
Проекти рішень 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

11.06.2021 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. Затвердити перелік складу експертної комісії з фінансово-економічних 

питань при Раді з державної підтримки кінематографії: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

11.06.2021 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: 

 

Затвердити кандидатів до персонального складу експертних комісій за 

кожним напрямом Шістнадцятого конкурсного відбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

11.06.2021 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 №  

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків анімаційного фільму 

«Мама поспішає додому» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Видавництво «ГЛОУБЕРРІ БУКС» щодо 

подовження строків виробництва (створення) анімаційного фільму «Мама 

поспішає додому», 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 анімаційного серіалу 

«Мама поспішає додому» до 24 червня 2022 р. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо заміни режисера серіалу 
«Переслідуючи вогонь» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «ТОВ «ТЕТ-Продакшн»» щодо заміни 

режисера телевізійного 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: 

 

1. Погодити заміну режисера телевізійного серіалу «Переслідуючи 

вогонь» з Тарасова Дениса Вікторовича на Ткаченка Тараса Анатолійовича. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків фільму 
«Миротворці. Перша  місія» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Мир і Ко Продакшн» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Миротворці. Перша  місія», 

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 

«Миротворці. Перша місія» до 22 листопада 2021 року. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків фільму 
«Зовсім не страшний фільм» 

 

Розглянувши звернення ФОП Стрій Єлизавета Олександрівна щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Зовсім не страшний 

фільм», 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 

«Зовсім не страшний фільм» до 31 грудня 2021 року. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків анімаційного  фільму 
«AB OVO» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Біофьюл Технолоджи Україна» щодо 

подовження строків виробництва (створення) анімаційного фільму «AB 

OVO», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», «Про кінематографію», наказом Міністерства 

культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 «Про затвердження Порядку 

прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку 

проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Погодити подовження строків виробництва (створення) 

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

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків фільму 
«Місія-Космос» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Спільна Перемога Продакшн» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Місія-Космос», 

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 

«Місія-Космос» до 1 вересня 2021 року. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків фільму 
«Щоденник нареченої Христа» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Діджітал Реліджн» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Щоденник нареченої Христа», 

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 

«Щоденник нареченої Христа» до 16 грудня 2021 року. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

11.06.2021            м. Київ         Протокол №  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організації та проведення «12-го Одеського міжнародного 

кінофестивалю», який проводитиметься з 14 до 21 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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ 

«Український кінофестиваль» 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 8 994 017 грн. 00 копійок для популяризації національних 

фільмів, а саме організації та проведення «12-го Одеського міжнародного 

кінофестивалю», який проводитиметься з 14 до 21 серпня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

11.06.2021            м. Київ         Протокол №  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організації та проведення фестивалю Fashion Film Festival 

Kyiv 2021, який проводитиметься з 08 червня до 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 ТОВ «Тиждень 

моди» 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    

410 760 грн. 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

організації та проведення фестивалю Fashion Film Festival Kyiv 2021, який 

проводитиметься з 08 червня до 05 вересня 2021 року.  

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

11.06.2021            м. Київ         Протокол №  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організації та проведення кінофестивалю «Bobritsa Festival 

2021», який відбудеться з 24 до 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 БФ «Розвиток та 

Благоустрій» 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    

198 030 грн. 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

організації та проведення кінофестивалю «Bobritsa Festival 2021», який 

відбудеться з 24 до 25 липня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 


