
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 176 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

 

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: 

 

Затвердження переліку складу експертної комісії з фінансово-

економічних питань при раді з державної підтримки кінематографії 

П’ятнадцятого конкурсного відбору: 

 

Додаток на 1 арк. 

 

 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 



Додаток до рішення  №176 від 14.07.2021 

№ Фінансово-економічні експерти 

1 Єфіменко Злата Романівна 

2 Бобруйко Людмила Федорівна 

3 Дідик Дмитро Миколайович 

4 Виговська Олеся Іванівна 

5 Яценко Володимир Вікторович 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 177 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

 

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: 

 

Затвердження кандидатів до персонального складу експертних комісій 

за кожним напрямом Сімнадцятого конкурсного відбору 

 

Додаток на 1 арк. 

 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 



Додаток до рішення №177 від 14.07.2021 

Ігрові повнометражні фільми /телевізійні фільми для широкої глядацької аудиторії 

№ 
ігрові повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії)  
№ 

ігрові повнометражні для дитячої 

аудиторії  

1 Негрескул Андрій Ігорович 1 Тарасов Денис Вікторович 

2 Крижна Вероніка Аркадіївна 2 Босак Тарас Володимирович 

3 Нікітін Петро Анатолійович 3 Єфіменко Злата Романівна 

4 Руснак Лариса Омелянівна 4 Нікітін Петро Анатолійович 

5 Корнієнко Андрій Вікторович 5 Негрескул Андрій Ігорович 

6 Притула Станіслав Вікторович 6 Гутаревич Лариса Віталіївна 

7 Омельянов Олександр Ігорович 7 Непиталюк Аркадій Анатолійович 

  Резерв   Резерв 

8 Непиталюк Аркадій Анатолійович 8 Тімшин Іван Анатолійович 

9 Єфіменко Злата Романівна 9 Шпаков Валентин Євгенович 

10 Трегубова Дарина Ігорівна 10 Трегубова Дарина Ігорівна 

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

короткометражні фільми (всіх видів) 

№ 
ігрові повнометражні фільми 

художньої та культурної 

значущості (авторські) 

№ неігрові фільми 

1 Галицький Олександр Володимирович 1 Соболевська Анна Павлівна 

2 Мозговий Семен Андрійович 2 Чубко Олександр Юрійович 

3 Чубко Олександр Юрійович 3 Тімшин Іван Анатолійович 

4 Андрієнко Віктор Миколайович 4 Кальченко-Донцова Валерія Олегівна 

5 Притула Станіслав Вікторович 5 Притула Станіслав Вікторович 

6 Хіцінська Іванна Миколаївна 6 Корнієнко Андрій Вікторович 

7 Трегубова Дарина Ігорівна 7 Галицький Олександр Володимирович 

  Резерв   Резерв 

8 Кальченко-Донцова Валерія Олегівна 8 Омельянов Олександр Ігорович 

    9 Трегубова Дарина Ігорівна 

    10 Анастасьєва Олеся Сергіївна 

анімаційні фільми / телевізійні фільми / телевізійні серіали 

№ 
анімаційні повнометражні фільми 

(авторські) 
№ 

анімаційні повнометражні фільми (для 

широкої глядацької аудиторії) 

1 Ткачикова Людмила Ігорівна 1 Горлова Аліна Едуардівна 

2 Тужина Валентина Олександрівна 2 Авшаров Олександр Георгійович 

3 Лоташевський Ігор Олександрович 3 Бєляк Олександр Сергійович 

4 Андрієнко Віктор Миколайович 4 Голубєва Олена Євгеніївна 

5 Горлова Аліна Едуардівна 5 Ткачикова Людмила Ігорівна 

6 Бєляк Олександр Сергійович 6 Кокотюха Андрій Анатолійович 

7 Авшаров Олександр Георгійович 7 Андрієнко Віктор Миколайович 

  Резерв   Резерв 

8 Верлінська Анастасія Олегівна 8 Тужина Валентина Олександрівна 

9 Кокотюха Андрій Анатолійович 9 Мельніченко Сергій Юрійович 

    10 Верлінська Анастасія Олегівна 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 178 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Адвокат зі Львова» до 28 лютого 2023 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 179 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

