
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 141 

 

26.05.2021 р.    м. Київ   Протокол № 7 

щодо подовження строків фільму 

«Джура-Королевич» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Кобза Фільм» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Джура-Королевич», 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 «Джура-Королевич» до 31 липня 2021року. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 142 

 

26.05.2021 р.    м. Київ   Протокол № 7 

щодо збільшення кошторисної вартості фільму 

«Довбуш» 

 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Пронто Фільм» 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 погодити збільшення кошторисної вартості виробництва 

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

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 143 

 

26.05.2021            м. Київ         Протокол № 7 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, 

а саме організація та проведення Кінофестивалю «Кінобукет - 2021», який 

відбудеться у серпні-вересні 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 

«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 199 980 грн., 00 копійок для популяризації 

національних фільмів, а саме організація та проведення Кінофестивалю 

«Кінобукет - 2021», який відбудеться у серпні-вересні 2021 року.  

 

Голова Ради   (Підпис)    А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 144 

 

26.05.2021            м. Київ         Протокол № 7 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, 

а саме організація та проведення кіномистецького заходу «Кінематографічний 

освітній проект «Кіношкола», який відбудеться з 01 червня по 31 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 ГО 

«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 199 920 грн., 00 копійок для популяризації 

національних фільмів, а саме організація та проведення кіномистецького заходу 

«Кінематографічний освітній проект «Кіношкола», який відбудеться з 01 червня 

по 31 серпня 2021 року. 

Голова Ради   (Підпис)    А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 145 

 

26.05.2021            м. Київ         Протокол № 7 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, 

а саме проведення прем’єрних показів національного фільму «Вусатий Фанк», які 

відбудуться у травні-липні 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 ФОП Бардецькому 

Віталію Ярославовичу 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 127 645 грн., 00 копійок для 

популяризації національних фільмів, а саме організація та проведення 

проведення прем’єрних показів національного фільму «Вусатий Фанк», які 

відбудуться у травні-липні 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 146 

 

26.05.2021            м. Київ         Протокол № 7 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, 

а саме організація та проведення «Х-го Міжнародного кінофестивалю «Кіно і ти», 

який відбудеться з 02 по 05 вересня 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 ГО «АЙДАМИ» 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 449 818 грн., 00 копійок для популяризації 

національних фільмів, а саме організація та проведення «Х-го Міжнародного 

кінофестивалю «Кіно і ти», який відбудеться з 02 по 05 вересня 2021 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 147 

 

26.05.2021            м. Київ         Протокол № 7 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, 

а саме організація та проведення «V-й Черкаський фестиваль короткометражного 

кіно «КіноШот», який проводитиметься з 21 по 24 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 ГО 

«Черкаська регіональна кінокомісія» 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 149 721 грн., 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення «V-й Черкаський фестиваль короткометражного кіно 

«КіноШот», який відбудеться з 21 по 24 серпня 2021 року.  

Голова Ради   (Підпис)    А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 



 

РІШЕННЯ № 148 

 

26.05.2021 р.    м. Київ   Протокол № 7 

щодо надання державної підтримки  

 фільму «Чорнобиль» 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ММД ПРО» та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва серіалу «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: 

 

Одноголосно погодити надання державної підтримки у формі державної 

субсидії для виробництва (створення) серіалу «Чорнобиль» в обсязі 5 000 000,00 

грн., що становить 16% загальної кошторисної вартості. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

  



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 149 

 

26.05.2021 р.    м. Київ   Протокол № 7 

 

Розглянувши звернення ФОП Лаверенюк Валентин Сергійович щодо 

збільшення хронометражу фільму «Велотренажер», 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 «Велотренажер» з 15 хвилин 

до 17 хвилин 59 секунд. 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 150 

 

26.05.2021 р.    м. Київ   Протокол № 7 

 

Розглянувши звернення ТОВ «ТЕТ-Продакшн щодо збільшення 

кошторисної вартості серіалу «Переслідуючи вогонь», 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 кошторисної вартості серіалу «Переслідуючи 

вогонь» до 1 365 055, 13 грн. за рахунок Продюсера-Виконавця. 

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 151 

 

26.05.2021            м. Київ         Протокол № 7 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, 

а саме участь із українським онлайн стендом у «NatpeBudapestInternational 2021», 

який проводитиметься з 30 серпня по 02 вересня 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 «Фільм Ю Ей 

Дистрибушн» 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 600 000 грн., 00 копійок для 

популяризації національних фільмів, а саме участь із українським онлайн 

стендом у «NatpeBudapestInternational 2021», який проводитиметься з 30 серпня 

по 02 вересня 2021 року.  

 

Голова Ради   (Підпис)    А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 152 

 

26.05.2021 р.    м. Київ   Протокол № 7 

щодо подовження строків фільму 

«Велике коло» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Велике коло», 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 «Велике 

коло» до 30 липня 2021року. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради   (Підпис)    О.С. Редін 

 


