
 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 77 

 

09.04.2021 р.    м. Київ    Протокол № 4 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання про обрання голови, заступника голови та 

секретаря Ради, керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Рада 

вирішила обрати: 

- головою Ради –  Колюбаєв А. 

- заступником голови Ради – Новікова М. 

- секретарем Ради – Редін О. 

 

Голова Ради   (Підпис)    Колюбаєв А. 

   

 

Секретар Ради   (Підпис)    Редін О.  

  

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 78 

 

09.04.2021 р.    м. Київ    Протокол №4 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання про планові засідання Ради, керуючись 

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

вирішила: 

Затвердити план засідання Ради з державної підтримки кінематографії – 

останній тиждень кожного місяця. 

 

Голова Ради   (Підпис)    Колюбаєв А. 

 

Секретар Ради   (Підпис)    Редін О.  

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 79 

 

09.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 4 

щодо  виробництва фільму 

«Фаза» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Діджітал Реліджн» щодо збільшення 

хронометражу та подовження строків виробництва (створення) фільму «Фаза», 

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 збільшення хронометражу фільму «Фаза» з 17 хвилин до 

20 хвилин. 

2. Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Фаза» до 14 травня 2021 року. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    Колюбаєв А. 

    

 

Секретар Ради   (Підпис)    Редін О. 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 80 

 

09.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 4 

щодо подовження строків анімаційного фільму 

«AB OVO» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Біофьюл Технолоджи Україна» щодо 

подовження строків виробництва (створення) анімаційного фільму «AB OVO», 

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) 

анімаційного фільму «AB OVO» до 15 червня 2021 року. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    Колюбаєв А.  

 

Секретар Ради   (Підпис)    Редін О.   

  

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 81 

 

09.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 4 

щодо виробництва фільму 

«Зірки за обміном» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Студія «Кінороб» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Зірки за обміном», 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 

«Зірки за обміном» до 12 травня 2021 року. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    Колюбаєв А.  

 

Секретар Ради   (Підпис)    Редін О. 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 82 

 

09.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 4 

щодо подовження строків фільму 

«Шекспір, Війна і мир» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Продакшн №1»  щодо подовження строків 

виробництва (створення) 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, 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  

фільму «Шекспір, Війна і мир» до 30 квітня 2021 року. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    Колюбаєв А.  

 

Секретар Ради   (Підпис)    Редін О.  

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 83 

 

09.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 4 

щодо використання інших мов у фільмі 

«Рак-самітник – майстер втечі» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Продакшн №1» щодо подовження строків 

виробництва (створення) 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, 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 

«Рак-самітник – майстер втечі» до 30 квітня 2021 року. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    Колюбаєв А. 

  

 

Секретар Ради   (Підпис)    Редін О. 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 84 

 

09.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 4 

щодо заміни виробника фільму 

«Мирний 21» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Міжнародний продюсерський центр «ФОР-

ПОСТ» щодо заміни виробника фільму «Мирний 21», 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 заміну виробника фільму «Мирний 21» з ТОВ 

«Міжнародний продюсерський центр «ФОР-ПОСТ» на ТОВ «ІСТМЕН 

ФІЛМС». 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    Колюбаєв А. 

    

 

Секретар Ради   (Підпис)    Редін О. 

 

 

 

 

 



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 85 

 

09.04.2021 р.    м. Київ    Протокол № 4 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Ради) питання щодо додаткового тематичного напрямку 

П’ятнадцятого конкурсного відбору, керуючись Законами України «Про 

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

Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143 (зі змінами), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.04.2021 за №1317/5 «Про 

затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки 

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

державної підтримки кінематографії (далі – Рада) 

вирішила: 

 

 Визначити додатковий тематичний напрям П’ятнадцятого конкурсного 

відбору: «анімаційні короткометражні, повнометражні фільми 

(мультфільму для дітей віком 6-8 років) тематичні «Безбар’єрність». 

 

Голова Ради   (Підпис)    Колюбаєв А. 

   

 

Секретар Ради   (Підпис)    Редін О.  

  

   

 