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: 

 

Погодити подовження строків виробництва фільму «Будинок Слово» до 

30 липня 2021 р. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 180 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

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: 

 

Одноголосно погодити використання інших мов у фільмі «Подвійний 

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

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 181 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

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: 

 

Одноголосно погодити збільшення хронометражу фільму «Українське 

кіно. Становлення» з 70 хвилин до79 хвилин. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 182 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

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: 

 

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму «Їх було 

33» до 30 листопад 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 183 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

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

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 184 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

щодо збільшення кошторисної вартості фільму 

«Ля Палісіада» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Віател» 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: 

 

Одноголосно погодити збільшення кошторисної вартості виробництва 

(створення) фільму «Ля Палісіада» за рахунок Продюсера-Виконавця з 11 

912 181,00 грн до 13 012 180, 00 грн. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 185 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

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: 

 

Одноголосно погодити зменшення кошторисної вартості виробництва 

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

11 080 124,00 грн.. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 186 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

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: 

 

Перенести питання подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Незвичайні грецькі похорони в Карпатах» до 02 лютого 2022 року на 

наступне засідання Ради. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 187 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

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: 

 

Одноголосно погодити збільшення кошторисної вартості виробництва 

(створення) фільму «Редакція» за рахунок Продюсера-Виконавця з 

26 649 134,00 грн. до 31 473 525,58 грн. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 188 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

щодо виробництва фільму 

«Рома» 

 

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. Одноголосно 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. Одноголосно погодити збільшення хронометражу фільму «Рома» 

з 75 хвилин на 78 хвилин 47 секунд 

3. Одноголосно погодити подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Рома» до 31 жовтня 2021 року 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 189 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Світлячки» до 30 вересня 2021 року 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 190 

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол № 10 

 

        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: 

Одноголосно 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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 191 

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол № 10 

 

       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: 

Одноголосно 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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 192 

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол № 10 

 

          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: 

Перенести 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 на наступне засідання Ради.  

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 193 

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол № 10 

 

         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: 

Перенести 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 на 

наступне засідання Ради. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 194 

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол № 10 

 

         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: 

Одноголосно 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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 195 

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол № 10 

 

         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: 

Одноголосно 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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 196 

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол № 10 

 

         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: 

Одноголосно 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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 197 

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол № 10 

 

         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: 

Одноголосно 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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)                               О.С. Редін 



 РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 198 

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол № 10 

 

         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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ФОП 

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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 199 

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол № 10 

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення кінофестивалю «Відкрита ніч», який 

відбудеться з 7 по 8 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: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ГО 

«Нарешті» 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 634 

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

організація та проведення кінофестивалю «Відкрита ніч», який відбудеться з 7 

по 8 серпня 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 200 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

щодо подовження строків фільму 

«Україна за кадром» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «БОЗОНФІЛЬМ» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Україна за кадром», 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 «Україна за кадром» до 21 жовтня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 201 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

щодо використання інших мов у фільмі 

«Людина волі» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн» щодо 

використання інших мов та збільшення хронометражу у фільмі «Людина 

волі», 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. Одноголосно погодити використання інших мов у фільмі «Людина 

волі» в обсязі 10% тривалості всіх реплік учасників фільму. 

2. Одноголосно погодити збільшення хронометражу у фільмі 

«Людина волі» з 72 хвилин до 75 хвилин екранного часу. 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 202 

 

14.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 10 

щодо виробництва фільму 

«EGREGOR» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» щодо 

збільшення хронометражу, використання інших мов та включити Омрі Роуза 

до складу авторів сценарію фільму «EGREGOR», 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 «EGREGOR» з 110 

хвилин до 113 хвилин 18 секунд. 

2. Погодити використання інших мов у фільмі «EGREGOR» в обсязі 

10% тривалості всіх реплік. 

3. Погодити включення Омрі Роуза до складу авторів сценарію 

фільму «EGREGOR 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 


