
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 203 

 

29.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 11 

 

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: 

 

Одноголосно затвердити перелік кінопроектів – переможців 

Шістнадцятого конкурсного відбору: 

 

Додаток на 2 арк. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



 

ДОДАТОК ДО РІШЕННЯ№203 ВІД 29.07.2021 

 

ПЕРЕЛІК КІНОПРОЄКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ ШІСТНАДЦЯТОГО 

КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 
 

№ Виробник 
Назва 

кінопроекту 
Режисер 

Рейтинговий 

бал (середній 

бал) 

Анімаційні телесеріали 

1 
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО 

"ГЛОУБЕРРІ БУКС" 

Хоробрі Зайці 

(сезон 2) 
ТІМ ФЕРЕНБАХ 14,67 

2 ТОВ "ЯРКІ СВІТ" 

ШКОЛА ДЛЯ 

МАЛИХ 

ЧУДОВИСЬК 

Кепкало Роман 13,83 

Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна копродукція 

1 ТОВ "Березкіно" Соломен 
Олександр 

Березань 
14,67 

2 ТОВ "ЕФ ФІЛМЗ" Мільйонери Семен Горов 13,33 

3 ТОВ "Торнадо Фільм" Дике літо в Криму 
Оксана 

Тараненко 
13,00 

4 
ТОВ "Одеса Фільм 

Продакшн" 
Режисер 

Костянтин 

Коновалов 
13,00 

Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва міноритарна копродукція 

1 ТОВ "ЕВОС ФІЛЬМ" АЛАҐЬОЗ Марія Ібрагімова 13,50 

2 ТОВ "ФОРФІЛМЗ" ДІМ Ор Сінай 13,17 

3 
ТОВ "ЕССЕ Продакшн 

Хаус" 
Транзитні Часи 

Ана-Феліція 

Скутельніцу 
13,17 

Неігрові фільми міжнародна копродукція 

1 ТОВ "Самміт Фільм" Лікування смертю 
Волков Сергій 

Леонідович 
14,67 

2 ТОВ "ТАБОР" 
Піратське 

Майбутнє 
Юджин Юнг 14,50 

3 
ПП "КІНОКОМПАНІЯ 

"МАГІКА-ФІЛЬМ" 
Сад Дідуся 

Кароль 

Старнавські 
14,33 

4 
ТОВ "РРП Груп" (бренд – 

IVORY Films) 
Забулене майбутнє 

Валентин 

Шпаков 
14,00 

5 
ФОП Ткаченко Тарас 

Анатолійович 

Революція на 

граніті: робота над 

помилками 

Ткаченко Тарас 

Анатолійович 
14,00 

Ігрові телесеріали 

1 
ТОВ "СОЛАР МЕДІА 

ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" 

Кава з кардамоном 

(2-й сезон) 
Андрій Мозговий 15,00 

2 
ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ТЕЛЕВІЖН» 
Наша Галя 

Наталія 

Ворожбит 
15,00 

3 
ТОВ "Прототип 

Продакшн" 
Скажені сусіди 

Олег 

Борщевський 
14,75 

4 
ТОВ "Фільм Ю Ей 

Продакшн" 
Бути монстром 

Максим 

Бернадський 
13,75 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf95cf1b6c8-zayava-bez-pd_compressed.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf95cf1b6c8-zayava-bez-pd_compressed.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/10/60c21ff6bcb19-dodatok2_yarki_shkola_dlya_malykh_chudovysk_bezpersonaldanykh_docx_.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/10/60c21ff6bcb19-dodatok2_yarki_shkola_dlya_malykh_chudovysk_bezpersonaldanykh_docx_.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/10/60c21ff6bcb19-dodatok2_yarki_shkola_dlya_malykh_chudovysk_bezpersonaldanykh_docx_.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf9463e3778-dodatok-2-bez-kontaktiv_solomen.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf9b8cf0241-1-zayava-z-kont-danymy_milyonery_tov-ef-filmz_compressed.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf71233d00e-dodatok-2_-tornado_-dyke-lito-v-krymu_bez-zaznachennya-kontaktnykh-danykh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf5700975d1-zayava-na-uchast-u-tvorchomu-konkursi-bez-personalnykh-danykh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf9c774f350-zayavka.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf83aea5136-1-dim-zayava.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf8d2625f8f-transittimes_zayava_nocontact.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf8f915c2ed-dodatok-2bez-kontaktiv_likuvannya-smertyu.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf89a842344-zayava_piratske_maybutnyedocx-2-2.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf89a842344-zayava_piratske_maybutnyedocx-2-2.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf84f6c06c6-v_zayavka1_sad_didusya_bez_kontaktiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf7c51bd626-zayava-na-uchast_bez-rekvizytiv_tov-rrp-grup_compressed.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf8da4b1276-zayava-bez-kontaktiv_revolyuciya-na-graniti.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf8da4b1276-zayava-bez-kontaktiv_revolyuciya-na-graniti.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf8da4b1276-zayava-bez-kontaktiv_revolyuciya-na-graniti.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf9bf67b2a7-zayava-_bez-persondanykh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf9bf67b2a7-zayava-_bez-persondanykh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf75d39da81-0-zayavka_nasha-galya_bez-person-danykh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf8fda283e7-0-skazheni-susidy_zayava_bez-pd.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf8df0306da-0-zayava_buty-monstrom_bez-pd.pdf


 

