
Проекти Рішень

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

щодо використання інших мов у фільмі 
«Третій син каменяра»

Розглянувши  звернення  компанії  ТОВ  «ГАНЗАФІЛЬМ»  щодо
використання  інших  мов  у  фільмі  «Третій  син  каменяра»,  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  «Третій  син

каменяра», що не перевищує 10 відсотків тривалості всіх реплік учасників

фільму. 

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  звернення  компанії  ТОВ  «Нова  фільм»  щодо
продовження  терміну  виробництва  фільму  «Побачення  по-італійськи»,
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

«Побачення по-італійськи» ТОВ «Нова фільм»  до 11 грудня

2020 року.

2. Збільшити хронометраж фільму «Побачення по-італійськи»

ТОВ «Нова фільм» з 15 хвилин до 23 хвилин 10 секунд, без

збільшення бюджету.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  заяву  ТОВ  «АНІМАГРАД»  та  додатки  до  неї  щодо
збільшення вартості виробництва фільму «Мавка. Лісова пісня», 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 вартості виробництва фільму «Мавка.  Лісова

пісня» на 28 000 000, 00 грн. за рахунок Держкіно.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 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 № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  звернення  компанії  ТОВ  «Продакшн  №1»  щодо
продовження  терміну  виробництва  фільму  «Рак-самітник,  майстер  втечі»,
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  «Рак-

самітник, майстер втечі» ТОВ «Продакшн №1»  до 28 лютого 2021 року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  звернення  компанії  ТОВ  «Продакшн  №1»  щодо
продовження  терміну  виробництва  фільму  «Шекспір,  війна  і  мир»,
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  «Шекспір,

війна і мир» ТОВ «Продакшн №1»  до 31 березня 2021 року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «ІДАС ІНТЕРНЕШНЛ ФІЛЬМ» та додатки до
неї  щодо  збільшення  хронометражу  фільму  «Обійми  мене»,  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  фільму  «Обійми  мене»  ТОВ  «ІДАС

ІНТЕРНЕШНЛ ФІЛЬМ» з 16 хвилин до 23 хвилин 39 секунд, без збільшення

бюджету.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  звернення  компанії  ПП  «Майстер  Продакшн» щодо
продовження терміну виробництва фільму «У пошуках Магди», 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 «У пошуках

Магди» ПП «Майстер Продакшн»  до 3 березня 2021 року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  заяву  ТОВ  «Маркус  Фільм»  та  додатки  до  неї  щодо
збільшення  хронометражу  фільму  «Непотрібні  речі»,  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  фільму  «Непотрібні  речі»  ТОВ  «Маркус

Фільм» з 11 хвилин до 14 хвилин, без збільшення бюджету.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «Кінокомпанія 2016» та додатки до неї щодо
надання державної підтримки для виробництва фільму «Батько», 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  «Кінокомпанія  2016»  у  формі

державної субсидії на виробництво фільму «Батько» в обсязі  25 000 000,00

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 № 

20.11.2020 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 № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «СІНЕМАСТУДІО» та додатки до неї щодо
надання  державної  підтримки  для  виробництва  фільму  «Сашенька»,
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  «СІНЕМАСТУДІО»  у  формі

здійснення  публічних  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних  для

виробництва  фільму «Сашенька»  в  обсязі  9 926 466,00  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 № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву  ТОВ «Ідас  Інтернешнл  Філм»  та  додатки  до  неї
щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Сірі бджоли»,
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 «Ідас Інтернешнл Філм» у формі

здійснення  публічних  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних  для

виробництва фільму «Сірі бджоли» в обсязі 19 980 000,00 грн., що становить

90% загальної кошторисної вартості виробництва фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «ТелеПростір Студіо» та додатки до неї щодо
надання  державної  підтримки  для  виробництва  фільму  «Національна
команда»,  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  «ТелеПростір  Студіо»  у  формі

здійснення  публічних  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних  для

виробництва фільму «Національна команда» в обсязі  1 999 885,80 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 № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  заяву  ФОП  Дріз  Олександр  Якович  та  додатки  до  неї
щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Їх було 33»,
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 Дріз Олександр Якович у формі

здійснення  публічних  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних  для

виробництва фільму «Їх було 33» в обсязі  1 991 237,00 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 № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  заяву  ТОВ  «Новаторфільм»  та  додатки  до  неї  щодо
надання  державної  підтримки  для  виробництва  фільму  «Про  моряка»,
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  «Новаторфільм»  у  формі

