
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
 

РІШЕННЯ № 223 
 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол № 12 

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        І.В. Гетьманцева  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
 

РІШЕННЯ № 224 
 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол № 12 

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. Одноголосно 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        І.В. Гетьманцева  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
 

РІШЕННЯ № 225 
 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол № 12 

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. Одноголосно погодити 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        І.В. Гетьманцева  



 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
РІШЕННЯ № 226 

 
12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол № 12 

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 погодити перенести рішення про подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Донбас-Гімалаї» до 26 серпня 

2022 року на наступне засідання Ради. 

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        І.В. Гетьманцева 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
РІШЕННЯ № 227 

 
12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол № 12 

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        І.В. Гетьманцева 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
РІШЕННЯ № 228 

 
12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол № 12 

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        І.В. Гетьманцева 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол №12, Рішення № 229 
Дата реєстрації 12.08.2021 
Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку 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, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 27 грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 
Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом ___1___ частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 
кому ТОВ продакшн "ДАЛІ БУДЕ ФІЛЬМЗ" 
на виробництво 

(створення) 
Теплі Лиця 

в обсязі 800 000,00 грн. (Вісімсот тисяч гривень) 
 
 
 
 
 
 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради       Іванна Гетьманцева 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол №12, Рішення №230 
Дата реєстрації 12.08.2021 
Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку 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, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 27 грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 
Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом ___1___ частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 
кому ТОВ «Мистецьке агентство «АРТ ВЕЛЕС» 
на виробництво 

(створення) 
ЕТНОФОНІЯ. Феномен українського 

багатоголосся 
в обсязі 799 730,84 грн. (Сімсот дев’яносто дев’ять тисяч 

сімсот тридцять гривень, вісімдесят чотири 

копійки) 
 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради       Іванна Гетьманцева 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол №12, Рішення № 231 
Дата реєстрації 12.08.2021 
Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку 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, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 27 грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 
Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом ___1___ частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 
кому ТОВ "Маланка Студіоз" 
на виробництво 

(створення) 
Небесні мотори 

в обсязі 721 540,00 грн. (Сімсот двадцять одна тисяча 

п’ятсот сорок гривень) 
 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради       Іванна Гетьманцева 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол №12, Рішення № 232 
Дата реєстрації 12.08.2021 
Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку 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, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 27 грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 
Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом ___1___ частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 
кому ТОВ "Фемілі Продакшен Студіо" 
на виробництво 

(створення) 
ГКЧП 

в обсязі 2 000 000,00 грн. (Два мільйони гривень) 
 

 
 
 
 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради       Іванна Гетьманцева 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол № 12, Рішення № 233 
Дата реєстрації 12.08.2021 
Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку 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, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 
політики України 27 грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 
Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом ___1___ частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 
кому ФОП Омельянов Олександр Ігорович 
на виробництво 

(створення) 
Згасаюче світло 

в обсязі 1 325 000,00 грн. (Один мільйон триста двадцять 

п’ять тисяч гривень) 
 

 
 
 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради       Іванна Гетьманцева 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол № 12. Рішення № 234 
Дата реєстрації 12.08.2021 
Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку 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, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 27 грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 
Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом ___1___ частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 
кому ФОП Рай Андрій Володимирович 
на виробництво 

(створення) 
Блуд і Кавун 

в обсязі 1 992 025,00 грн. (Один мільйон дев’ятсот 

дев’яносто дві тисячі двадцять п’ять гривень) 
 

 
 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради       Іванна Гетьманцева 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол №12, Рішення №235 
Дата реєстрації 12.08.2021 
Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку 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, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 27 грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 
Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом ___1___ частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 
кому ФОП Анучін Іван Олександрович 
на виробництво 

(створення) 
Човники 

в обсязі 1 399 750,00 грн. (Один мільйон триста 

дев’яносто дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят 

гривень) 
 

 
 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради       Іванна Гетьманцева 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол № 12, Рішення № 236 
Дата реєстрації 12.08.2021 
Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку 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, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 27 грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 
Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом ___1___ частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 
кому ТОВ "210 ДОБРИХ СПРАВ" 
на виробництво 

(створення) 
Хуха Моховинка 

в обсязі 2 000 000,00 грн. (Два мільйони гривень) 
 

