
Проекти Рішень
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021 р. м. Київ Протокол № 

Щодовиробництва
фільму «Білий ворон»

Розглянувши заяву ТОВ «АС «УМ-ГРУП» щодо виробництва (створення)
фільму «Білий ворон», 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  використання у  фільміреплікіноземноюмовою

в обсязі, що не перевищує 10 %, а самескладають 108 секунд (9,8%)

відзагальноїтривалостівсіхреплік.

2. Погодити  збільшення  хронометражу  фільму  з  90  хвилин  до  120
хвилин 29 сек.

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021 р. м. Київ Протокол № 

щодо подовження строків виробництва
«Будинок зі скалок»

Розглянувши  заяву  ТОВ  «МУН  МЕН»  щодо  подовження  строків
виробництва  (створення)  фільму  «Будинок  зі  скалок»,  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 «Будинок зі  скалок»на 3 місяці  до  1 березня

2022 року.

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021 р. м. Київ Протокол № 

щодо подовження строків виробництва
«Донбас - Гімалаї»

Розглянувши заяву ТОВ «Трумен Продакшн» щодо подовження строків
виробництва  (створення)  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  подовження  строків  виробництва

(створення) фільму «Донбас - Гімалаї»до 26 серпня 2022 року.

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021 р. м. Київ Протокол № 

щодо подовження строків виробництва
«Талісмани Романа»

Розглянувши заяву ТОВ «Трумен Продакшн» щодо подовження строків
виробництва  (створення)  фільму  «Талісмани  Романа»,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 «Талісмани Романа»до 24 грудня 2021 року.

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
кому ТОВ «Ай К’ю»
на
виробництво
(створення)

«Іван і Марта»

в обсязі
 1 395 229,  00  грн.  (Один  мільйон  триста
дев’яносто  п’ять  тисяч  двісті  двадцять
дев’ять гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
кому ТОВ «ТОУ»
на
виробництво
(створення)

«Місто»

в обсязі
11 957 121грн.  (Одинадцять  мільйонів
дев’ятсот  п’ятдесят  сім  тисяч  сто  двадцять
одна грн.)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
кому ТОВ «ЗЕТ ПІКЧЕРЗ»
на
виробництво
(створення)

«Винен» 

в обсязі
11 800  000грн.  (Одинадцять  мільйонів
вісімсот тисяч грн.)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
кому ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ»
на
виробництво
(створення)

«Хороші дівчата потрапляють в рай» 

в обсязі
11 927 800  грн.  (Одинадцять  мільйонів
дев’ятсот двадцять вісім тисяч вісімсот грн.)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
кому ТОВ «Спільна перемога продакшн»
на
виробництво
(створення)

«В обіймах Мельпомени» 

в обсязі
11  958  000,00  грн.  (Одинадцять  мільйонів
дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч грн.)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
кому ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо»
на
виробництво
(створення)

«Братушка» 

в обсязі
11 980  000,  00грн  (Одинадцять  мільйонів
дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
кому ТОВ «Гуд Монінг Дістрібьюшн»
на
виробництво
(створення)

«Мрія Кіри» 

в обсязі
12  000  000,  00грн  (Дванадцять  мільйонів
гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»

кому
ТОВ  «АЛЬБАТРОС  КОММУНІКОС
УКРАЇНА»

на
виробництво
(створення)

«Серце дитини» 

в обсязі
11  980  560,00грн  (Одинадцять  мільйонів
дев’ятсот вісімдесят тисяч п’ятсот шістдесят
гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
кому ТОВ «Істмен Філмс»
на
виробництво
(створення)

«Більше за юність» 

в обсязі
11  970  000,00грн  (Одинадцять  мільйонів
дев’ятсот сімдесят тисяч гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
кому ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС»
на
виробництво
(створення)

«Оптика» 

в обсязі
1  497 785,  00  грн(Один  мільйон  чотириста
дев’яносто сім тисяч сімсот вісімдесят п’ять
гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
кому ТОВ «Кіновир»
на
виробництво
(створення)

«Куди летить камінець?» 