здійснення  публічних  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних  для

виробництва фільму «Про моряка» в обсязі  996   348,00 грн.,  що становить

98,72% загальної кошторисної вартості виробництва фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  звернення  компанії  ТОВ  «СПІЛЬНА  ПЕРЕМОГА
ПРОДАКШН»»  щодо  продовження  терміну  виробництва  фільму  «Місія-
Космос»,  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  «Місія-

Космос» ТОВ «СПІЛЬНА ПЕРЕМОГА ПРОДАКШН»  до 1 липня 2021 року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  заяву  ПП  «КІНОКОМПАНІЯ  МАГІКА-ФІЛЬМ»  та
додатки до неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму
«Блаженний»,  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  «КІНОКОМПАНІЯ  МАГІКА-

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

необхідних для виробництва фільму «Блаженний» в обсязі 1 955  550,00 грн.,

що становить 93,69% загальної кошторисної вартості виробництва фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН» та додатки до неї
щодо  надання  державної  підтримки  для  виробництва  фільму  «Талісмани
Романа»,  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 «ТРУМЕН ПРОДАКШН» у формі

державної  субсидії  на  виробництво  фільму  «Талісмани  Романа»  в  обсязі

1 600 000,00  грн.,  що  становить  50%  загальної  кошторисної  вартості

виробництва фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  заяву  ТОВ  «КІНОКВАРТАЛ»  та  додатки  до  неї  щодо
надання державної підтримки для виробництва фільму «Фанати», 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  «КІНОКВАРТАЛ»  у  формі

державної  субсидії  на виробництво фільму «Фанати» в обсязі  1 989 000,00

грн., що становить 50% загальної кошторисної вартості виробництва фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН» та додатки до неї щодо
надання  державної  підтримки  для  виробництва  фільму  «Переслідуючи
вогонь»,  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  «ТЕТ-ПРОДАКШН»  у  формі

державної субсидії на виробництво фільму «Переслідуючи вогонь» в обсязі

3 080 463,00  грн.,  що  становить  50%  загальної  кошторисної  вартості

виробництва фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» та додатки до неї щодо
надання  державної  підтримки  для  виробництва  фільму  «Велике  коло»,
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 «Прайм Сторі Пікчерс» у формі

здійснення  публічних  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних  для

виробництва фільму «Велике коло» в обсязі 1 350 000,00 грн., що становить

67,7% загальної кошторисної вартості виробництва фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «ПАРАДОКС фільм» та додатки до неї щодо
надання державної підтримки для виробництва фільму «Висота», 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  «ПАРАДОКС  фільм»  у  формі

державної  субсидії  на  виробництво фільму «Висота» в  обсязі  1 999 525,00

грн.,  що  становить  71,21%  загальної  кошторисної  вартості  виробництва

фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  заяву  ТОВ  «ЗЕТ  ПІКЧЕРЗ»  та  додатки  до  неї  щодо
надання державної підтримки для виробництва фільму «Вовчата», керуючись
Законами  України  «Про  державну  підтримку  кінематографії  в  Україні»,
наказом  Міністерства  культури  Україні  від  27.12.2018  №  1143,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України 28.01.2019 за  №112/33083
«Про  затвердження  Порядку  прийняття  рішення  Радою  з  державної
підтримки  кінематографії  та  Порядку  проведення  творчого  конкурсу
(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада) 

вирішила:

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

здійснення  публічних  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних  для

виробництва фільму «Вовчата» в обсязі 1 489 950,00 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 № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  заяву  ТОВ  «Світ  Незнайки»  та  додатки  до  неї  щодо
надання державної підтримки для виробництва фільму «Чорна-чорна курка»,
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  «Світ  Незнайки»  у  формі