 
 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради       Іванна Гетьманцева 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол №12, Рішення № 237 
Дата реєстрації 12.08.2021 
Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку 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, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 27 грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 
Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом ___1___ частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 
кому ФОП Холодкевич К.А. (анімаційна студія 

"ToonDrive") 
на виробництво 

(створення) 
Конституція для всіх: і великих, і малих 

в обсязі 1 361 300,00 грн. (Один мільйон триста 

шістдесят одна тисяча триста гривень) 
 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради       Іванна Гетьманцева 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол №12, Рішення № 238 
Дата реєстрації 12.08.2021 
Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку 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, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 27 грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 
Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом ___1___ частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 
кому ТОВ «Світ Незнайки» 
на виробництво 

(створення) 
Бздюх 

в обсязі 1 950 000,00 грн. (Один мільйон дев’ятсот 

п’ятдесят тисяч гривень) 
 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради       Іванна Гетьманцева 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол №12, Рішення №239 
Дата реєстрації 12.08.2021 
Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку 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, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 27 грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 
Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом ___1___ частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 
кому ТОВ "ХЕППІ ХІППІ ЛАБ" 
на виробництво 

(створення) 
МУНІМЕ 

в обсязі 823 695,00 грн. (Вісімсот двадцять три тисячі 

шістсот дев’яносто п’ять гривень) 
 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради       Іванна Гетьманцева 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол №12, Рішення № 240 
Дата реєстрації 12.08.2021 
Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку 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, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 27 грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 
Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом ___1___ частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 
кому ТОВ "Новаторфільм" 
на виробництво 

(створення) 
Мушля для вушка 

в обсязі 1 977 677,00 грн. (Один мільйон дев’ятсот 

сімдесят сім тисяч шістсот сімдесят сім 

гривень) 
 

 
 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради       Іванна Гетьманцева 
 
 

 

 



 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
РІШЕННЯ № 241 

 
12.08.2021            м. Київ         Протокол № 12 

 

          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: 

Одноголосно 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 500 000 грн., 00 копійок для 

популяризації національних фільмів, а саме організація та проведення 

Міжнародного кінофестивалю «Київський тиждень критики», який 

проводитиметься з 21 по 27 жовтня 2021 року.  

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        І.В. Гетьманцева 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
РІШЕННЯ № 242 

 
12.08.2021            м. Київ         Протокол № 12 

 

         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 438 480 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                                    І.В. Гетьманцева 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
РІШЕННЯ № 243 

 
12.08.2021            м. Київ         Протокол № 12 

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

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

відбудеться з 8 по 10 жовтня 2021 року, керуючись Законами України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядком прийняття 

Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної 

субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом 

повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

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

затвердженим наказом Міністерства культури України від 03.05.2019 №364, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538, 

частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада 
 

вирішила: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ГО 

«Незалежні культурні ініціативи» у вигляді державної субсидії на розповсюдження 

та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати 

витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, 

рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших 

необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів в обсязі 237 800 

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

проведення фестивалю «Українські кінодні у Гельсінкі», який відбудеться з 8 по 10 
жовтня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                                                         І.В. Гетьманцева 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
РІШЕННЯ № 244 

 
12.08.2021            м. Київ         Протокол № 12 

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організація та проведення Конкурсу короткометражних кінопроектів ім. Кіри 

Муратової, який відбудеться липень-лиспопад 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 ПрАТ «Одеська 

кіностудія» 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 814 240 грн., 00 копійок для 

популяризації національних фільмів, а саме організація та проведення Конкурсу 

короткометражних кінопроектів ім. Кіри Муратової, який відбудеться липень-
листопад 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                                                         І.В. Гетьманцева 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
РІШЕННЯ № 245 

 
12.08.2021            м. Київ         Протокол № 12 

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організація та проведення освітнього проекту Script&Cast Pitch, який 

проводитиметься 29 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 ГО «Кінозона» 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 150 020 грн., 00 копійок для популяризації 

національних фільмів, а саме організація та проведення освітнього проекту 
Script&Cast Pitch, який проводитиметься 29 серпня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                                                         І.В. Гетьманцева 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
РІШЕННЯ № 246 

 
12.08.2021            м. Київ         Протокол № 12 

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організація та проведення «Форум кастинг-директорів», який проводитиметься 

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: 

Не погоджувати рішення про надання державної підтримки ГО «Українська 

асоціація кастинг-індустрії» 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 104 750 

