РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 122
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

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:
Затвердити перелік експертів при Раді з державної підтримки
кінематографії та розподіливши їх за напрямками (перелік є додатком до цього
рішення).

Додатко на 2 арк.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

Додаток до рішення Ради з державної підтримки кінематографії від 14.05.2021 р. № _122_

№

ігрових
повнометражних
фільмів
/телевізійних
фільмів для
широкої
глядацької
аудиторії

ігрових / неігрових
(документальних)
телевізійних серіалів для
широкої глядацької
аудиторії

неігрових (документальних)
повнометражних фільмів
для широкої глядацької
аудиторії

авторських ігрових /
неігрових (документальних)
фільмів, фільмів-дебютів
(всіх видів),
короткометражних фільмів
(всіх видів)

анімаційних фільмів /
телевізійних фільмів /
телевізійних серіалів

фільмів, що створюються у
міжнародній копродукції

Корнієнко
Андрій
Вікторович

Босак Тарас
Володимирович

Бесхмельниціна Ольга
Миколаївна

Корнієнко Андрій
Вікторович

Бєляк Олександр
Сергійович

Андрієнко Віктор
Миколайович

Непиталюк
Аркадій
Анатолійович

Тарасов Денис
Вікторович

Мозговий Семен
Андрійович

Мозговий Семен
Андрійович

Ткачикова Людмила
Ігорівна

Непиталюк Аркадій
Анатолійович

Босак Тарас
Володимирович

Галицький Олександр
Володимирович

Горлова Аліна Едуардівна

Андрієнко Віктор
Миколайович

Тужина Валентина
Олександрівна

Босак Тарас
Володимирович

Тімшин Іван
Анатолійович

Іваненко Валерія
Володимирівна

Чубко Олександр
Юрійович

Андрієнко Віктор
Миколайович

Тарасов Денис
Вікторович

Мельник Юлія
Олегівна

Капустіна Ганна
Володимирівна

Соболевська Анна
Павлівна

Горлова Аліна
Едуардівна

Крижна Вероніка
Аркадіївна

Яценко Володимир
Вікторович

Османова Фатіма
Шевкетівна

Галицький Олександр
Володимирович

Гаврилова Ольга
Ігорівна

Тімшин Іван
Анатолійович

Кальченко-Донцова
Валерія Олегівна

Гойда Антон Олегович

Тімшин Іван
Анатолійович

Маламуж Олег
Анатолійович

Мельник Юлія Олегівна

1

2

3

Тарасов Денис
Вікторович
4

Крижна
Вероніка
Аркадіївна
5

Нікітін Петро
Анатолійович
6

Тімшин Іван
Анатолійович
7

Мельник Юлія
Олегівна

Гойда Антон Олегович

Криворучко Дмитро
Ігорович

Мельник Юлія Олегівна

Османова Фатіма
Шевкетівна

Єфіменко Злата
Романівна

Криворучко Дмитро
Ігорович

Хіцінська Іванна
Миколаївна

Притула Станіслав
Вікторович

Авшаров Олександр
Георгійович

Кальченко-Донцова
Валерія Олегівна

Гутаревич
Лариса
Віталіївна

Шпаков Валентин
Євгенович

Братищенко Олександра
Вадимівна

Яценко Володимир
Вікторович

Голубєва Олена
Євгеніївна

Гойда Антон Олегович

Притула
Станіслав
Вікторович

Неретін Сергій
Миколайович

Анастасьєва Олеся
Сергіївна

Кальченко-Донцова
Валерія Олегівна

Верлінська
Анастасія Олегівна

Когут (Заклінська)
Мар’яна Ярославівна

Шпаков
Валентин
Євгенович

Іващук Анастасія
Костнянтинівна

Авшаров Олександр
Георгійович

Хіцінська Іванна
Миколаївна

Мельніченко Сергій
Юрійович

Неретін Сергій
Миколайович

Негрескул Андрій
Ігорович

Дмитренко Олександр
Сергійович

Братищенко Олександра
Вадимівна

Лоташевський Ігор
Олександрович

Іващук Анастасія
Костнянтинівна

Трегубова Дарина
Ігорівна

Бобруйко Людмила
Федорівна

Анастасьєва Олеся
Сергіївна

Кокотюха Андрій
Анатолійович

Негрескул Андрій
Ігорович

Діденко Ігор Вікторович

Шпилюк Олександр
Семенович

Трегубова Дарина
Ігорівна

Трегубова Дарина
Ігорівна

Омельянов Олександр
Ігорович

Войтенко Володимир
Миколайович

Омельянов Олександр
Ігорович

Омельянов Олександр
Ігорович

8

Єфіменко Злата
Романівна
9

10

11

12

Негрескул
Андрій Ігорович
13

Трегубова
Дарина Ігорівна
14

Омельянов
Олександр
Ігорович
15
16

Руснак Лариса
Омелянівна

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 123
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

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:
Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення)
фільму «Донбас-Гімалаї» до 26 серпня 2021 року.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 124
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

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:
1. Погодити відмову ТОВ “Пронто Фільм” від збільшення
кошторисноївартості виробництва фільму «Довбуш» на 15 507 001,56
(п’ятнадцять мільйонів п’ятсот сім тисяч одну грн. 56 коп.) грн. за
рахунок Держкіно, погодженого рішенням № 50 Ради з державної
підтримки кінематографії, протокол № 3 від 26 лютого 2021 року.
2. Погодити залучення сценариста Пола Волянського (США) в якості
співавтора для адаптації сценарію дозйомок фільму;
3. Перенести питання щодо 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 № 125
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

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

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 126
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

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.