державної  субсидії  на  виробництво  фільму  «Чорна-чорна  курка»  в  обсязі

3 999 000,00  грн.,  що  становить  44%  загальної  кошторисної  вартості

виробництва фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №

20.11.2020 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

РІШЕННЯ №

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо  популяризації  національних
фільмів,   а  саме  організація  та  проведення  Міжнародного  кінофестивалю
«Буковина»  27 по 29 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 ТОВ «Магнат –
Медіа»  у  вигляді  державної  субсидії  на  розповсюдження  та/або
популяризацію національних фільмів шляхом повної  або часткової  оплати
витрат  на  проведення  творчих зустрічей,  презентацій,  прем’єрних показів,
рекламування  (незалежно  від  використаних  рекламних  засобів)  та  інших
необхідних заходів,  у  тому числі  за  участі  творчих груп  фільмів  в  обсязі
136 260  грн. для популяризації національних фільмів,  а саме організація та
проведення Міжнародного кінофестивалю «Буковина» 27-29 листопада 2020
року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо  популяризації  національного
фільму  «Пофарбоване  пташеня»  у  зв’язку  з  прем’єрними  показами  у
листопаді грудні  2020 року, керуючись Законами України «Про державну
підтримку  кінематографії  в  Україні»,  «Про  кінематографію»,  Порядком
прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання
державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних
фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих
зустрічей,  презентацій,  прем’єрних  показів,  рекламування  (незалежно  від
використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі
за участі творчих груп фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури
України від 03.05.2019 №364, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
31.05.2019  за  №  567/33538,  частиною  3  статтею  631  Цивільного  кодексу
України, Рада

вирішила:

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «Директорія
кіно» у вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію
національних  фільмів  шляхом  повної  або  часткової  оплати  витрат  на
проведення  творчих  зустрічей,  презентацій,  прем’єрних  показів,
рекламування  (незалежно  від  використаних  рекламних  засобів)  та  інших
необхідних заходів,  у  тому числі  за  участі  творчих груп  фільмів  в  обсязі
298  500   грн.  для  популяризації  національного  фільму  «Пофарбоване
пташеня» у зв’язку з прем’єрними показами у листопаді грудні  2020 року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

За  результатами  обговорення  членами Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо  популяризації  національних
фільмів,  а  саме  організація  та  проведення  курсу  семінарів  «Прокат
українського  кіно»  з  24 листопада  по  18  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:

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «Стар Медіа
продюсерський Хаб» у вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або
популяризацію національних фільмів шляхом повної  або часткової  оплати
витрат  на  проведення  творчих зустрічей,  презентацій,  прем’єрних показів,
рекламування  (незалежно  від  використаних  рекламних  засобів)  та  інших
необхідних заходів,  у  тому числі  за  участі  творчих груп  фільмів  в  обсязі
157 380.00 грн. для популяризації національних фільмів, а саме організації та
проведення курсу семінарів «Прокат українського кіно» з 24 листопада по 18
грудня  2020 року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо  популяризації  національного
фільму «Безславні кріпаки» у зв’язку з прем’єрними показами у листопаді
грудні  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  «Крісті
фільм»  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
399 900  грн. для популяризації національного фільму «Безславні кріпаки» у
зв’язку з прем’єрними показами 30 грудня  2020 року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо  популяризації  національних
фільмів,   а  саме  організація  та  проведення  фестивалю  кіно  для  дітей  та
юнацтва  «МиколайФільмФест»   18 по  20   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:

Ухвалити  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
98  500   грн.  для  щодо  популяризації  національних  фільмів,   а  саме
організація  та  проведення  фестивалю   кіно  для  дітей  та  юнацтва
«МиколайФільмФест»  18 по 20  грудня  2020 року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо  популяризації  національних
фільмів,   а  саме  організація  та  проведення  Міжнародний  фестиваль
анімаційних фільмів «КРОК» «У рідній гавані» 07 по 11  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:

Ухвалити  рішення  про  надання  державної  підтримки  ГО
«Міжнародний фестиваль анімаційний фільмів «Крок»  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   685  135   грн.  для  щодо  популяризації
національних  фільмів,   а  саме  організація  та  проведення  Міжнародний
фестиваль анімаційних фільмів «КРОК» «У рідній гавані» 07 по 11  грудня
2020 року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання для популяризації національних фільмів
та  презентації  України   в  рамках  онлайн  виставки  для  міжнародних
продакшн-компаній ФОКУС Діджитал 2020 (FOCUS Digital 2020 The meeting
place for the international production) в місті Лондон (Великобританія) 15-17
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:

Ухвалити  рішення  про  надання  державної  підтримки  Асоціація
«Українська кіно асоціація»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   106 500 грн. для популяризації національних фільмів та презентації
України   в  рамках  онлайн  виставки  для  міжнародних  продакшн-компаній
ФОКУС  Діджитал  2020  (FOCUS Digital 2020  The meeting place for the
international production) в місті Лондон (Великобританія) 15-17 грудня 2020
року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «ММД ПРО» та додатки до неї щодо надання
державної  підтримки  для  виробництва  фільму  «Чорнобиль»,  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 «ММД ПРО» у формі державної

