
Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків виробництва 

«Франтішек Крігель проти…» 

 

Розглянувши заяву ТОВ "ІнсайтМедіа" Продюсерський центр щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Франтішек Крігель 

проти…», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», 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 подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Франтішек Крігель проти…» до 17 лютого 2023 року. 

2. Одноголосно погодити заміну режисера з Івана Філи на Пєтра 

Ніколаєва. 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо кошторисної вартості фільму 

«Ля Палісіада» 

 

Розглянувши заяву ТОВ "ВІАТЕЛ" щодо виробництва фільму «Ля 

Палісіада», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», 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 загальної кошторисної вартості фільму «Ля 

Палісіада» з 13 012 181, 00 до 14 192 401, 00 грн. за рахунок 

Продюсера-Виконавця. 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«В зеніті» 

 

Розглянувши заяву ТОВ «СТУДІО ВІК» та додатки до неї щодо надання 

державної підтримки для виробництва фільму «В зеніті», керуючись Законами 

України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 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. Надати державну підтримку ТОВ «СТУДІО ВІК» у формі здійснення 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виробництва (створення )фільму «В зеніті» в обсязі 19 816 455,00 

грн., що становить 100% загальної кошторисної вартості 

виробництва фільму. 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо виробництва фільму 

«Донбас-Гімалаї» 

 

Розглянувши заяву ТОВ " Трумен Продакшн " щодо виробництва фільму 

«Донбас-Гімалаї», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», 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 подовжити строки виробництва (створення) фільму 

«Донбас-Гімалаї» до 26 серпня 2022 року. 

2. Одноголосно погодити  збільшення загальної кошторисної вартості 

фільму «Донбас-Гімалаї» з 3 660 720, 80 грн до 9 886 598, 00 грн за 

рахунок Продюсера-Виконавця. 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків виробництва 

«Незвичайні грецькі похорони в Карпатах» 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ІнсайтМедіа» Продюсерський центр щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Незвичайні грецькі 

похорони в Карпатах», керуючись Законами України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні», 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 подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Незвичайні грецькі похорони в Карпатах» до 2 жовтня 2021 

року. 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо подовження строків виробництва 

«Я, Ніна» 

 

Розглянувши заяву ТОВ " ЯНІНА СОКОЛОВА ПРОДАКШН " щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Я, Ніна», керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 

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 подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Я, Ніна» до 31 грудня 2021 року. 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

  



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«Теплі лиця» 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ПРОДАКШН ДАЛІ БУДЕ ФІЛМЗ» та додатки 

до неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Теплі 

лиця», керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії 

в Україні», 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. Надати державну підтримку ТОВ «ПРОДАКШН ДАЛІ БУДЕ 

ФІЛМЗ» у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг, необхідних для виробництва фільму «Теплі лиця». 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«ЕТНОФОНІЯ. Феномен українського багатоголосся» 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Мистецьке агентство «АРТ ВЕЛЕС» та 

додатки до неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму 

«ЕТНОФОНІЯ. Феномен українського багатоголосся», керуючись Законами 

України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 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. Надати державну підтримку ТОВ «Мистецьке агентство «АРТ 

ВЕЛЕС» у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг, необхідних для виробництва фільму «ЕТНОФОНІЯ. 

Феномен українського багатоголосся». 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«Небесні мотори» 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Маланка Студіоз» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Небесні мотори», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», 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. Надати державну підтримку ТОВ «Маланка Студіоз» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних 

для виробництва фільму «Небесні мотори». 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«ГКЧП» 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Фемілі Продакшен Студіо» та додатки до неї 

щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «ГКЧП», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», 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. Надати державну підтримку ТОВ «Фемілі Продакшен Студіо» у 

формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, 

необхідних для виробництва фільму «ГКЧП». 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«Згасаюче світло» 

 

Розглянувши заяву ФОП Омельянова Олександра Ігоровича та додатки 

до неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Згасаюче 

світло», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», 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. Надати державну підтримку ФОП Омельянову Олександру 

Ігоровичу у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг, необхідних для виробництва фільму «Згасаюче світло». 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«Блуд і Кавун» 

 

Розглянувши заяву ФОП Рая Андрія Володимировича та додатки до неї 

щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Блуд і Кавун», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», 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. Надати державну підтримку ФОП Раю Андрію Володимировичу у 

формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, 

необхідних для виробництва фільму «Блуд і Кавун». 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«Човники» 

 

Розглянувши заяву ФОП Анучіна Івана Олександровича та додатки до 

неї щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Човники», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», 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. Надати державну підтримку ФОП Анучіну Івану Олександровичу у 

формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, 

необхідних для виробництва фільму «Човники». 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«Хуха Муховинка» 

 

Розглянувши заяву ТОВ «210 ДОБРИХ СПРАВ» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Хуха Муховинка», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», 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. Надати державну підтримку ТОВ «210 ДОБРИХ СПРАВ» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних 

для виробництва фільму «Хуха Муховинка». 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«Конституція для всіх: і великих і малих» 

 

Розглянувши заяву ФОП Холодкевич К.А. (анімаційна студія 

«ToonDrive») та додатки до неї щодо надання державної підтримки для 

виробництва фільму «Конституція для всіх: і великих і малих», керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 

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. Надати державну підтримку ФОП Холодкевич К.А. (анімаційна 

студія «ToonDrive») у формі здійснення публічних закупівель 

товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва фільму 

«Конституція для всіх: і великих і малих». 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«Бздюх» 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Світ Незнайки» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Бздюх», керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 

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. Надати державну підтримку ТОВ «Світ Незнайки» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних 

для виробництва фільму «Бздюх». 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«Муніме» 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ХЕППІ ХІППІ ЛАБ» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Муніме», керуючись 

Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», 

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. Надати державну підтримку ТОВ «ХЕППІ ХІППІ ЛАБ» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних 

для виробництва фільму «Муніме». 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекти Рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ №  

 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол №  

щодо державної підтримки фільму 

«Мушля для вушка» 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Новаторфільм» та додатки до неї щодо 

надання державної підтримки для виробництва фільму «Мушля для вушка», 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», 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. Надати державну підтримку ТОВ «Новаторфільм» у формі 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних 

для виробництва фільму «Мушля для вушка». 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        О.С. Редін 

 
 


