
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 86 

 

28.04.2021            м. Київ         Протокол № 5 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме проведення 9-го Трускавецького Міжнародного 

кінофестивалю «Корона Карпат», який відбудеться 24-27 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ГО 

«Кінофестиваль «Корона Карпат» 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  490 тисяч, 00  гривень для популяризації національних 

фільмів, а саме проведення 9-го Трускавецького Міжнародного 

кінофестивалю  «Корона Карпат», який відбудеться 24-27 червня 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 87 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо виробництва фільму   

«Поламані» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «АП ЮЄЙ СТУДІО» щодо залучення 

Соломію Томащук спів – режисером постановником фільму «Поламані», 

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: 

 

Одноголосно погодити залучення Соломію Томащук спів – режисером 

постановником фільму «Поламані». 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

        

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 



 

РІШЕННЯ № 88 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо  виробництва фільму 

«МА» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Директорія кіно» щодо збільшення 

хронометражу «МА», 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: 

 

 Одноголосно погодити збільшення хронометражу фільму «Ма» з 

14 хвилин до 15 хвилин 53 секунди. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 89 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо  виробництва фільму 

«Прощання» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Директорія кіно» щодо збільшення 

хронометражу «Прощання», 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: 

 

 Одноголосно погодити збільшення хронометражу фільму 

«Прощання» з 12 хвилин до 15 хвилин 58 секунд. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 90 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо подовження строків фільму 

«Ля Палісіада» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Віател» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Ля Палісіада», 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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Ля Палісіада» до 23 травня 2022 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 91 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо подовження строків фільму 

«Я САМА» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Кінокіт» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Я САМА», 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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Я САМА» до 28 вересня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 92 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо  виробництва фільму 

«Шекспір, Війна і мир» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Продакшн №1» щодо використання 

інших мов у фільмі  «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. Одноголосно погодити використання інших мов в обсязі 9,94% 

тривалості всіх реплік учасників фільму. 

2. Одноголосно погодити збільшення хронометражу фільму 

«Шекспір, Війна і мир» з 52 хвилин до 63 хвилин. 

3. Одноголосно погодити подовження строків виробництва 

(створення) фільму до 21 травня 2021 року. 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 93 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо  виробництва фільму 

«Рак-самітник – майстер втечі» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Продакшн №1» щодо використання 

інших мов та подовження строків 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, 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. Одноголосно погодити використання інших мов в обсязі 8,87% 

тривалості всіх реплік учасників фільму «Рак-самітник – майстер втечі». 

2. Одноголосно погодити подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Рак-самітник – майстер втечі» до 21 травня 2021 року. 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 94 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо подовження строків фільму 

«Сірі бджоли» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Ідас Інтернешнл Фільм» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Сірі бджоли», 

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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Сірі бджоли» до 25 серпня 2022 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 95 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо подовження строків фільму 

«Зірки за обміном» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Студія «Кінороб» щодо збільшення 

кошторисної вартості та збільшення хронометражу 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. Не погоджувати збільшення загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму «Зірки за обміном» за рахунок Продюсера-Виконавця - 

1 500 000,00 грн.;  

2. Погодити збільшення хронометражу фільму з 85 хвилин до 90 

хвилин 53 секунди 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 96 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

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: 

 

Перенести питання щодо подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Донбас-Гімалаї» до 26 серпня 2021 року на наступне засідання Ради. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 97 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо подовження строків фільму 

«Крихка пам’ять» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Бурлака Філмс» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Крихка пам’ять», 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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Крихка пам’ять» до 31 серпня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 98 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо  виробництва фільму 

«Як там Катя?» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Евос Фільм» щодо використання інших 

мов, збільшення хронометражу та подовження строків виробництва фільму  

«Як там Катя?», 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. Одноголосно погодити використання інших мов в обсязі 0,82% 

тривалості всіх реплік учасників фільму. 

2. Одноголосно погодити збільшення хронометражу фільму «Як там 

Катя?» з 100 хвилин до 101 хвилин 07 секунд. 

