
Проект 

Дата: 11.06.2021 

Місце: Держкіно, вул. Лаврська, 10 

Час: 11:00 

Порядок денний засідання  

Ради з державної підтримки кінематографії 

 

1. Затвердження переліку складу експертної комісії з фінансово-

економічних питань при раді з державної підтримки кінематографії.  

2. Відбір та затвердження кандидатів до персонального складу 

експертних комісій за кожним напрямом Шістнадцятого конкурсного відбору. 

3. Розгляд звернення ТОВ «Трумен Продакшн» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Донбас-Гімалаї» до 26 серпня 2021 

року. 

4. Розгляд звернення ТОВ «Видавництво «ГЛОУБЕРРІ БУКС» щодо 

подовження строків виробництва анімаційного серіалу «Мама поспішає 

додому» до 24 червня 2022 р. 

5. Розгляд звернення ТОВ «ТЕТ-Продакшн» заміна режисера 

телевізійного серіалу «Переслідуючи вогонь» з Тарасова Дениса Вікторовича 

на Ткаченка Тараса Анатолійовича; 

6. Розгляд звернення ТОВ «Мир і Ко Продакшн» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Миротворці. Перша місія» до 22 

листопада 2021 року. 

7. Розгляд звернення ФОП Стрій Єлизавета Олександрівна щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Зовсім не страшний 

фільм» до 31 грудня 2021 року. 

8. Розгляд звернення ТОВ «Біофьюл Технолоджи Україна» щодо 

подовження строків виробництва (створення) анімаційного фільму «AB OVO» 

до 15 вересня 2021 року. 



9. Розгляд звернення ТОВ «Спільна Перемога Продакшн» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Місія-Космос» до 1 

вересня 2021 року.  

10. Розгляд звернення ТОВ «Діджітал Реліджн» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Щоденник нареченої Христа» до 16 

грудня 2021 року. 

11. Розгляд питання щодо популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення «12-го Одеського міжнародного кінофестивалю», 

який проводитиметься з 14-21 серпня 2021 року,  в сумі 8 994 017 грн., 00 

копійок; 

12. Розгляд питання щодо популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення фестивалю Fashion Film Festival Kyiv 2021, який 

проводитиметься з 8 червня по 5 вересня 2021 року,  в сумі 410 760 грн., 00 

копійок; 

13. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме організація та проведення кінофестивалю 

«Bobritsa Festival 2021», який відбудеться з 24-25 липня 2021 року, в сумі 198 

030 грн., 00 копійок; 

14. Різне. 

 

 

 


