
_________РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ______ 

РІШЕННЯ № 314 

 

09.09.2021р.                                          м. Київ                            Протокол № 14 

 

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 4 арк. 

Голова Ради                                       (Підпис)                              А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                    (Підпис)                             О. С. Редін 

 



Додаток до рішення № 314 

№ Виробник Назва кінопроекту Режисер Рейтинговий бал (середній бал) 

Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії) 

1 ТОВ "студіо КАПІ" Далія і Червона Книга  

Головний режисер проєкту – 

Давід Бісбано, режисерка від 

України ("студіо КАПІ") – 

Оксана Карпус 

14,57 

Ігрові повнометражні (для широкої глядацької аудиторії)  

1 
ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН" 
Зілля  Войцешек Ярослав 14,83 

2 
ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН" 
Коза Ностра. Хрещена мати  

Потатуєв Павло Павлович, 

Лодкіна Анастасія 

Володимирівна 
14,83 

3 
ТОВ "СОЛАР МЕДІА 

ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" 
Її очима  Ірина Громозда 14,67 

4 

ТОВ "СПІЛЬНА 

ПЕРЕМОГА 

ПРОДАКШН" 

Глухомань  Максим Черниш 14,17 

5 

ТОВ "ТВІЙ 

НАЙКРАЩИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ" 

Найкращі вихідні Владислав Климчук 14,17 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6ca825c774-dodatok-2_zayava-bez-zaznachennya-kontaktnykh-danykh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6a692edf8b-zillya_zayava_bez-person-dan.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/14/60ee948151262-kozanostra_zayava_bezpersondan_.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6a4a962842-zayava_bez-person-danykh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c8f5ae6b9-dodatok-2_bez-kontaktiv_glukhoman.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6aab4e873b-zayavka_naykrashhi-vykhidni_v2_bez_person_dan.pdf


6 
ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН" 
На природу 

Зборовський Олег 

Володимирович 
14,00 

7 ТОВ "Кіномедія" Добре, що мама не знає  Олександр Литвиненко 13,67 

8 
ТОВ "Прототип 

Продакшн" 
За двома зайками  Антон Щербаков 13,50 

9 ТОВ "МО Філмз" З Новим кРоком Тарасов Денис 13,17 

10 
ТОВ "Прайм Сторі 

Пікчерс" 
Голос серця  Аліна Чеботарьова 13,00 

Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії  

1 ТОВ "ГРЕЙД М" Лайфер 

Матешко Анастасія 

Анатоліївна 
14,00 

2 ГО "ВАУ СТУДІО" Сіль і перець до смаку Галина Лишак 13,83 

3 ТОВ "ВАЙТ ФІЛМС" Я ГРАЮ Олександр Бєляк 13,17 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6a64034d71-na-pryrodu_zayava_bezpersondan.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c42f22d0a-dodatok-2_bez-zaznachennya-personalnykh-danykh_tov-kinomediya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6a9ae8271a-za-dvoma-zaykamy_zayavka_bez_person_dan.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6cf7187671-zayava-z-novym-krokom-bez-kontaktiv.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c9ee42095-dodatok-2-bk.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6ae9b8e0d5-0_zayava-bez-kont-danykh-na-uchast-v-konkursi_lajjfer_tov-_grejjd-m_.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6fe9e3762a-dodatok-2-zayavka-bez-personalnykh-danykhsil-i-perec-do-smakugo-vau-studio-pdfio.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c5b920881-bez-rekvizytiv_dodatok-2_ya-grayu_vajjt-films_17pitchyng.pdf


Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські) 

