
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 1 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол № 1 

щодо подовження строків виробництва фільму 

«Українське кіно. Становлення» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Біг Хенд Філмс» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Українське кіно. Становлення», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

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

27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 

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

державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого 

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

вирішила: 

 

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Українське кіно. Становлення» до 31 травня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 2 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол № 1 

щодо подовження строків виробництва фільму 

«Незвичайні грецькі похорони в Карпатах» 

 

Розглянувши звернення ТОВ "Інсайтмедіа Продюсерський Центр" щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Незвичайні грецькі 

похорони в Карпатах», керуючись Законами України «Про державну 

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

Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в 

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

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та 

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

підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Незвичайні грецькі похорони в Карпатах» до 31 травня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 3 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол № 1 

щодо подовження строків виробництва фільму 

«Стрічка» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Студія «Червоний собака» щодо 

подовження строків виробництва (створення) анімаційного фільму «Стрічка», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

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

27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 

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

державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого 

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

вирішила: 

 

Погодити подовження строків виробництва (створення) анімаційного 

фільму «Стрічка» до 26 жовтня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 4 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол № 1 

щодо подовження строків виробництва фільму 

«Дім» 

 

Розглянувши звернення ТОВ "Маніфесто18" щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Дім», керуючись Законами України «Про 

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

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки 

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

державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму «Дім» до 

25 лютого 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 5 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол № 1 

щодо використання інших мов у фільмі 

«Пік страху» 

 

Розглянувши звернення ТОВ "Лорел Діджитал Медіа" щодо 

використання інших мов у фільмі «Пік страху», керуючись Законами України 

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

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки 

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

державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Погодити використання інших мов у фільмі «Пік страху» в обсязі 9,5% 

тривалості всіх реплік учасників фільму. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 6 

 

20.01.2020 р.    м. Київ   Протокол № 1 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо можливості надання фінансової 

підтримки щодо  розповсюдження та популяризації   національного фільму 

«Пік страху» з  прем’єрними показами  які  будуть відбуватися з 28 січня по 

лютий  2021 року, керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядком прийняття Радою 

з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної 

субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів 

шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, 

презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних 

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

творчих груп фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури України 

від 03.05.2019 № 364, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

31.05.2019 за № 567/33538, частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу 

України, Рада 

вирішила: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки 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 а саме в обсязі 300 тисяч  гривень щодо  

розповсюдження та популяризації   національного фільму «Пік Страху» з  

прем’єрними показами  які  будуть відбуватися з 28 січня по лютий 2021 року  

ТОВ  «Солар Медіа Інтертенмент» 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 7 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол № 1 

щодо надання державної підтримки  

 фільму «Велотренажер» 

 

Розглянувши заяву ФОП Лавренюк В.С. та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва фільму «Велотренажер», керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки 

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

державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Погодити надання державної підтримки у формі державної субсидії на 

виробництво фільму «Велотренажер» ФОП Лавренюк В.С. в обсязі 1 000 000 

грн., що становить 79,49% загальної кошторисної вартості. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 8 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол № 1 

щодо збільшення хронометражу фільму 

«Королі репу» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Крісті Фільм» щодо збільшення 

хронометражу фільму «Королі репу», керуючись Законами України «Про 

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

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки 

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

державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Погодити збільшення хронометражу фільму «Королі репу» з 90 хвилин 

до 107 хвилин. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 9 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол № 1 

щодо надання державної підтримки  

 фільму «Демони» 

 

Розглянувши заяву ТОВ "Крісті Фільм" та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва фільму «Демони», 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: 

 

Погодити надання державної підтримки у формі державної субсидії на 

виробництво (створення) фільму «Демони» в обсязі 20 000 000 грн., що 

становить 80% загальної кошторисної вартості. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 10 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол № 1 

щодо виробництва фільму 

«1937. Червоний терор» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «РРП Груп» щодо подовження строків 

виробництва фільму та використання інших мов у фільмі «1937. Червоний 

терор», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

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

культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві 

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

прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку 

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

кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«1937. Червоний терор» до 28.01.2021 року. 

2. Погодити використання інших мов у фільмі «1937. Червоний 

терор» в обсязі 5% тривалості всіх реплік учасників фільму. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 11 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол № 1 

щодо заміни виробника фільму 

«Кого ти більше любиш?» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Діджітал Реліджн» щодо заміни 

виробника фільму «Кого ти більше любиш?», керуючись Законами України 

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

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки 

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

державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

 Погодити заміну виробника фільму «Кого ти більше любиш?» з 

ТОВ «Діджітал Реліджн» на ТОВ «Фемілі Продакшен Студіо». 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 12 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол № 1 

щодо заміни режисера фільму 

«Одного Всесвіту мало. Іван Марчук» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Спільна Перемога Продакшн» щодо 

заміни режисера фільму «Одного Всесвіту мало. Іван Марчук», керуючись 

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

кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 

1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за 

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

державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого 

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

вирішила: 

 

 Погодити заміну режисера фільму «Одного Всесвіту мало. Іван 

Марчук» з Кучер Яніни Володимирівни на Лану Деларош. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 13 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол №1  

щодо збільшення кошторисної вартості ігрового  

виробництва (створення)телесеріалу «Кава з кардамоном» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» щодо 

збільшення кошторисної вартості виробництва (створення) ігрового 

телесеріалу «Кава з кардамоном», керуючись Законами України «Про 

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

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки 

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

державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

 Погодити збільшення загальної кошторисної вартості 

виробництва (створення) ігрового телесеріалу «Кава з кардамоном» на 

31 799 036,90 грн. в тому числі за рахунок коштів Держкіно на 9 500 000,00 

грн. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 14 

 

20.01.2021 р.    м. Київ   Протокол № 1 

щодо подовження строків виробництва фільму 

«Маляр» 

 

Розглянувши звернення ТОВ "В’Ю ЛАБ" щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Маляр», керуючись Законами України «Про 

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

наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки 

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

державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму «Маляр» 

до 26 лютого 2021 року. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

 

 


