
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 194 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

 

Розглянувши заяву ФОП Яремчук Марія Валеріївна та додатки до неї 

щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Марія», 

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 Яремчук Марія 

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

необхідних для виробництва фільму «Марія» в обсязі 868 860,00 грн., що 

становить 100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 195 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Крісті Філм» та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва фільму «Дон Жуан із Жашкова», 

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 «Крісті Філм» у формі 

державної субсидії на виробництва фільму «Дон Жуан із Жашкова» в обсязі 

24 900 000,00 грн., що становить 80% загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 196 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

 

 

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

державної підтримки для виробництва фільму «Де гроші?», 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 «Дзідзьофільм» у формі 

державної субсидії на виробництва фільму «Де гроші?» в обсязі 21 600 000,00 

грн., що становить 80% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 197 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

 

 

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

державної підтримки для виробництва фільму «Сусідка», 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 «ЕФ Філмз» у формі 

державної субсидії на виробництва фільму «Сусідка» в обсязі 9 786 070,00 

грн., що становить 70% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 198 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Фреш Продакшн Ю ЕЙ» та додатки до неї 

щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Тривала втеча 

(Long run)», 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 «Фреш Продакшн Ю 

ЕЙ» у формі державної субсидії на виробництва фільму «Тривала втеча (Long 

run)» в обсязі 15 000 000,00 грн., що становить 25% загальної кошторисної 

вартості виробництва фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ № 199 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів,  під час під час  проведення онлайн презентації української 

документалістики на 33-у Міжнародному кінофестивалі IDFA (Нідерланди) 

18-19 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 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  252 448,25 грн. для популяризації 

національних фільмів, під час проведення онлайн презентації української 

документалістики на 33-у Міжнародному кінофестивалі IDFA (Нідерланди) 

18-19 листопада 2020 року. 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 200 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

 

Розглянувши заяву ТОВ "Діджітал Реліджн" та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Щоденник нареченої 

Христа», 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 "Діджітал Реліджн" у 

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

виробництва фільму «Щоденник нареченої Христа» в обсязі 1 984 984 грн., що 

становить 100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 201 

 

06.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

 

щодо продовження терміну виробництва фільму 

«Джура-Королевич» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Кобза Фільм» продовження 

терміну виробництва фільму «Джура-Королевич», 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 продовження терміну виробництва фільму 

«Джура-Королевич» до травня 2021. 

 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 202 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Директорія кіно» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Дім за склом», 

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 «Директорія кіно» у формі державної 

субсидії для виробництва фільму «Дім за склом» в обсязі 20 000 000,00 грн., 

що становить 79,80% загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 203 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

 

 

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

державної підтримки для виробництва фільму «Ольга», 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 «Сінемадей» у формі 

державної субсидії для виробництва фільму «Ольга» в обсязі 25 000 000,00 

грн., що становить 16,23% загальної кошторисної вартості виробництва 

фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 204 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

 

 

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

державної підтримки для виробництва фільму «Люксембург, Люксембург», 

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 «Форфілмз» у формі 

державної субсидії для виробництва фільму «Люксембург, Люксембург» в 

обсязі 19 977 605,00 грн., що становить 69,99% загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 205 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Бурлака Філмс» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Крихка пам’ять», 

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 «Бурлака Філмс» у формі 

державної субсидії для виробництва фільму «Крихка пам’ять» в обсязі 

1 995 452,60 грн., що становить 33% загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 206 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

 

 

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

державної підтримки для виробництва фільму «Ти - космос», 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 "Форфілмз" у формі 

державної субсидії для виробництва фільму «Ти - космос» в обсязі 19 986 417,8 

грн., що становить 79,80% загальної кошторисної вартості виробництва 

фільму. 

 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 207 

 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного 

фільму «UKE» у зв’язку з прем’єрними показами 3 грудня 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 

«ТелеПростір Студіо» 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 

950 грн. для популяризації національного фільму «UKE» у зв’язку з 

прем’єрними показами 3 грудня 2020 року. 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 208 

 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного 

фільму «Атлантида» у зв’язку з прем’єрними показами з 3 по 20 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 

«Лайм Лайт 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 400 

000 грн. для популяризації національного фільму «Атлантида» у зв’язку з 

прем’єрними показами з 3 по 20 листопада 2020 року. 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 209 

 

 

19.10.2020 р.    м. Київ   Протокол № 17 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного 

фільму «Мати Апостолів» у зв’язку з прем’єрними показами з 3 вересня по 2 

грудня 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 «Золоте Руно» 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 350 

000 грн. для популяризації національного фільму «Мати Апостолів» у зв’язку 

з прем’єрними показами з 3 вересня по 2 грудня 2020 року. 

 

Заступник Голови Ради  (Підпис)   С. О. Зленко 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 