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

проведення «Форум кастинг-директорів», який проводитиметься 15 серпня 2021 
року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                                                         І.В. Гетьманцева 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
РІШЕННЯ № 247 

 
12.08.2021            м. Київ         Протокол № 12 

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме популяризація національного повнометражного фільму «13 автобус» в рамках 

прем’єрних показів, які відбудуться з 1 серпня по 30 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 «МКК фільм 

сервіс» 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 350 000 грн., 00 копійок для популяризації 

національних фільмів, а саме організація національного повнометражного фільму 

«13 автобус» в рамках прем’єрних показів, які відбудуться з 1 серпня по 30 вересня 
2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                                                         І.В. Гетьманцева 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
РІШЕННЯ № 248 

 
12.08.2021            м. Київ         Протокол № 12 

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організація та проведення «Карпатського Гірського Міжнародного 

Кінофестивалю (CMIFF)», 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: 

Перенести рішення про надання державної підтримки ФОП Грешко Дмитра 

Дмитровича 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 195 880 грн., 00 копійок для 

популяризації національних фільмів, а саме організація та проведення 

«Карпатського Гірського Міжнародного Кінофестивалю (CMIFF)», який 
проводитиметься з 7 по 12 вересня 2021 року. 

 

Голова Ради        А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                                                         І.В. Гетьманцева 

 
 
 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
 

РІШЕННЯ № 249 
 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол № 12 

щодо державної підтримки 
«ШТТЛ» 
 

Розглянувши заяву ТОВ "СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ" 

Продюсерський центр щодо подовження строків виробництва (створення) 

фільму «ШТТЛ», 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 перенести питання про подовження строків 

виробництва (створення) фільму «ШТТЛ» до 7 березня 2022 року на 

наступне засідання Ради. 

2. Одноголосно погодити збільшення кошторису фільму «ШТТЛ» з 

32 996 040,00 грн. до 49 382 903,80 грн. за рахунок Продюсера-

Виконавця. 

 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        І. В. Гетьманцева  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
 

РІШЕННЯ № 250 
 

12.08.2021 р.    м. Київ   Протокол № 12 

щодо використання інших мов  
«Терикони» 
 

Розглянувши заяву ТОВ "ІнсайтМедіа" Продюсерський центр щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Терикони», 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: 
 
3. Одноголосно вирішили перенести питання використання інших мов 

в обсязі 8,09% тривалості всіх реплік в фільмі «Терикони». 

 

Голова Ради        А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради        І. В. Гетьманцева 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
РІШЕННЯ № 251 

 
12.08.2021            м. Київ         Протокол № 12 

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме популяризація національного фільму «Носоріг» на Міжнародного 

кінофестивалі у Венеції, який проводитиметься у вересні 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 «Край Кінема» 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 256 074 грн., 00 копійок для популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Носоріг» на 
Міжнародного кінофестивалі у Венеції, який проводитиметься у вересні 2021 року. 

 

Голова Ради                    А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                                                        І.В. Гетьманцева 

 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 



 
РІШЕННЯ № 252 

 
12.08.2021            м. Київ         Протокол № 12 

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме популяризація національного фільму «Цензорка» на Міжнародного 

кінофестивалі у Венеції, який проводитиметься у вересні 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 «Артхаус трафік» 

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 22 404 грн., 00 копійок для популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Цензорка» на 
Міжнародного кінофестивалі у Венеції, який проводитиметься у вересні 2021 року. 

 

Голова Ради                    А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                                                       І.В. Гетьманцева 

 

 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 



 
РІШЕННЯ № 253 

 
12.08.2021            м. Київ         Протокол № 12 

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме представлення національного фільму «Відблиск» реж. Васянович В. на 

Міжнародного кінофестивалі у Венеції, який проводитиметься з 01 по 11 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 ГС 

«Асоціація кіноіндустрії України» 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 563 400 грн., 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме 

представлення національного фільму «Відблиск» реж. Васянович В. на 

Міжнародного кінофестивалі у Венеції, який проводитиметься з 01 по 11 вересня 
2021 року. 

 

Голова Ради                    А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                                                        І.В. Гетьманцева 

 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 



 
РІШЕННЯ № 254 

 
12.08.2021            м. Київ         Протокол № 12 

 

       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 700 000 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       І.В. Гетьманцева 

 