5 
ТОВ "Українська 

кіношкола" 
Хто живе у темряві 

Аліна 

Бухтіярова, 

Роман Перфільєв, 

Ярослав 

Войцешек, 

Катерина Король 

(творчий 

псевдонім Катя 

Царик), 

Владислав 

Климчук, 

Крістіна 

Тинькевич 

13,75 

6 
ТОВ "ФАЙНЛ КАТ 

МЕДІА" 

Заміж за 

мільйонера 
Єва Стрєльнікова 13,00 

7 
ТОВ "ІЛЛЄНКО ФІЛЬМ 

ПРОДАКШЕНС" 

На високій 

полонині 

Ян Кідава-

Блонський 
13,00 

Неігрові телесеріали 

1 Блажан Роман 

Костянтинович 

Play Like a Girl / 

Грай як дівча 

Блажан Роман 

Костянтинович 
13,00 

 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf9371d8ece-0_zayava_khtozhyveutemryav__ukrainskak_noshkola_bezpd.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf99eea852f-2-zayava-bez-kont-danykh_zamizh-za-milyonera_tov-fajjnl-kat-me_compressed.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf99eea852f-2-zayava-bez-kont-danykh_zamizh-za-milyonera_tov-fajjnl-kat-me_compressed.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf883bac6af-zayava-na-vysokijj-polonyni-bez-personalnykh-danykh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf883bac6af-zayava-na-vysokijj-polonyni-bez-personalnykh-danykh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf7dd78f311-001-zayava-na-uchast-u-tvorchomu-konkursi-pitchyngu-1-copy.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/06/08/60bf7dd78f311-001-zayava-na-uchast-u-tvorchomu-konkursi-pitchyngu-1-copy.pdf


 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 204 

 

29.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 11 

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: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Незвичайні грецькі похорони в Карпатах» до 02 вересня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 205 

 

29.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 11 

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: 

 

Погодити збільшення кошторисної вартості виробництва (створення) 

фільму «Межа забуття» за рахунок Продюсера-Виконавця з 11 952 500,00 грн. 

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

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму «Межа 

забуття» до 15 листопада 2021 року 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 206 

 

29.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 11 

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. Одноголосно погодити заміна режисера-постановника фільму 

«Батько» з Масленнікова Олега Миколайовича на Володимира Харченко-

Куликовського; 

2. Одноголосно погодити залучення співавтора фільму «Батько» 

Дудко Владислава Валерійовича. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 207 

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

        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: 

Одноголосно 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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 208 

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

       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: 

Одноголосно 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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 209 

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

          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 відбудеться 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: 

Одноголосно 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 

відбудеться з 17 по 20 липня 2021 року.  

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 210 

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

         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: 

Одноголосно 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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 211 

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

         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: 

Одноголосно 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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 212 

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

         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: 

Одноголосно 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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 213 

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

         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: 

Перенести 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 на 

наступне засідання Ради. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)                               О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 214 

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

         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: 

Не погоджувати 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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                               (Підпис)                          О.С. Редін 

 



 

 РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 215 

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

         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: 

Перенести 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 на наступне 

засідання Ради. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін  



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 216 

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

         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: 

Одноголосно 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 200 000  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    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 217 

 

29.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 11 

 

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 Шістнадцятого 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: 

 

Одноголосно затвердити перелік складу експертної комісії з фінансово-

економічних питань при Раді з державної підтримки кінематографії 

Шістнадцятого конкурсного відбору: 

 

Додаток на 1 арк. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



 

Додаток до рішення № 217 від 29.07.2021 

 

 

№ Фінансово-економічні експерти 

1 Бабкін Дмитро Дмитрович 

2 Виговська Олеся Іванівна 

3 Гутаревич Лариса Віталіївна 

4 Дідик Дмитро Миколайович 

5 Єфіменко Злата Романівна 

6 Бобруйко Людмила Федорівна (резерв) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 218 

 

29.07.2021 р.    м. Київ   Протокол № 11 

щодо подовження строків фільму 

«Крихка пам’ять» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Бурлака Філмс» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Крихка пам’ять», 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 «Крихка пам’ять» до 30 грудня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 219 

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

        За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме популяризація національних фільмів «Дударики» (1979), 

«Наперекір усьому» (1973) в рамках рекламування в оновленому форматі», 

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 БО 

«Благодійний Фонд Богдана Ступки» у вигляді державної субсидії на 

розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної 

або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп 

фільмів в обсязі 198 128 грн., 84 копійки для популяризації національних 

фільмів, а саме популяризація національних фільмів «Дударики» (1979), 

«Наперекір усьому» (1973) в рамках рекламування в оновленому форматі. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 220 

 

29.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

        За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація кінопоказів та творчих зустрічей до 80-річчя 

Богдана Ступки, 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 БО 

«Благодійний Фонд Богдана Ступки» 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 199 027 грн., 47 копійки для популяризації національних 

фільмів, а саме організація кінопоказів та творчих зустрічей до 80-річчя 

Богдана Ступки. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 221 

 

14.07.2021            м. Київ         Протокол № 11 

 

          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 № 222 

 

29.07.2021            м. Київ          Протокол № 11 

 

        За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення третьої зміни КіноТабору АCTION, 

який проводитиметься з 2 по 13 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 

«ВГЛ 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 97 000 

грн., 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме організація та 

проведення третьої зміни КіноТабору АCTION, який проводитиметься з 2 по 

13 серпня 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 


