
Проєкти Рішень

-------------РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ______

РІШЕННЯ

09.09.2021р.                                          м. Київ                            Протокол № 

За результатами проведення ІІ  етапу Сімнадцятого конкурсного відбору,
керуючись  Законами  України  «Про  державну  підтримку  кінематографії  в
Україні», «Про кінематографію», наказами Міністерства культури Україні від
27.12.2018 № 1143 (у редакції наказу Міністерства культури та інформаційної
політики  України  від  16  березня  2021  року  №  198),  зареєстрованим  в
Міністерстві  юстиції  України  09.04.2021  за  №482/36104  «Про  порядок
прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про здійснення
публічних  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних  для  виробництва
(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для
дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів
художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів,
надання  державної  субсидії  на  виробництво  (створення)  фільму  (ігрового,
анімаційного  тощо),  телевізійного  фільму,  телевізійного  серіалу»  та  «Про
порядок  та  критерії  проведення  творчого  конкурсу  (пітчингу)»,  Рада  з
державної підтримки кінематографії (далі – Рада)

вирішила:

1. Затвердити  перелік  кінопроектів  –  переможців  Сімнадцятого
конкурсного відбору:

Додаток на _____арк

Голова Ради                                                                                А. О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                            О. С. Редін



________РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ______

РІШЕННЯ

09.09.2021р.                                          м. Київ                            Протокол № 

За  результатами  обговорення  членами  Ради  з  державної  підтримки
кінематографії (далі – Ради) щодо затвердження кандидатів до складу експертів
з  фінансово  –  економічних  питань  для  оцінки  кінопроектів  –  переможців
Сімнадцятого  конкурсного  відбору  ,  керуючись  Законом  України  «Про
державну підтримку кінематографії в Україні», "Порядку утворення та роботи
експертних  комісій  при  Раді  з  державної  підтримки  кінематографії,  а  також
умов  їх  діяльності",  затвердженого  Наказом  Міністерства  культури  та
інформаційної політики України від 28 квітня 2021 року № 298, зареєстрованого
в  Міністерстві  юстиції  України  від  30.04.2021  року  за  №  594/36216  (далі  –
Порядок), Рада

вирішила:

1. Затвердити  перелік   кандидатів  до  складу  експертів  з  фінансово  –
економічних  питань  для  оцінки  кінопроектів  –  переможців
Сімнадцятого конкурсного.

 

Додаток на _____ арк.

Голова Ради                                                                                А. О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                            О. С. Редін



----------РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ-----------

РІШЕННЯ №

09.09.2021р. м.Київ Протокол №

Щодо подовження строків
виробництва  фільму «Євродонбас»

Розглянувши  заяву  ТОВ  «435  ФІЛМС»  щодо  подовження  строків
виробництва (створення) фільму «Євродонбас»,  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 «Євродонбас» на 2 місяці до 17 листопада 2021 року.

Голова Ради А.О.Колюбаєв

Секретар Ради О.М.Ковальова



--------------РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ-----------

РІШЕННЯ №

09.09.2021р. м.Київ Протокол №

Щодо подовження  строків
виробництва  фільму «Ви крадення диявола»
та заміну автора сценарію фільму

Розглянувши  заяву  ТОВ  «Гарнет  Інтернешнл  Медіа  Груп»  щодо
подовження строків виробництва (створення) фільму «Викрадення диявола» та
заміну автора сценарію вказаного фільму , 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 «Викрадення диявола» до 01 квітня 2023 року.

2. Одноголосно  погодити  заміну  автора  сценарію  фільму  «Викрадення
диявола» на Гая Моше.

