
Проекти рішень 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Ради) питання відбору кандидатів до переліку 

експертних комісій при Раді з державної підтримки кінематографії, 

керуючись Законом України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», "Порядку утворення та роботи експертних комісій при Раді з 

державної підтримки кінематографії, а також умов їх діяльності", 

затвердженого Наказом Міністерства культури та інформаційної політики 

України від 28 квітня 2021 року № 298, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 30.04.2021 року за № 594/36216 (далі – Порядок), Рада  

вирішила: 

 

1. Затвердження переліку експертних комісій при Раді з державної 

підтримки кінематографії: 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків фільму 

«Донбас-Гімалаї» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Трумен Продакшн» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Донбас-Гімалаї», 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 

«Донбас-Гімалаї» до 26 серпня 2021 року. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо збільшення кошторисної вартості фільму 

«Довбуш» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Т.Т.М.» щодо збільшення кошторисної 

вартості виробництва  фільму «Довбуш», 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 кошторисної вартості виробництва  фільму 

«Довбуш» на 22 213 391, 00 грн. за рахунок Продюсера-Виконавця. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо виробництво фільму 

«Пісня Галагана» 

 

Розглянувши звернення ДП «Укркінохроніка» щодо заміни режисера, 

зменшення хронометражу, зменшення загальної кошторисної вартості 

виробництва та подовження строків виробництва (створення) фільму «Пісня 

Галагана», 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 режисера фільму «Пісня Галагана» з Андрієнко 

(Росич) Олексій Миколайович на Пілунського Ярослава та Юлію Шашкову. 

2. Погодити зменшення хронометражу фільму з 101 хвилини на 80 

хвилин. 

3. Погодити зменшення загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму на 1 135 049, 00 грн. за рахунок Продюсера-Виконавця. 

4. Погодити  подовження строків виробництва фільму до 22 грудня 

2022 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків 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: 

 

1. Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Незвичайні грецькі похорони в Карпатах» до 02 серпня 2021 року. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо виробництів фільму 

«Степне» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Вродастудіо» щодо прийняття 

дебютного фільму «Степне» без накладання штрафних санкцій, 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 прийняття дебютного  фільму «Степне» без накладання 

штрафних санкцій. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків фільму 

«Будинок зі скалок» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Мун Мен» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Будинок зі скалок», 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 

«Будинок зі скалок» до 30 листопада 2021 року. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків фільму 

«Один білборд біля цвинтаря» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Мун Мен» щодо заміни режисера фільму 

«Один білборд біля цвинтаря», 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 заміни режисера фільму «Один білборд біля цвинтаря» 

з Артура Скоробагатського на Юрія Ластівку. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Ради) утворили комісії з жеребкування, обрання 

голови та секретаря комісії з жеребкування, керуючись Законом України 

«Про державну підтримку кінематографії в Україні», "Порядку утворення та 

роботи експертних комісій при Раді з державної підтримки кінематографії, а 

також умов їх діяльності", затвердженого Наказом Міністерства культури та 

інформаційної політики України від 28 квітня 2021 року № 298, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.04.2021 року за № 

594/36216 (далі – Порядок), 

 

вирішила: 

 

1. Утворити комісію з жеребкування в складі: 

- 

- 

- 

2. Обрати: 

- головою комісії з жеребкування – 

- секретарем комісії з жеребкування – 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Ради) затвердили кандидатів до персонального складу 

експертних комісій за кожним напрямом П’ятнадцятого конкурсного 

відбору, керуючись Законом України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», "Порядку утворення та роботи експертних комісій 

при Раді з державної підтримки кінематографії, а також умов їх діяльності", 

затвердженого Наказом Міністерства культури та інформаційної політики 

України від 28 квітня 2021 року № 298, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 30.04.2021 року за № 594/36216 (далі – Порядок), 

 

вирішила: 

 

Затвердили кандидатів до персонального складу експертних комісій за 

кожним напрямом П’ятнадцятого конкурсного відбору 

 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021            м. Київ         Протокол №  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організації та  проведення Національної Кінопремії «Золота 

Дзига», яка відбудеться 12 червня 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 в обсязі 1 647 700 грн., 00 копійок  для 

популяризації національних фільмів, а саме організація та проведення 

Національної Кінопремії «Золота Дзига», яка відбудеться 12 червня 2021 

року ГО «Українська Кіноакадемія». 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021            м. Київ         Протокол №  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організації та  проведення Dzyga Industry Forum, яка 

відбудеться 24-25 червня 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 в обсязі 604 тисячі, 00  гривень для 

популяризації національних фільмів, а саме організація та проведення 

Національної Dzyga Industry Forum, яка відбудеться 24-25 червня 2021 року 

ТОВ «Дзигаемдібі». 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021            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 фестивалю «Чілдрен 

Кінофест» з 28 травня по 06 червня 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 в обсязі  990 600 грн., 00 копійок для 

популяризації національних фільмів, а саме організація та проведення 

Міжнародного фестивалю «Чілдрен Кінофест» з 28 травня по 06 червня 2021 

року ТОВ «Трафік Філмз». 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.05.2021            м. Київ         Протокол №  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення І-го Коростенського фестивалю 

вуличного кіно 24-25 липня 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 в обсязі  500 тисяч, 00  гривень для 

популяризації національних фільмів, а саме організації та проведення І-го 

Коростенського фестивалю вуличного кіно 24-25 липня 2021 року ГО 

«Житомирська кінокомісія». 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 