3. Одноголосно погодити подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Як там Катя?» до 24 травня 2021 року. 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 99 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо подовження строків фільму 

«Самородки» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «База Філмз» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Самородки», 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 

«Самородки» до 15 грудня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 100 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо подовження строків фільму 

«Межа забуття» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Спільна перемога Продакшн» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Межа забуття», 

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 «Межа 

забуття» до 14 жовтня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 101 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо  виробництва фільму 

«Спас» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Табор» щодо подовження строків 

виробництва фільму та збільшення загальної кошторисної вартості фільму 

«Спас», 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. Одноголосно погодити подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Спас» до 20 грудня 2021 року. 

2. Одноголосно погодити збільшення загальної кошторисної 

вартості виробництва фільму «Спас» на 25 091 321 грн. за рахунок Продюсера-

Виконавця.  

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 102 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо  виробництва фільму 

«Редакція» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Мун Мен» щодо подовження строків 

виробництва фільму та збільшення загальної кошторисної вартості фільми 

«Редакція», 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. Одноголосно погодити подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Редакція» до 16 жовтня 2022 року. 

2. Одноголосно погодити збільшення загальної кошторисної 

вартості виробництва фільму «Редакція» на 6 205 941,00 грн. за рахунок 

Продюсера-Виконавця.  

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 103 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо подовження строків фільму 

«Лимани» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Спільна перемога Продакшн» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Лимани», 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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Лимани» до 30 вересня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 104 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо надання державної підтримки  

 фільму «Сад переїхав» 

 

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

державної підтримки для виробництва фільму «Сад переїхав», 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 погодити звернення ТОВ «Ютопія» щодо надання 

державної підтримки у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт 

та послуг на виробництво (створення) фільму «Сад переїхав» в обсязі 1 436 

416,00 грн., що становить 100% загальної кошторисної вартості. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 105 

 

28.04.2021            м. Київ         Протокол № 5 

 

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: 

Перенести розгляд звернення ТОВ «Трафік Філмз» 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  1 240 200, 00  гривень для популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення Міжнародного фестивалю «Чілдрен Кінофест» з 28 

травня по 06 червня 2021 року на наступне засідання Ради. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 106 

 

28.04.2021            м. Київ         Протокол № 5 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та представлення України на 74-му Міжнародному 

кінофестивалі в Каннах з 06-17 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: 

Перенести розгляд звернення ГО «Фонд «Молодість» 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 

2 737 311, 00  гривень для популяризації національних фільмів, а саме 

організація та представлення України на 74-му Міжнародному кінофестивалі 

в Каннах з 06-17 липня 2021 року на наступне засідання Ради. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 107 

 

28.04.2021            м. Київ         Протокол № 5 

 

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 з 12-13 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: 

Перенести розгляд звернення ГО «Житомирська кінокомісія» 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 з 12-13 червня 2021 року на наступне засідання Ради. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 108 

 

28.04.2021            м. Київ         Протокол № 5  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

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

відбудеться з 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: 

Перенести розгляд звернення ТОВ «Дзигаемдібі» 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 947 

тисяч, 00  гривень для популяризації національних фільмів, а саме організація 

та проведення Національної Dzyga Industry Forum, який відбудеться з 24-25 

червня 2021 року на наступне засідання Ради. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 109 

 

28.04.2021            м. Київ         Протокол № 5 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме розробка програми для української кіноіндустрії «Експедиція 

локаціями для зйомок в Україні 2», яка відбудеться в лютому-серпні 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 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 

188 790 гривень для популяризації національних фільмів, а саме розробка 

програми для української кіноіндустрії «Експедиція локаціями для зйомок в 

Україні 2», яка відбудеться в лютому-серпні 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 110 

 

28.04.2021            м. Київ         Протокол № 5 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме розробка програми для популяризації української кіноіндустрії 

«База даних локацій для зйомок в Україні – locations.com.ua», яка відбудеться 

в травні-листопаді 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 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 

558 600 тисяч гривень для популяризації національних фільмів, а саме 

розробка програми для популяризації української кіноіндустрії «База даних 

локацій для зйомок в Україні – locations.com.ua», яка відбудеться в травні-

листопаді 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 111 

 

28.04.2021       м. Київ        Протокол № 5 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо можливості надання фінансової 

