
Проєкти рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

 

За результатами проведення 2 етапу Шістнадцятого конкурсного 

відбору, керуючись Законами України «Про державну підтримку 

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

культури Україні від 27.12.2018 № 1143 (у редакції наказу Міністерства 

культури та інформаційної політики України від 16 березня 2021 року № 

198), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.04.2021 за 

№482/36104 «Про порядок прийняття рішення Радою з державної підтримки 

кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, 

необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, 

анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням 

художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної 

субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), 

телевізійного фільму, телевізійного серіалу» та «Про порядок та критерії 

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

кінематографії (далі – Рада) 

вирішила: 

 

1. Затвердити перелік кінопроектів – переможців Шістнадцятого 

конкурсного відбору: 

 

 

 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021 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 листопада 2021 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо виробництва фільму 
«Межа забуття» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Спільна Перемога Продакшн» щодо 

виробництва (створення) фільму «Межа забуття», 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 «Межа забуття» за рахунок Продюсера-Виконавця з 

11 952 500 грн. 00 коп. до 21 952 500 грн. 00 коп.. 

2. Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Межа забуття» до 15 листопада 2021 року 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо виробництва фільму 
«Батько» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Кінокомпанія 2016» щодо виробництва 

(створення) фільму «Батько», керуючись Законами України «Про державну 

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

Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в 

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

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та 

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

підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

1. Погодити заміну режисера-постановника фільму «Батько» з 

Масленнікова Олега Миколайовича на Володимира Харченко-

Куликовського; 

2. Погодити залучення співавтора фільму «Батько» Дудко 

Владислава Валерійовича. 

 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

        За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення «VI Канівського Міжнародного 

кінофестивалю ім. Ю. Іллєнка», який проводитиметься 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 «КанівФест» 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    

500 000 грн. 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення «VI Канівського Міжнародного кінофестивалю ім. 

Ю. Іллєнка», який проводитиметься з 3 по 5 вересня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

       За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення «V Міжнародного кінофестивалю 

Kharkiv MeetDocs», який проводитиметься з 26 вересня по 2 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 «ТИНК ТЕНК 

ЮКРЕЙН» 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    

983 800 грн. 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення «V Міжнародного кінофестивалю Kharkiv 

MeetDocs», який проводитиметься з 26 вересня по 2 жовтня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

          За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме участь національного фільму «Мати апостолів» у 

«Міжнародному італійському кінофестивалі соціального кіно «11-th Social 

World Film Festival», який відбувся з 17 по 20 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 «Студія 

«Золоте Руно» 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 

27 124 грн. 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме участь 

національного фільму «Мати апостолів» у «Міжнародному італійському 

кінофестивалі соціального кіно «11-th Social World Film Festival», який 

відбувся з 17 по 20 липня 2021 року.  

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021            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 медіафоруму KYIV 

MEDIA WEEK», який проводитиметься з 14 по 15 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 

«Інформаційне Агентство «Медіа Ресурси Менеджмент» 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 800 000  грн. 00 копійок для популяризації 

національних фільмів, а саме організація та проведення «Міжнародного 

медіафоруму KYIV MEDIA WEEK», який проводитиметься з 14 по 15 

вересня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021            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 фестивалю 

аматорського кіномистецтва «КІНОКІМЕРІЯ», який проводитиметься з 7 по 

12 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 «Фестиваль 

«КІНОКІМЕРІЯ» 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 

279 875 грн. 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення «Міжнародного фестивалю аматорського 

кіномистецтва «КІНОКІМЕРІЯ», який проводитиметься з 7 по 12 вересня 

2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення  заходу «Дні українського кіно у 

Пловдиві» (Болгарія), який проводитиметься з 7 по 11 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 Комунального 

підприємства виконавчого органу Київради (КМДА) «Київкінофільм» 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     

189 500 грн. 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення  заходу «Дні українського кіно у Пловдиві» 

(Болгарія), який проводитиметься з 7 по 11 жовтня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення «Хмельницького кінофестивалю», 

який проводитиметься з 9 по 12 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 «Хмельницька 

кінокомісія» 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    

735 600 грн. 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення «Хмельницького кінофестивалю», який 

проводитиметься з 9 по 12 вересня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол №  

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення проекту «Четверта Премія 

кінокритиків «КІНОКОЛО», який відбудеться 21 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 Асоціації 

«Сприяння розвитку кінематографа в Україні - дивись українське!» 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 339 480 грн. 00 копійок для 

популяризації національних фільмів, а саме організація та проведення 

проекту «Четверта Премія кінокритиків «КІНОКОЛО», який відбудеться 21 

жовтня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                    О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021            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 «Нове українське кіно» 

до 30-річчя Незалежності України, який проводитиметься з 19 по 25 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 «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    

146 040 грн. 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення фестивалю «Нове українське кіно» до 30-річчя 

Незалежності України, який проводитиметься з 19 по 25 серпня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                                                         О.С. Редін 

 



 РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021            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 фестивалю кіно 

для дітей та юнацтва «Крила» (до Дня Українського кіно та 30-ти річчя 

Незалежності України), який проводитиметься з 11 по 15 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 «Агенція 

«Артемікс» 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    

169 540 грн. 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення «Міжнародного фестивалю кіно для дітей та 

юнацтва «Крила» (до Дня Українського кіно та 30-ти річчя Незалежності 

України), який проводитиметься з 11 по 15 вересня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

29.07.2021            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 Етнографічного 

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 Етнографічного 

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

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 


