
Проєкти рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Ради) питання відбору кандидатів до переліку 

експертних комісій з фінансово-економічних питань при Раді з державної 

підтримки кінематографії 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), Рада  

вирішила: 

 

1. Затвердження переліку складу експертної комісії з фінансово-

економічних питань при раді з державної підтримки кінематографії 

П’ятнадцятого конкурсного відбору: 

 

 

 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

 

Секретар Ради       О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 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 Сімнадцятого 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: 

 

1. Затвердження кандидатів до персонального складу 

експертних комісій за кожним напрямом Сімнадцятого конкурсного відбору 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

 

Секретар Ради       О.С. Редін 

 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків фільму 

«Адвокат зі Львова» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «МКК фільм сервіс» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Адвокат зі Львова», 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 

«Адвокат зі Львова» до 28 лютого 2023 року. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків фільму 

«Будинок Слово» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Будинок Слово», 

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 фільму «Будинок 

Слово» до 30 липня 2021 р. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо використання інших мов у фільмі 

«Подвійний іммельманн» 

 

Розглянувши звернення ТОВ  «Ейдетік Пікчерз щодо використання 

інших мов у фільмі «Подвійний іммельманн», 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 фільмі «Подвійний 

іммельманн» в обсязі 8,3% тривалості всіх реплік учасників фільму. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо збільшення хронометражу фільму  

«Українське кіно. Становлення» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Біг Хенд Філмс» щодо збільшення 

хронометражу фільму 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: 

 

1. Погодити збільшення хронометражу фільму «Українське кіно. 

Становлення» з 70 хвилин до79 хвилин. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків фільму 

«Їх було 33» 

 

Розглянувши звернення ФОП Дріз Олександр Якович щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Їх було 33», 

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 

«Їх було 33» до 30 листопад 2021 року. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків фільму 

«Я, Побєда і Берлін» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Я, Побєда і Берлін», 

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 

«Я, Побєда і Берлін» до 25 жовтня 2021 року. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо збільшення кошторисної вартості фільму 

«Ля Палісіада» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» щодо збільшення 

кошторисної вартості виробництва (створення) фільму «Ля Палісіада», 

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 зменшення кошторисної вартості виробництва 

(створення) фільму «Ля Палісіада» з 11 912 181,00 грн до 13 024 840, 00 грн. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо зменшення кошторисної вартості фільму 

«Між нами» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» щодо зменшення 

кошторисної вартості виробництва (створення) фільму «Між нами», 

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: 

 

2. Погодити зменшення кошторисної вартості виробництва 

(створення) фільму «Між нами» з 11 200 124,00 грн. до 11 080 124,00 грн.. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

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 лютого 2022 року. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо збільшення кошторисної вартості фільму 

«Редакція» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Мун Мен» щодо збільшення 

кошторисної вартості виробництва (створення) фільму «Редакція», 

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 збільшення кошторисної вартості виробництва 

(створення) фільму «Редакція» з 26 649 134,00 грн. до 31 473 525,58 грн. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо виробництва фільму 

«Редакція» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Мун Мен» щодо виробництва 

(створення) фільму «Рома», 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 зменшення кошторисної вартості виробництва 

(створення) фільму «Рома» за рахунок Продюсера-Виконавця з 7 613 176 грн. 

00 коп. до 7 234 819 грн. 93 коп.. 

2. Погодити збільшення хронометражу фільму «Рома» з 75 хвилин 

на 78 хвилин 47 секунд 

3. Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Рома» до 31 жовтня 2021 року 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків фільму 

«Світлячки» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Ю.ЕФ.АЙ.Продакшнз» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Світлячки», 

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 

«Світлячки» до 30 вересня 2021 року 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо виробництва фільму 

«Я, Ніна» 

 

Розглянувши звернення Голови громадської організації «Логістичний 

штаб» щодо виробництва фільму «Я, Ніна», 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  

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

        За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення «Запорізького кінофестивалю ZIFF 

2021», який проводитиметься з 17 по 19 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 «Комунальний 

заклад «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка» 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 898 872 грн. 00 копійок для популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення «Запорізького кінофестивалю ZIFF 

2021», який проводитиметься з 17 по 19 вересня  2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

       За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення освітнього кіноконкурсу 

VERTICAL, який проводитиметься у серпні 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 «Комунальний 

заклад «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка» 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 95 421 грн. 00 копійок для популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення освітнього кіноконкурсу 

VERTICAL, який проводитиметься у серпні 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

          За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення Міжнародного кінофестивалю 

«Київський тиждень критики», який проводитиметься з 21 по 27 жовтня 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 

1 225 948 грн. 80 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення Міжнародного кінофестивалю «Київський тиждень 

критики», який проводитиметься з 21 по 27 жовтня 2021 року.  

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення ІІ Міжнародного Ентографічного 

кінофестивалю «ОКО», який відбудеться з 11 по 18 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 «Об’єднання 

креативних особистостей «ОКО» 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 735 980  грн. 00 копійок для популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення ІІ Міжнародного Ентографічного 

кінофестивалю «ОКО», який відбудеться з 11 по 18 вересня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення Фестивалю кінооператорського 

мистецтва «КІНОКО», який відбудеться з 1 по 5 жовтня 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 «Фестиваль 

кінооператорської мистецтва «КІНОКО» 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 483 000  грн. 00 копійок для популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення Фестивалю кінооператорського 

мистецтва «КІНОКО», який відбудеться з 1 по 5 жовтня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме проведення прем’єрних показів національного неігрового 

фільму «Зарваниця», які відбудуться з 10 по 14 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 ТОВ «Сучасне 

Українське Кіно» 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 100 

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

проведення прем’єрних показів національного неігрового фільму 

«Зарваниця», які відбудуться з 10 по 14 липня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме проведення прем’єрних показів національного неігрового 

фільму «War_note» (Варноут), які відбудуться 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: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «Вавилон 13 

Продакшн» 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 100 

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

проведення прем’єрних показів національного неігрового фільму «War_note» 

(Варноут), які відбудуться 24 серпня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення Десятого Всеукраїнського 

екологічного фестивалю документального фільму «Полтава-Док», який 

відбудеться з 3 по 5 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 «Полтава-

Док» 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 100 

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

організація та проведення Десятого Всеукраїнського екологічного фестивалю 

документального фільму «Полтава-Док», який відбудеться з 3 по 5 вересня 

2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                    О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення фестивалю «Українські кінодні у 

Гельсінкі», який відбудеться з 8 по 10 жовтня 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 «Незалежні 

культурні ініціативи» 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 

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

організація та проведення фестивалю «Українські кінодні у Гельсінкі», який 

відбудеться з 8 по 10 жовтня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                                                         О.С. Редін 

 



 РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме популяризація національного фільму «Папині кросівки» з 

метою участі в Міжнародному кінофестивалі у Локарно (для проїзду акторки 

та режисерки), який відбудеться з 10 по 15 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 ФО-підриємець 

Журба Ольга Миколаївна 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 20 612 грн. 12 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

популяризація національного фільму «Папині кросівки» з метою участі в 

Міжнародному кінофестивалі у Локарно (для проїзду акторки та режисери), 

який відбудеться  10 по 15 серпня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін  