в обсязі
1  494 800,  00грн  (Один  мільйон  чотириста
дев’яносто чотири тисячі вісімсот гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  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)

«Територія» 

в обсязі
1  415  541,  00грн  (Один  мільйон  чотириста
п’ятнадцять тисяч п’ятсот сорок одна гривня)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
кому ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН»
на
виробництво
(створення)

«Віллі Ворона» 

в обсязі
1  499  760,  00грн  (Один  мільйон  чотириста
дев’яносто  дев’ять  тисяч  сімсот  шістдесят
гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ФОП Захлюпаний Олександр Олексійович
на
виробництво
(створення)

«Виховання висотою» 

в обсязі
1  497  300,  00грн  (Один  мільйон  чотириста
дев’яносто сім тисяч триста гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ



РІШЕННЯ
 

Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «В’Ю ЛАБ»
на
виробництво
(створення)

«Братики» 

в обсязі
670  000,  00грн  (Шістсот  сімдесят  тисяч
гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «Бед Рейвен»
на
виробництво
(створення)

«Волонтер» 

в обсязі
1  479  399,00  грн  (Один  мільйон  чотириста
сімдесят  дев’ять  тисяч  триста  дев’яносто
дев’ять гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «СМОЛІЙКІНО»
на
виробництво
(створення)

«Комора» 

в обсязі
1  490  000  грн  (Один  мільйон  чотириста
дев’яносто тисяч гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «МАРКЕР МЕДІА»
на
виробництво
(створення)

«Оркестр» 

в обсязі
1  498  880,00грн  (Один  мільйон  чотириста
дев’яносто  вісім  тисяч  вісімсот  вісімдесят
гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «Пірат»
на
виробництво
(створення)

«Баланс білого»

в обсязі
1  484  100,00  грн  (Один  мільйон  чотириста
вісімдесят чотири тисячі сто гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «ЕВОС ФІЛЬМ»
на
виробництво
(створення)

«Маргарита квітка дика» 

в обсязі
1  498  000,00грн  (Один  мільйон  чотириста
дев’яносто вісім тисяч гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «Добранічфільм»
на
виробництво
(створення)

«Filtered» 

в обсязі
1  498  442,00грн  (Один  мільйон  чотириста
дев’яносто  вісім  тисяч  чотириста  сорок  дві
гривні)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/05/13/609ce01b27561-zayava_filtered_dobranichfilm-bez-kontaktiv.pdf%22


РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «Гуд МонінгДістрібьюшн»
на
виробництво
(створення)

«Агнозія» 

в обсязі
1 500 000,00грн (Один мільйон п’ятсот тисяч
гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/05/13/609ce01b27561-zayava_filtered_dobranichfilm-bez-kontaktiv.pdf%22


РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»
на
виробництво
(створення)

«Сина» 

в обсязі
1  498  800,00грн  (Один  мільйон  чотириста
дев’яносто вісім тисяч вісімсот гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/05/13/609ce01b27561-zayava_filtered_dobranichfilm-bez-kontaktiv.pdf


РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО»
на
виробництво
(створення)

«любоу/miłość» 

в обсязі
1 208 604, 90 грн. (Один мільйон двісті вісім
тисяч  шістсот  чотири  гривні,  дев’яносто
копійок)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева

 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/05/13/609d2854e8e07-dodatok_-2-bez-kontaktiv_compressed.pdf%22


РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «Кіновир»
на
виробництво
(створення)

«Хіба то море чутно в мушлі?» 

в обсязі
1  499  850грн.  (Один  мільйон  чотириста
дев’яносто  дев’ять  тисяч  вісімсот  п’ятдесят
гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «Трафік Філмз»
на
виробництво
(створення)

«Курорт» 

в обсязі
1  498  772,00  грн  (Один  мільйон  чотириста
дев’яносто  вісім  тисяч  сімсот  сімдесят  дві
гривні)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «БОЗОНФІЛМ»
на
виробництво
(створення)

«Ополонка» 

в обсязі
1  497000,00  грн  (Один  мільйон  чотириста
дев’яносто сім тисяч гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ



РІШЕННЯ
 

Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «Табор»
на
виробництво
(створення)

«Фрагменти льоду» 

в обсязі 1 000 000,00 грн (Один мільйон гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ



РІШЕННЯ
 

Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «САММІТ ФІЛЬМ»
на
виробництво
(створення)

«Людина, що хотіла розфарбувати світ» 

в обсязі
995  000,00грн  (Дев’ятсот  дев’яносто  п’ять
тисяч гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ



 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «НебокрайФілмз»
на
виробництво
(створення)

«От вінта» 

в обсязі
940  000,00грн  (Дев’ятсот  сорок  тисяч
гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ



РІШЕННЯ
 

Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ФОП Свинчук Роман Іванович
на
виробництво
(створення)

«Звук Райдуги» 

в обсязі
864  700,00грн  (Вісімсот  шістдесят  чотири
тисячі сімсот гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «Студія «Золоте Руно»
на
виробництво
(створення)

