65336-14k_mariya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f1020f25d04e-14k_zayavka_blajenui.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f118c79686fa-14k-zayava-lyudyna-voli.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/2020/07/20/5f1540f1b8a60-14k-zayavka-odnogo-vsesvitu-malo-ivan-marchuk.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16c968259a0-14k-zayavka-fanaty2020.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/15/5f0ecc45704c0-14k_zayavka_yevrodonbas.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1190be74fc7-14k_dodatok_1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/14/5f0d59daaf9ae-14k_zayavka_nacionalna-komanda.pdf


№ Виробник Назва кінопроекту Вид фільму Режисер-постановник

Неігрові фільми спільного виробництва

55 ТОВ "МУН МЕН" Будинок зі скалок неігровий фільм Сімон Леренґ Вільмонт

56 ТОВ "Табор" Найс Лейдіс неігровий фільм Марія Пономарьова

57 ТОВ "Бурлака філмс" Крихка пам'ять неігровий фільм Ігор Іванько

58 ПП "КІНОКОМПАНІЯ "МАГІКА-ФІЛЬМ" Гелій Снєгірьов, або Тінь воїна неігровий фільм Андрій Загданський

59 ТОВ "ПАРАДОКС ФІЛЬМ" Висота неігровий фільм Максим Руденко

60 ФОП Кнорозок Любов Володимирівна Навмисна брехня неігровий фільм Олексій Радинський

61 ТОВ «Директорія Кіно»
Міфи. Хроніка третьої 

світової війни
неігровий фільм Дар’я  Юркевич

Неігрові телесеріали

62 ТОВ «ММД ПРО» Чорнобиль (CHERNOBYL) неігровий телесеріал Тарас Ткаченко, Аріане Рікер

63 ТОВ "ТРУМЕН ПРОДАКШН" Талісмани Романа неігровий телесеріал Данило Сирих

Анімаційні короткометражні фільми

64 ТОВ "Трайдент Фільм" Жужжа годує вітер анімаційний фільм Анатолій Лавренішин

65 ТОВ «Ютопія» Сад переїхав анімаційний фільм Катерина Возниця

66 ТОВ "Новаторфільм" Про моряка анімаційний фільм Степан Коваль

67 ТОВ "студіо КАПІ" Тигр блукає поруч анімаційний фільм Анастасія Фалілеєва

Ігрові телесеріали

68 ТОВ "Солар Медіа Інтертейнмент" Кава з кардамоном ігровий телесеріал Марина Степанська

69 ТОВ "ТЕТ-ПРОДАКШН" Переслідуючи вогонь ігровий телесеріал Денис Тарасов

70 ТОВ "СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ" Серце лева ігровий телесеріал Анатолій Матешко

Анімаційні телесеріали

71 ТОВ «Світ Незнайки» Чорна-чорна курка анімаційний телесеріал Наталка Гайда

72 ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН» Волохатий блог. Другий сезон. анімаційний телесеріал Роман Полотнянко 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f11968b495a3-14k_dodatok-1_budynok-zi-skalok.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f144e7341e68-14k_nays-leydis.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f1199f350533-14k-zayava-krykhka-pam-yat.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f0ff07c660f4-14k_zayavka_gelii.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f103676a8727-14k_zayava_vysota-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16f7fd21a4d-14k-zayava_navmysna-brekhnya.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/2020/07/15/5f0f65888af16-14k_zayavka_mify-khronika-tretoi-svitovoi-viyny.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f154e0fe19a9-14k-zayava-chornobyl-chernobyl.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f153f5ad71ff-14k_talismany-romana.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1546980ea98-14k-zayava-zhuzhzha-goduye-viter.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f15344f6ffc7-14k_sad_pereiikhav.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/17/5f119cff64895-14k-zayavy-pro-moryaka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f1539d006e12-14k_tygr-blukaye-poruch.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f14154e3de70-14k_kava-z-kardamonom_bez-kontaktiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/19/5f1422a958a22-14k_peresliduyuchy-vogon.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/20/5f153d9861370-14k_serce-leva.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/21/5f16c61689c0b-14k-zayava-chorna-chorna-kurka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2020/07/16/5f10067595f71-14k_zayavka_volokhatyy-blog-drugyy-sezon.pdf


РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 178 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

 

щодо використання інших мов у фільмі  

«Евакуація» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Міжнародний продюсерський 

центр «ФОР-ПОСТ» щодо використання інших мов та продовження терміну 

виробництва фільму «Евакуація», керуючись Законами України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», наказом 

Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 112/33083 «Про затвердження 

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та 

Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Погодити використання інших мов у фільмі «Евакуація» в обсязі 4,7%, 

що не перевищує 10 відсотків тривалості всіх реплік учасників фільму.  

2. Погодити продовження терміну виробництва фільму «Евакуація» до 21 

жовтня 2020 року. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 179 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

 

щодо використання інших мов у фільмі  

«Борщ. Секретний інгредієнт» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВІЖН» щодо 

використання інших мов у фільмі «Борщ. Секретний інгредієнт», 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 використання інших мов у фільмі «Борщ. 

Секретний інгредієнт», що не перевищує 10 відсотків тривалості всіх реплік 

учасників фільму.  