підтримки щодо розповсюдження та популяризації національного фільму 

«Віктор-Робот» у зв’язку з прем’єрними показами, які будуть відбуватися у 

травні-червні 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ 

«Студія «Червоний Собака» 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 300 000 гривень щодо розповсюдження та популяризації   

національного фільму «Віктор-Робот» у зв’язку з прем’єрними показами, які 

будуть відбуватися у травні-червні 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 112 

 

28.04.2021              м. Київ         Протокол № 5 

 

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 буде відбуватися 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: 

Перенести розгляд питання ГО «Українська Кіноакадемія» 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 1 839 

820, 00  гривень для популяризації національних фільмів, а саме організація та 

проведення Національної Кінопремії «Золота Дзига», яка буде відбуватися 12 

червня 2021 року на наступне засідання Ради. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 113 

 

28.04.2021      м. Київ           Протокол № 5 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо можливості надання фінансової 

підтримки щодо розповсюдження та популяризації національного фільму «Ми 

є… Ми поруч» у зв’язку з прем’єрними показами, які будуть відбуватися у 

травні-червні 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ 

«Ідас Інтернешнл Філм» 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, 00 гривень щодо розповсюдження та популяризації   

національного фільму «Ми є… Ми поруч» з прем’єрними показами, які будуть 

відбуватися у травні-червні 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 114 

 

28.04.2021            м. Київ         Протокол № 5 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме підтримка проєкту «Дивись українське під відкритим небом 

країни - 2021», який відбудеться з 04 червня по 29 серпня 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки 

Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» 

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  199 800, 00  гривень для 

популяризації національних фільмів, а саме підтримка проєкту «Дивись 

українське під відкритим небом країни - 2021», який відбудеться з 04 червня 

по 29 серпня 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 115 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо подовження строків фільму 

«Кава з кардамоном» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» щодо заміни 

режисера та подовження строків виробництва (створення) серіалу «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: 

 

1. Одноголосно погодити заміна режисера з Степанської Марини 

Григорівни на Громозду Ірину Володимирівну у серіалі «Кава з кардамоном». 

2. Одноголосно погодити подовження строків виробництва 

(створення) серіалу «Кава з кардамоном» до 16 березня 2022 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 116 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо подовження строків фільму 

«Egregor» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» щодо 

збільшення кошторисної вартості та подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Egregor», 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 

«Egregor» на 2 275 000 грн. за рахунок Держкіно. 

2. Погодити подовження строків виробництва (створення) фыльму 

«Egregor» до 26 липня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 117 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

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: 

 

Одноголосно перенести питання ТОВ «ІнсайтМедіа продюсерський 

центр» про подовження строків виробництва (створення) фільму «Незвичайні 

грецькі похорони в Карпатах» до 02 серпня 2021 року на наступне засідання 

Ради. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 118 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо подовження строків виробництва анімаційного  фільму 

«Свіжина» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Т.Т.М.» щодо подовження строків 

виробництва (створення) анімаційного фільму «Свіжина», 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 

«Свіжина» на 3 місяці. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 119 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо подовження строків виробництва анімаційного  фільму 

«Моргенштерн  Діви Марії» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Т.Т.М.» щодо подовження строків 

виробництва (створення) анімаційного фільму «Моргенштерн Діви Марії», 

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 

«Моргенштерн Діви Марії» на 3 місяці. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 120 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

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: 

 

Одноголосно перенести питання ТОВ «Т.Т.М.» про збільшення кошторисної 

вартості виробництва  фільму «Довбуш» на 22 213 391, 00 грн. за рахунок 

Продюсера-Виконавця на наступне засідання Ради. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 121 

 

28.04.2021 р.    м. Київ   Протокол № 5 

щодо виробництво фільму 

«Будинок слова» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Фреш Продакшн Ю ЕЙ» щодо 

збільшення хронометражу та подовження строків виробництва (створення) 

серіалу «Будинок слова», 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. Одноголосно погодити збільшення хронометражу фільму 

«Будинок слова» з 110 хвилин до 119 хвилин 53 секунди. 

2. Одноголосно погодити подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Будинок слова» до 30 червня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 