Не погоджувати прийняття дебютного

фільму «Степне» без

накладання штрафних санкцій.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 127
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

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:
Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення)
фільму «Будинок зі скалок» до 30 листопада 2021 року.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 128
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

щодо подовження строків фільму
«Один білборд біля цвинтаря»

Розглянувши звернення ФОП Коваленко Є. А. 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:
Одноголосно погодити заміни режисера фільму «Один білборд біля
цвинтаря» з Артура Скоробагатського на Юрія Ластівку.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 129
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

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:
-Горбунов Ю. М.
-Толмачова П. Т.
-Тритенко О. О.
2. Обрати:
- головою комісії з жеребкування – Толмачова П. Т.
- секретарем комісії з жеребкування – Редін О. С.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 130
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Ради) затвердити експертів до персонального складу
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:
Затвердити експертів до персонального складу комісій за кожним
напрямом П’ятнадцятого конкурсного відбору.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

Додаток до рішення № 130 від 14.05.2021

№

Ігрові повнометражні фільми / телевізійні
фільми для широкої глядацької аудиторії

Авторські ігрові / неігрові
(документальні) фільми, фільми-дебюти
(всіх видів), короткометражні фільми
(всіх видів)

1

Корнієнко Андрій Вікторович

Соболевська Анна Павлівна

Кокотюха Андрій Анатолійович

2

Шпаков Валентин Євгенович

Мельник Юлія Олегівна

Мельніченко Сергій Юрійович

3

Трегубова Дарина Ігорівна

Чубко Олександр Юрійович

Авшаров Олександр Георгійович

4

Нікітін Петро Анатолійович

Корнієнко Андрій Вікторович

Бєляк Олександр Сергійович

5

Гутаревич Лариса Віталіївна

Галицький Олександр Володимирович

Голубєва Олена Євгеніївна

6

Руснак Лариса Омелянівна

Притула Станіслав Вікторович

Ткачикова Людмила Ігорівна

7

Непиталюк Аркадій Анатолійович

Омельянов Олександр Ігорович

Лоташевський Ігор Олександрович

Резерв

Резерв

Резерв

8

Єфіменко Злата Романівна

Кальченко-Донцова Валерія Олегівна

Гаврилова Ольга Ігорівна

9

Тімшин Іван Анатолійович

Братищенко Олександра Вадимівна

Горлова Аліна Едуардівна

10

Босак Тарас Володимирович

Андрієнко Віктор Миколайович

Андрієнко Віктор Миколайович

Анімаційні фільми / телевізійні
фільми / телевізійні серіали

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 131
14.05.2021

м. Київ

Протокол № 6

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 ГО «Українська
Кіноакадемія» 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 800
тисяч грн. для популяризації національних фільмів, а саме організація та
проведення Національної Кінопремії «Золота Дзига», яка відбудеться 12
червня 2021 року .

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 132
14.05.2021

м. Київ

Протокол № 6

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:
Не підтримувати рішення про надання державної підтримки ТОВ
«Дзигаемдібі» 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.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 133
14.05.2021

м. Київ

Протокол № 6

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 ТОВ «Трафік
Філмз» 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 грн., 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме
організація та проведення Міжнародного фестивалю «Чілдрен Кінофест» з 28
травня по 06 червня 2021 року.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 134
14.05.2021

м. Київ

Протокол № 6

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 ГО «Житомирська
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 400
тисяч, 00 гривень для популяризації національних фільмів, а саме організації
та проведення І-го Коростенського фестивалю вуличного кіно 24-25 липня
2021 року.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 135
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

щодо подовження строків фільму
«Один білборд біля цвинтаря»

Розглянувши звернення ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович щодо
подовження строків виробництва (створення) 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:
Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення)
фільму «Один білборд біля цвинтаря» до 28 лютого 2022 року.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 136
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

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 23 липня 2021 року.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 137
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

щодо подовження строків фільму
«Наказ»

Розглянувши звернення ТОВ «Кіновир» щодо подовження строків
виробництва (створення) фільму «Наказ», 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 «Наказ»
до 27 жовтня 2021 року.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 138
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

щодо подовження строків фільму
«Свято Хризантем»

Розглянувши звернення ТОВ «Мейнстрім Пікчерз» щодо подовження
строків виробництва (створення) фільму «Свято Хризантем», 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

«Свято Хризантем» до 1 червня 2022 року.
2.

Погодити

збільшення

загальної

кошторисної

вартості

виробництва фільму «Свято Хризантем» на 10 569 697,00 грн. за рахунок
Продюсера-Виконавця.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 139
14.05.2021

м. Київ

Протокол № 6

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 по 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:
Ухвалити рішення про надання державної підтримки року ГО «Фонд
«Молодість» 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 1 100
000, 00 гривень для популяризації національних фільмів, а саме організація та
представлення України на 74-му Міжнародному кінофестивалі в Каннах з 06
по 17 липня 2021 року.

Голова Ради

(Підпис)

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 140
14.05.2021 р.

м. Київ

Протокол № 6

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо можливості надання фінансової
підтримки з метою популяризації національних фільмів, а саме розробки та
впровдження єдиної державної системи електронного обліку квитків, «Єдиний
електронний квиток» яка буде впроваджуватись з 25 травня 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:
1. Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «Маєстро
Тікет Систем» 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
2 мільйони 569 тисяч 477 гривень 27 копійок щодо можливості надання
фінансової підтримки з метою популяризації національних фільмів, а саме
розробки та впровдження єдиної державної системи електронного обліку
квитків, «Єдиний електронний квиток».
Голова Ради

(Підпис)

А.Колюбаев

Секретар Ради

(Підпис)

О. C. Редін

