
Проекти рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Її б звали Марта», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ» у формі 

державної субсидії на виробництво фільму «Її б звали Марта» в обсязі 

20 000 000,00 грн., що становить 55,77% загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ» та додатки до неї 

щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Свято 

хризантем», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

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

Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення 

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

(далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва фільму «Свято хризантем» в обсязі 10 900 000,00 грн., що 

становить 100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Спільна перемога продакшн» та додатки до 

неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Одного 

Всесвіту мало. Іван Марчук», керуючись Законами України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні», наказом Міністерства культури Україні 

від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

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

Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення 

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

(далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «Спільна перемога продакшн» у 

формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних 

для виробництва фільму «Одного Всесвіту мало. Іван Марчук» в обсязі 

1 924 403,00 грн., що становить 100% загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «ПРОНТО ФІЛЬМ» щодо 

продовження терміну виробництва фільму «Довбуш», 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 продовження терміну виробництва фільму «Довбуш» 

ТОВ «ПРОНТО ФІЛЬМ»  до 23 листопада 2021 року. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Три місяці до зими», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ» у формі 

державної субсидії на виробництво фільму «Три місяці до зими» в обсязі 

20 000 000,00 грн., що становить 74,07% загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» та додатки до неї 

щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Миротворці. 

Перша місія», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

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

Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення 

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

(далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва фільму «Миротворці. Перша місія» в обсязі 1 994 443,00 грн., 

що становить 100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Фемілі Продакшен Студіо» та додатки до неї 

щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Заморожене 

добро», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

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

Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення 

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

(далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «Фемілі Продакшен Студіо» у 

формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних 

для виробництва фільму «Заморожене добро» в обсязі 9 102 428,00 грн., що 

становить 21,6% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «МУН МЕН» та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва фільму «Будинок зі скалок», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «МУН МЕН» у формі державної 

субсидії на виробництво фільму «Будинок зі скалок» в обсязі 1 506 696,00 

грн., що становить 7% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «МУН МЕН» та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва фільму «Редакція», керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «МУН МЕН» у формі здійснення 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

фільму «Редакція» в обсязі 19 999 780,00 грн., що становить 98% загальної 

кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» та додатки до 

неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Кава з 

Кардамоном», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

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

Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення 

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

(далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» у 

формі державної субсидії на виробництво телевізійного фільму, телевізійного 

серіалу, ігрового телесеріалу «Кава з Кардамоном» в обсязі 9 752 400,00 грн., 

що становить 21,73% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» та додатки до 

неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Морок», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» у 

формі державної субсидії на виробництво фільму «Морок» в обсязі   

16 200 000,00 грн., що становить 29,72% загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей» щодо 

продовження терміну виробництва фільму «Будинок слова», 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 продовження терміну виробництва фільму «Будинок 

слова» ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей»  до 30 квітня 2021 року. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ПРОТОТИП ПРОДАКШН» та додатки до неї 

щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Скажене 

весілля 3», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

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

Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення 

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

(далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «ПРОТОТИП ПРОДАКШН» у 

формі державної субсидії на виробництво фільму «Скажене весілля 3» в 

обсязі 7 731 000, 00 грн., що становить 48,32% загальної кошторисної 

вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» та додатки до неї 

щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Кого ти більше 

любиш?», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

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

Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення 

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

(далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» у формі 

державної субсидії на виробництво фільму «Кого ти більше любиш?» в 

обсязі 23 577 049, 00 грн., що становить 80% загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «210 ДОБРИХ СПРАВ» та додатки до неї 

щодо збільшення хронометражу анімаційного телесеріалу «210 Добрих 

справ», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

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

Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення 

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

(далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Збільшити хронометраж кожної серії (12 серій) анімаційного 

телесеріалу «210 Добрих справ» ТОВ «210 ДОБРИХ СПРАВ» на 1 хвилину. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ПП «Цифрова Платформа» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Киснева станція», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ПП «Цифрова Платформа» у формі 

державної субсидії на виробництво фільму «Киснева станція» в обсязі  

17 800 469, 00 грн., що становить 55% загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ЧАСТОГУСТО» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Бартка», керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «ЧАСТОГУСТО» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва фільму «Бартка» в обсязі 2 000 000, 00 грн., що становить 100% 

загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА» та 

додатки до неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму 

«В повітрі», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

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

Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення 

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

(далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС 

УКРАЇНА» у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, 

необхідних для виробництва фільму «В повітрі» в обсязі 1 999 080, 00 грн., 

що становить 100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ТРАЙДЕНТ ФІЛЬМ» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Жужжа годує вітер», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «ТРАЙДЕНТ ФІЛЬМ» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва фільму «Жужжа годує вітер» в обсязі 1 994 289, 00 грн., що 

становить 100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо видання каталогу національних 

документальних фільмів «Документальне кіно України 2018-2020», 

англійською мовою, 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 «Центр 

сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв» 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 119 406 грн. для видання каталогу 

національних документальних фільмів «Документальне кіно України 2018-

2020», англійською мовою. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо просування національного ігрового 

фільму «Атлантида» у Сполучених Штатах Америки з листопада 2020 року 

по 1 травня 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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «ЛаймЛайм 

Студія» 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 1 595 тис. грн. для 

просування національного ігрового фільму «Атлантида» у Сполучених 

Штатах Америки з листопада 2020 року по 1 травня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо участі кінопроєкту “Нижній 

горизонт” в рамках сценарної майстерні ScripTeast XV 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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки Товариство з 

обмеженою відповідальністю “РАДАР ФІЛЬМЗ” 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 32 000 грн. для участі кінопроєкту “Нижній 

горизонт” в рамках сценарної майстерні ScripTeast XV у жовтні 2020 року. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ТАБОР» та додатки до неї щодо збільшення 

загальної вартості виробництва фільму «Спас», керуючись Законами України 

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

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Погодити збільшення загальної вартості виробництва фільму «Спас» 

з 15 062 131,00 грн. на 24 554 048, 79 грн. за рахунок Продюсера-Виконавця. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ФОП «Моргунець-Ісаєнко О.О.» та додатки до неї 

щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «І кожна річка», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ФОП «Моргунець-Ісаєнко О.О.» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва фільму «І кожна річка» в обсязі 1 954 106,00 грн., що становить 

100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

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

державної підтримки для виробництва фільму «Смак свободи», керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «Ганзафільм» у формі державної 

субсидії на виробництво фільму «Смак свободи» в обсязі 24 998 908,00 грн., 

що становить 80% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» та додатки до 

неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Ерік 

Кам’яне Серце», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

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

Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення 

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

(далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» у 

формі державної субсидії на виробництво фільму «Ерік Кам’яне Серце» в 

обсязі 7 528 868,00 грн., що становить 7,35% загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Людина волі», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва фільму «Людина волі» в обсязі 1 477 700,00 грн., що становить 

100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Волохатий блог. 

Другий сезон», 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 «ТЕТ-ПРОДАКШН» у формі 

державної субсидії на виробництво анімаційного телесеріалу «Волохатий 

блог. Другий сезон» в обсязі 2 961 233,28 грн., що становить 49% загальної 

кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

30.10.2020 р.    м. Київ   Протокол №  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН» та додатки до 

неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Край ріки», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Надати державну підтримку ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН» у 

формі державної субсидії на виробництво фільму «Край ріки» в обсязі 

6 900 000,00 грн., що становить 43,48% загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради        А.В. Дончик 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 


