
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 153 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

 

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 складу експертної комісії з фінансово-економічних 

питань при раді з державної підтримки кінематографії. 

 

 

(Додаток на 1арк.) 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до рішення № 153 

 

 

1 Бобруйко Людмила Федорівна

2 Бабкін Дмитро Дмитрович

3 Яценко Володимир Вікторович

4 Неретін Сергій Миколайович

5 Дідик Дмитро Миколайович

6 Гутаревич Лариса Віталіївна

7 Виговська Олеся Іванівна

8 Єфіменко Злата Романівна

№ ПІБ

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 154 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

 

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: 

 

Затвердили кандидатів до персонального складу експертних комісій за 

кожним напрямом Шістнадцятого конкурсного відбору. 

 

 

 

 

(Додаток на 1арк.) 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін



Додаток №1 до рішення №154

Ігрові / неігровІ (документальні) телевізійні серіали для широкої глядацької аудиторії

№ ігрові телесеріали

1 Галицький Олександр Володимирович

2 Босак Тарас Володимирович

3 Криворучко Дмитро Ігорович

4 Мельник Юлія Олегівна

5 Кальченко-Донцова Валерія Олегівна

6 Гойда Антон Олегович

7 Омельянов Олександр Ігорович

Анімаційні фільми / телевізійні фільми / телевізійні серіали

№ анімаційні телесеріали

1 Авшаров Олександр Георгійович

2 Османова Фатіма Шевкетівна

3 Верлінська Анастасія Олегівна

4 Горлова Аліна Едуардівна

5 Гаврилова Ольга Ігорівна

6 Голубєва Олена Євгеніївна

7 Ткачикова Людмила Ігорівна

 Фільми, що створюються у міжнародній копродукції

№ ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна копродукція

1 Іващук Анастасія Костнянтинівна

2 Босак Тарас Володимирович

3 Єфіменко Злата Романівна

4 Андрієнко Віктор Миколайович

5 Мельник Юлія Олегівна

6 Тарасов Денис Вікторович

7 Кальченко-Донцова Валерія Олегівна

Ігрові / неігровІ (документальні) телевізійні серіали для широкої глядацької аудиторії

№ неігрові телесеріали

1 Гойда Антон Олегович

2 Тімшин Іван Анатолійович

3 Галицький Олександр Володимирович

4 Неретін Сергій Миколайович 

5 Криворучко Дмитро Ігорович

6 Кальченко-Донцова Валерія Олегівна

7 Трегубова Дарина Ігорівна

 Фільми, що створюються у міжнародній копродукції

№ ігрові повнометражні фільми спільного виробництва міноритарна копродукція

1 Єфіменко Злата Романівна

2 Кальченко-Донцова Валерія Олегівна

3 Тарасов Денис Вікторович

4 Андрієнко Віктор Миколайович

5 Когут (Заклінська) Мар’яна Ярославівна

6 Неретін Сергій Миколайович 

7 Босак Тарас Володимирович

 Фільми, що створюються у міжнародній копродукції

№ неігрові фільми міжнародна копродукція

1 Тімшин Іван Анатолійович

2 Іващук Анастасія Костнянтинівна

3 Мельник Юлія Олегівна

4 Негрескул Андрій Ігорович

5 Непиталюк Аркадій Анатолійович

6 Омельянов Олександр Ігорович

 



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 155 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

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: 

 

Перенести рішення про подовження строків виробництва анімаційного 

серіалу «Мама поспішає додому» до 24 червня 2022 р на наступе засідання 

Ради. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

  



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 156 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

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: 

 

Одноголосно погодити заміну режисера телевізійного серіалу 

«Переслідуючи вогонь» з Тарасова Дениса Вікторовича на Ткаченка Тараса 

Анатолійовича. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 157 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

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

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 158 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

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

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 159 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

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

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 160 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

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: 

 

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму «Місія-

Космос» до 1 вересня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

  



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 161 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Щоденник нареченої Христа» до 16 грудня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 162 

 

11.06.2021            м. Київ         Протокол № 8 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

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

кінофестивалю», який проводитиметься з 14-21 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 8 000 

000 грн., 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

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

який проводитиметься з 14-21 серпня 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 163 

 

11.06.2021            м. Київ         Протокол № 8 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення фестивалю Fashion Film Festival Kyiv 

2021, який проводитиметься з 08 червня 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 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 організація та проведення 

фестивалю Fashion Film Festival Kyiv 2021, який проводитиметься з 08 червня 

по 05 вересня 2021 року.  

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 164 

 

11.06.2021            м. Київ         Протокол № 8 

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення кінофестивалю «Bobritsa Festival 

2021», який відбудеться з 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 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 

організація та проведення кінофестивалю «Bobritsa Festival 2021», який 

відбудеться з 24-25 липня 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 165 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

щодо виробництва фільму 

«Велотренажер» 

 

Розглянувши звернення ФОП Лавренюк Валентин Сергійович щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму та використання інших 

мов у фільмі «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: 

 

1. Погодити використання інших мов у фільму «Велотренажер» в 

обсязі 6% тривалості всіх реплік учасників фільму. 

2. Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Велотренажер» до 21.06.2021 року. 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

  



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 166 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

збільшення кошторисної вартості анімаційного серіалу  

«Хоробрі зайці» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс» щодо 

збільшення кошторисної вартості анімаційного серіалу «Хоробрі зайці», 

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 анімаційного 

серіалу «Хоробрі зайці» з 93 400 000,00 грн. до 114 791 959,00 за рахунок 

Продюсера-Виконавця. 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

  



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 167 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

щодо подовження строків виробництва фільму 

«Деміург» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Деміург», 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 «Деміург» до 21.01.2022 року. 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

  



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 168 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

щодо використання інших мов у фільмі 

«Тепер я турок, не козак…» 

 

Розглянувши звернення ПрАТ «Одеська кіностудія» щодо використання 

інших мов у фільмі «Тепер я турок, не козак…», 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 використання інших мов у фільму «Тепер я 

турок, не козак…» в обсязі 5% тривалості всіх реплік учасників фільму. 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 169 

 

11.06.2021 р.    м. Київ   Протокол № 8 

щодо подовження строків виробництва фільму 

«Бурштинові копи» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Кінохіт Ю Ей» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Бурштинові Копи», 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 «Бурштинові Копи» до 29.09.2021 року. 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 