«Микола» 

в обсязі
989 350,00грн (Дев’ятсот вісімдесят  дев’ять
тисяч триста п’ятдесят гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «ТРИ-Я-ДА-ПРОДАКШН»
на
виробництво
(створення)

«Земля Енея» 

в обсязі 1 000 000,00грн (Один мільйон гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ФОП Кравцова Оксана Ігорівна
на
виробництво
(створення)

«Глядєлов» 

в обсязі
936 000,  00  грн.  (Дев’ятсот  тридцять  шість
тисяч гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «Премєр-Медіа»
на
виробництво
(створення)

«Майа Дерен. Танок у Києві» 

в обсязі
987  000,  00грн.  (Дев’ятсот  вісімдесят  сім
тисяч гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ФОП Єфіменко Злата Романівна
на
виробництво
(створення)

«Хочу додому» 

в обсязі
434 000,00 грн. (Чотириста тридцять чотири
тисячі гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___3___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «Телерадіокомпанія «Корисне ТБ»
на
виробництво
(створення)

«З одного тіста» 

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

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___3___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ФОППономарьова Н. Л.
на
виробництво
(створення)

«Щедрик і Ко» 

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

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «Добранічфільм»
на
виробництво
(створення)

«Поза часом» 

в обсязі
1 490 000,00 грн (один мільйон
чотириста дев’яносто тисяч гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «студіо КАПІ»
на
виробництво
(створення)

«Місто щасливих хлопчиків» 

в обсязі
1 399 685,00 грн (Один мільйон
триста  дев’яносто  дев’ять  тисяч  шістсот
вісімдесят п’ятьгривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  державну  підтримку  кінематографії  у
формі, передбаченій пунктом ___1___ частини першої статті 7
Закону  України  «Про  державну  підтримки  кінематографії  в
Україні»
Кому ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»
на
виробництво
(створення)

«Тук Тук Тук» 

в обсязі
1 450 000,00 грн (Один мільйон
чотириста п’ятдесят тисяч гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ

 
Номер
реєстрації

 

Дата реєстрації 30.08.2021

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/  не  надавати  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)

«КІТ» 

в обсязі
1  497  000,00  грн  (Один  мільйон  чотириста
дев’яносто сім тисяч гривень)

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021 р. м. Київ Протокол № 

Щодовиробництва 
фільму «Відблиск»

Розглянувши заяву ТОВ «Арсенал філмз»щодо збільшення хронометражу
фільму «Відблиск»,  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 хронометражу фільму до 126 хвилин 45 сек.

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021 р. м. Київ Протокол № 

Щодовиробництва
фільму «Казка про Коника»

Розглянувши заяву ТОВ «АС «УМ-ГРУП»щодо використання іноземної
мови  у  фільмі  «Казка  про  Коника»,  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  використанняу  фільмісценіноземнимимовами

в  обсязі,  що  не  перевищує  10  %,  а

самескладають7%відзагальноїтривалості.

Голова Ради А. О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021        м. Київ       Протокол № 

         За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо популяризації  національних  фільмів,  а
саме організація  та  проведення Конкурсу короткометражних кінопроектів  ім.  Кіри
Муратової  «Короткі  зустрічі»,  який  відбудеться  з  серпня  по  листопад 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  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 з  серпеня по
листопад 2021 року.

Голова Ради А.О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                         І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021        м. Київ       Протокол № 

         За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо популяризації  національних  фільмів,  а
саме популяризація національного фільму «Чому я живий» у зв’язку  прем’єрними
показами,  які  відбудуться  з  серпня  по  листопад  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  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 400 000 грн.,  00 копійок для
популяризації  національних  фільмів,  а  саме  популяризація  національного  фільму
«Чому  я  живий»  у  зв’язку   прем’єрними  показами,  які  відбудуться  з  серпня  по
листопад 2021 року.

Голова Ради А.О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                         І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021        м. Київ       Протокол № 

         За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо популяризації  національних  фільмів,  а
саме популяризація національного повнометражного фільму «13 автобус» у зв’язку
прем’єрними  показами,  які  відбудуться  з  1  вересня  по  31  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 «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»  у  зв’язку   прем’єрними  показами,  які
відбудуться з 1 вересня по 31 жовтня 2021 року.