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 180 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму 

«Борщ. Секретний інгредієнт» у зв’язку з прем’єрними показами у 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ 

«Фільм Ю Ей Телевіжн» 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 100 000 грн. для популяризації 

національного фільму «Борщ. Секретний інгредієнт» у зв’язку з прем’єрними 

показами у жовтні 2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 181 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Кінокіт» та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва фільму «Я САМА», керуючись Законами 

України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», наказом 

Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 «Про затвердження 

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та 

Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Надати державну підтримку ТОВ «Кінокіт» у формі здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва фільму «Я Сама» 

в обсязі 1 145 000,00 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 № 182 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільму 

«Шлях Самурая» у зв’язку з прем’єрними показами в 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 ФОП Яремчук Марія 

Валеріївна 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  91 300 грн. для популяризації 

національного фільму «Шлях Самурая»  у зв’язку з прем’єрними показами в 

жовтні 2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 



 

 РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 183 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму 

«Номери» у зв’язку з прем’єрними показами з 10 по 22 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «435 

Філмс» у вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію 

національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення 

творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від 

використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за 

участі творчих груп фільмів в обсязі 299 980 грн. для популяризації національного 

фільму «Номери» у зв’язку з прем’єрними показами з 10 по 22 листопада 2020 

року. 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 184 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

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

саме під час організації та проведення фестивалю «Українські кінодні у 

Гельсінкі» з 23 по 25 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ГО 

«Незалежні культурні ініціативи» 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 199 000 грн. для 

популяризації національних фільмів, а саме під час організації та проведення 

фестивалю «Українські кінодні у Гельсінкі» з 23 по 25 жовтня 2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 185 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

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

саме під час організації та проведення третьої премії кінокритиків «КІНОКОЛО», 

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 Асоціація 

«Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» 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 322 752 грн. для популяризації національних фільмів, а саме під 

час організації та проведення третьої премії кінокритиків «КІНОКОЛО». 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 186 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму 

«Весільний спадок» у зв’язку з прем’єрними показами у 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ 

«Фільм Ю Ей Телевіжн» 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 100 000 грн. для популяризації 

національного фільму «Весільний спадок» у зв’язку з прем’єрними показами у 

жовтні 2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 187 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

 

 

Розглянувши заяву ТОВ "ВІАТЕЛ" та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва фільму «Ля Палісіада», 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 "ВІАТЕЛ" у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва фільму «Ля Палісіада» в обсязі 11 912 180,99 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 № 188 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

 

щодо подовження терміну виробництва фільму  

«Кордон» 
 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Небокрай Філмз» щодо 

подовження терміну виробництва фільму «Кордон», керуючись Законами 

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

кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 112/33083 «Про 

затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки 

кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з 

державної підтримки кінематографії (далі – Рада) 

вирішила: 

 

Погодити подовження терміну виробництва фільму «Кордон» до 

20 грудня 2022 року. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 189 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

 

щодо заміни режисера фільму «Адвокат зі Львова» 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «МКК ФІЛЬМ СЕРВІС» щодо 

заміни режисера для виробництва фільму «Адвокат зі Львова», керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 

кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 112/33083 «Про 

затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки 

кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з 

державної підтримки кінематографії (далі – Рада) 

вирішила: 

 

Погодити заміну режисера фільму «Адвокат зі Львова» з Зази Буадзе на 

Міхала Отловського. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 190 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

 

щодо подовження терміну виробництва фільму  

«Я, Побєда і Берлін» 
 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб» 

щодо подовження терміну виробництва фільму «Я, Побєда і Берлін», керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 

кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 112/33083 «Про 

затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки 

кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з 

державної підтримки кінематографії (далі – Рада) 

вирішила: 

 

Погодити подовження терміну виробництва фільму «Я, Побєда і Берлін» 

до 30 серпня 2021 року. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 191 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

 

щодо подовження терміну виробництва фільму  

«Максим Оса» 
 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких 

фільмів ім. О.О Ханжонкова» щодо подовження терміну виробництва фільму 

«Максим Оса», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», «Про кінематографію», наказом Міністерства 

культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 28.01.2019 за № 112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття 

рішення Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі 

– Рада) 

вирішила: 

 

Погодити подовження терміну виробництва фільму «Максим Оса» на 4 

місяці до 15.01.2021 року. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 192 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

 

 

Розглянувши заяву ТОВ "Ю.ЕФ.АЙ. Продакшнз" та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Світлячки», керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», наказом 

Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 «Про затвердження 

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та 

Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Надати державну підтримку ТОВ "Ю.ЕФ.АЙ. Продакшнз" у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва фільму «Світлячки» в обсязі 1 449 529,00 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 № 193 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 16 

 

щодо виробництва анімаційному 

 фільмі «Дім» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Маніфесто 18» щодо збільшення 

хронометражу та збільшення терміну виробництва анімаційному фільмі «Дім», 

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 хронометражу анімаційного фільму «Дім» з 5 

хвилин до 6 хвилин 48 секунд. 

2. Погодити збільшення терміну виробництва анімаційного фільму 

«Дім» на 12 місяців. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 