субсидії на виробництво фільму «Чорнобиль» в обсязі 5 000 000,00 грн., що

становить 16% загальної кошторисної вартості виробництва фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «435 ФІЛМС» та додатки до неї щодо надання
державної  підтримки  для  виробництва  фільму  «Євродонбас»,  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 «435 ФІЛМС» у формі здійснення

публічних закупівель  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних для  виробництва

фільму  «Євродонбас»  в  обсязі  1 988 164,20  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 № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву  ТОВ «ТОУ» та  додатки  до неї  щодо збільшення
хронометражу  фільму  «Мажорка»,  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 фільму «Мажорка» ТОВ «ТОУ» з 20 хвилин

на 23 хвилини 50 секунд.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву  ТОВ «КІНОХІТ Ю ЕЙ» та  додатки до  неї  щодо
надання  державної  підтримки  для  виробництва  фільму  «7  бажань»,
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  «КІНОХІТ  Ю  ЕЙ»  у  формі

державної субсидії на виробництво фільму «7 бажань» в обсязі 14 000 000,00

грн., що становить 72% загальної кошторисної вартості виробництва фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ» та
додатки до неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму
«ШТТЛ»,  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  «СТАР  МЕДІА

ПРОДЮСЕРСЬКИЙ  ХАБ»  у  формі  державної  субсидії  на  виробництво

фільму «ШТТЛ» в обсязі 14 696 437,00 грн., що становить 44.54% загальної

кошторисної вартості виробництва фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ФОП Грешко Дмитро Дмитрович та додатки до неї
щодо  надання  державної  підтримки  для  виробництва  фільму  «Швидка  на
периферії»,  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  Грешко  Дмитро  Дмитрович  у

формі здійснення публічних закупівель товарів,  робіт і  послуг,  необхідних

для виробництва фільму «Швидка на периферії» в обсязі 852 985,47 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 № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  звернення  компанії  ТОВ  «БІОФЬЮЛ  ТЕХНОЛОДЖИ
УКРАЇНА»  щодо  продовження  терміну  виробництва  фільму  «Ab ovo»,
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  «Ab ovo»

ТОВ «БІОФЬЮЛ ТЕХНОЛОДЖИ УКРАЇНА»  до 15 квітня 2021 року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс» та додатки до неї
щодо  надання  державної  підтримки  для  виробництва  фільму  «Деміург»,
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  «Кінокомпанія  «Метрополіс»  у

формі  державної  субсидії  на  виробництво  фільму  «Деміург»  в  обсязі

995  910,00  грн.,  що  становить  74%  загальної  кошторисної  вартості

виробництва фільму.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ТОВ «ТАБОР» та додатки до неї щодо збільшення
хронометражу  фільму  «Андрій  Сулейман»,  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 фільму «Андрій Сулейман» ТОВ «ТАБОР»

з 90 хвилин на 103 хвилини 30 секунд.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши  звернення  компанії  ТОВ  «Вродастудіо»  щодо
продовження  терміну  виробництва  фільму «Степне»,  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  «Степне»

ТОВ «Вродастудіо»  до 31 березня 2021 року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

Розглянувши заяву ФОП Стрій Єлизавета Олександрівна та додатки до
неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Зовсім не
страшний фільм», 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 Стрій Єлизавета Олександрівна у

формі здійснення публічних закупівель товарів,  робіт і  послуг,  необхідних

для виробництва фільму «Зовсім не страшний фільм» в обсязі 1 550 000,00

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 № 

20.11.2020 р. м. Київ Протокол № 

За  результатами  обговорення  членами Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо  популяризації  національних
фільмів,    щодо виготовлення українського інтернет журналу ВДЛ про кіно,
телебачення та кінобізнес протягом  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 «ВДЛ кіно»
у  вигляді  державної  субсидії  на  розповсюдження  та/або  популяризацію
національних  фільмів  шляхом  повної  або  часткової  оплати  витрат  на
проведення  творчих  зустрічей,  презентацій,  прем’єрних  показів,
рекламування  (незалежно  від  використаних  рекламних  засобів)  та  інших
необхідних заходів,  у  тому числі  за  участі  творчих груп  фільмів  в  обсязі
199 000.00  грн. для популяризації національних фільмів, щодо виготовлення
українського  інтернет  журналу  ВДЛ  про  кіно,  телебачення  та  кінобізнес
протягом  2020 року.

Голова Ради А.В. Дончик

Секретар Ради О.С. Редін