Голова Ради А.О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                         І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021        м. Київ       Протокол № 

         За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо популяризації  національних  фільмів,  а
саме організація та проведення «Дні українського кіно в Італії в Національному Музеї
Кіно в  Турині»,  які  проводитимуться  з  19  по 21 листопада  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 299 170 грн.,  00 копійок для
популяризації  національних  фільмів,  а  саме  організація  та  проведення  «Дні
українського  кіно  в  Італії  в  Національному  Музеї  Кіно  в  Турині»,  які
проводитимуться з 19 по 21 листопада 2021 року.

Голова Ради              А.О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                        І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021        м. Київ       Протокол № 

         За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо популяризації  національних  фільмів,  а
саме  популяризація  національного  фільму  «ДО ЩАСТЯ» у  зв’язку   прем’єрними
показами,  які  відбудуться  6  жовтня  та  3  грудня  2021  року,  керуючись  Законами
України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію»,
Порядком  прийняття  Радою  з  державної  підтримки  кінематографії  рішення  про
надання  державної  субсидії  на розповсюдження  та/або  популяризацію
національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення
творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від
використаних рекламних засобів)  та інших необхідних заходів,  у тому числі  за
участі  творчих  груп  фільмів,  затвердженим  наказом  Міністерства  культури
України  від  03.05.2019  №364,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України
31.05.2019 за № 567/33538, частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України,
Рада

вирішила:

Одноголосно  ухвалити  рішення  про  надання  державної  підтримки  ФОП
Соломахіна Ольга Константинівна 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 221 700
грн.,  00  копійок  для  популяризації  національних  фільмів,  а  саме  популяризація
національного  фільму  «ДО  ЩАСТЯ»  у  зв’язку   прем’єрними  показами,  які
відбудуться 6 жовтня та 3 грудня 2021 року.

Голова Ради              А.О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                        І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021        м. Київ       Протокол № 

       За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки кінематографії
(далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а саме організація та
проведення «Дні українського кіно у Мексиці», які проводитимуться у жовтні 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
«МЕЛЛІВОРА СТУДІЯ»  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  300 000 грн.,  00 копійок для
популяризації  національних  фільмів,  а  саме  організація  та  проведення  «Дні
українського кіно у Мексиці», які проводитимуться у жовтні 2021 року.

Голова Ради А.О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021        м. Київ       Протокол № 

       За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки кінематографії
(далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а саме популяризація
національного документального фільму «Казка про коника» у зв’язку  прем’єрними
показами, які відбудуться з 4 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 ФОП Мізіна
Катерина Олександрівна  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  85 600 грн.,  00  копійок для
популяризації  національних  фільмів,  а  саме  популяризація  національного
документального фільму «Казка про коника» у зв’язку  прем’єрними показами, які
відбудуться з 4 по 11 вересня 2021 року.

Голова Ради А.О. Колюбаєв

Секретар Ради І.В. Гетьманцева



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

30.08.2021        м. Київ       Протокол № 

         За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо популяризації  національних  фільмів,  а
саме  організація  та  проведення  «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:

Одноголосно  ухвалити  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 № 

30.08.2021        м. Київ       Протокол № 

         За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії  (далі  –  Рада)  питання  щодо популяризації  національних  фільмів,  а
саме організація та проведення  заходу «Дні українського кіно у Пловдиві» (Болгарія),
який проводитиметься  з  7  по 11  жовтня  2021 року,  керуючись  Законами України
«Про  державну  підтримку  кінематографії  в  Україні»,  «Про  кінематографію»,
Порядком  прийняття  Радою  з  державної  підтримки  кінематографії  рішення  про
надання  державної  субсидії  на розповсюдження  та/або  популяризацію
національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення
творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від
використаних рекламних засобів)  та інших необхідних заходів,  у тому числі  за
участі  творчих  груп  фільмів,  затвердженим  наказом  Міністерства  культури
України  від  03.05.2019  №364,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України
31.05.2019 за № 567/33538, частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України,
Рада

вирішила:

Одноголосно  ухвалити  рішення  про  надання  державної  підтримки
Комунального підприємства виконавчого органу Київради (КМДА) «Київкінофільм»
у  вигляді  державної  субсидії  на  розповсюдження  та/або  популяризацію
національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення
творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від
використаних рекламних засобів)  та інших необхідних заходів,  у тому числі  за
участі  творчих груп фільмів в обсязі  157 500 грн.,  00 копійок для популяризації
національних фільмів,  а  саме організація та проведення  заходу «Дні українського
кіно у Пловдиві» (Болгарія), який проводитиметься з 7 по 11 жовтня 2021 року.

Голова Ради А.О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                         І.В. Гетьманцева