Голова Ради А.О.Колюбаєв

Секретар Ради О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №

09.09.2021        м. Київ       Протокол № 

         За  результатами обговорення  членами Ради  з  державної  підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів,
а  саме  організація  та  проведення  Міжнародного  дитячого  кінофестивалю
«Кідсмувіфест»,  який  проводитиметься  30-31  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  ГО
«Міжнародний  дитячий  кінофестиваль  Кідсмувіфест»  у  вигляді  державної
субсидії  на  розповсюдження  та/або  популяризацію  національних  фільмів
шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей,
презентацій,  прем’єрних  показів,  рекламування  (незалежно  від  використаних
рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих
груп  фільмів  в  обсязі  198  375  грн.,  00  коп.  для  популяризації  національних
фільмів,  а  саме  організації  та  проведення  Міжнародного  дитячого
кінофестивалю «Кідсмувіфест», який проводитиметься 30-31 жовтня 2021 року.

Голова Ради А.О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                         О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №

09.09.2021        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 «В. Сильвестров»
у зв’язку  прем’єрними показами, які відбудуться у вересні-листопаді 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
«КИЇВМЮЗІКФІЛЬМ» 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 132 773
грн.,  31  коп.  для  популяризації  національних  фільмів,  а  саме  популяризації
національного  документального  фільму  «В.  Сильвестров»  у  зв’язку   з
прем’єрними показами, які відбудуться у вересні-листопаді 2021 року.

Голова Ради А.О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                         О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 

09.09.2021        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 5 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 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 коп. для популяризації національних фільмів, а саме організації
та  проведення  «Карпатського  Гірського  Міжнародного  Кінофестивалю
(CMIFF)», який проводитиметься з 5 по 10 жовтня 2021 року.

Голова Ради А.О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                         О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №

09.09.2021        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 «Май далеко-май
добре»  у  зв’язку  прем’єрними показами,  які  відбудуться  у  вересні-листопаді
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
«ТАБОР»  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 100 000
грн.,  00  коп.  для  популяризації  національних  фільмів,  а  саме  популяризації
національного документального фільму «Май далеко-май добре» у зв’язку  з
прем’єрними показами, які відбудуться у вересні-листопаді 2021 року.

Голова Ради А.О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                         О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №

09.09.2021        м. Київ       Протокол № 

         За  результатами обговорення  членами Ради  з  державної  підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів,
а  саме  організація  та  проведення  Київського  міжнародного  фестивалю КМФ
«Кінолітопис-2021»,  який  відбудеться 11-18  вересня  2021  року,  керуючись
Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про
кінематографію»,  Порядком  прийняття  Радою  з  державної  підтримки
кінематографії  рішення  про  надання  державної  субсидії  на  розповсюдження
та/або  популяризацію  національних  фільмів  шляхом  повної  або  часткової
оплати  витрат  на  проведення  творчих  зустрічей,  презентацій,  прем’єрних
показів,  рекламування  (незалежно  від  використаних  рекламних  засобів)  та
інших  необхідних  заходів,  у  тому  числі  за  участі  творчих  груп  фільмів,
затвердженим  наказом  Міністерства  культури  України  від  03.05.2019  №364,
зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України  31.05.2019  за  №  567/33538,
частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада

вирішила:

Одноголосно  ухвалити  рішення  про  надання  державної  підтримки  ГО
«Літопис»  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 600 000
грн.,  00  коп.  для  популяризації  національних  фільмів,  а  саме  організації  та
проведення  Київського  міжнародного  фестивалю  КМФ  «Кінолітопис-2021»,
який відбудеться 11-18 вересня 2021 року.

Голова Ради А.О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                         О.С. Редін



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №

09.09.2021        м. Київ       Протокол № 

         За  результатами обговорення  членами Ради  з  державної  підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів,
а саме популяризація національного ігрового фільму «Мій дідусь - Дід мороз» у
зв’язку   прем’єрними  показами,  які  відбудуться  у  вересні-грудні  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
«БЕД КАРМА ПРОДАКШН» 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
348  000  грн.,  00  коп.  для  популяризації  національних  фільмів,  а  саме
популяризації національного ігрового фільму «Мій дідусь - Дід мороз» у зв’язку
з прем’єрними показами, які відбудуться у вересні-грудні 2021 року.

Голова Ради А.О. Колюбаєв

Секретар Ради                                                                         О.С. Редін