1 ТОВ "РІАЛ ПІКЧЕРЗ" Мій юний принц  Хачік Васілян 14,60 

2 ТОВ "ФОРФІЛМЗ" ORTALAN  Наріман Алієв 14,40 

3 
ТОВ "Солар Медіа 

Інтертейнмент" 
Уроки толерантності Аркадій Непиталюк 14,40 

4 ТОВ "ГРЕЙД М" Соліст Сторожев Сергій Євгенович 14,20 

5 
ТОВ "Гуд Монінг 

Дістрібьюшн" 
В темряві  Олексій Тараненко 14,00 

6 ТОВ "Мун Мен" СТАН Нікон Романченко 14,00 

7 ТОВ "ЗЕТ ПІКЧЕРЗ" 140 Децибелів тиші Роман Синчук 13,60 

8 ТОВ "ТОУ" Нижній горизонт Озірна Жанна Вікторівна 13,40 

Неігрові фільми 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c53b6ec84-dodatok-2bez-kontaktiv_miy-yunyy-prync.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6dc1dc060f-1-ortalan-zayava.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6b8642c8ed-7_zayava-_bez_person-dan.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6f69ac9a11-0_zayavka-bez-kont-danykh-na-uchast-v-konkursi_solist_tov-_grejjd-m_.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c40711c21-00_v-temryavi_zayava-na-uchast-u-tvorchomu-konkursi-pitchyngu-bez-kontakt.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c8b24ae71-zayava_stan_tov-mun-men_bez-personalnykh-dannykh.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6cac76f940-dodatok2bez-kontaktiv_140-decybeliv-tyshi.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6bab78f88c-00_nyzhniy-goryzont_zayavka_bez-zaznachennya-personalnykh-danykh.pdf


1 
ФОП Рай Андрій 

Володимирович 
Невідома історія  Дондюк Микола Юрійович 14,86 

2 
ФОП Крижна Вероніка 

Аркадіївна 
Симфонія Донбасу 2021  Рубашевська Олена Олегівна 14,86 

3 

ТОВ "СПІЛЬНА 

ПЕРЕМОГА 

ПРОДАКШН" 

М. Зав’ялов- хрещений 

батько українського боксу 

Сергій Долбілов 14,43 

4 
ФОП Моргунець-

Ісаєнко О.О. 
Сухе болото  Моргунець-Ісаєнко О.О. 14,43 

5 
ТОВ "БІЕРБІ 

ПРОДАКШН" 
TRUE_IT.UA  Кочнев Д.С. 13,43 

6 
ТОВ "Скрін Медіа 

Юкрейн" 
Атлети Бога Ткачук Марина Дмитрівна 13,43 

7 

ПП 

"ПРОДЮСЕРСЬКА 

АГЕНЦІЯ "АССА" 

Операція Щит України  Короп Олена 13,14 

8 
ФОП Ткач Євген 

Сергійович 
Долина карпатського зубра 

Михайло Богомаз, Сергій 

Розов 
13,00 

9 ТОВ "Торнадо Фільм" Оркестр (Музика буття)  Черномашинцев Геннадій 13,00 

 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c452d3a2f-00_zayava-bez-kont-danykh-na-uchast-v-konkursi_nevidoma-istoriya_fop-ray-av.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6add799673-0_zayava_bez_kont_danykh_symfoniya-donbasu-2021_fop-kryzhna-va.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c7746daa0-dodatok-2bez-kontaktiv_zav-yalov.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c7746daa0-dodatok-2bez-kontaktiv_zav-yalov.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c88db717b-00_sukhe-boloto-zayava.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6d04fee0fd-zayava-dodatok-2-bez-personalnykh-danykh-1.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6d89dd9d7d-dodatok-2_bez-danykh_zakarpattya.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6e75a865be-zayavka-operaciya-shhyt-ukrainy-2.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6ee08c4572-dodatok-2-zayava-bez-dannyh-dolyna-zubra-fop-tkach.pdf
https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6a5547cb1e-_dodatok-2_orkestrmuzyka-buttya-bez-zaznachennya-kontaktnykh-danykh.pdf


________РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ______ 

РІШЕННЯ №315 

 

09.09.2021р.                                          м. Київ                            Протокол № 14 

 

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: 

 

Затвердити перелік  кандидатів до складу експертів з фінансово – 

економічних питань для оцінки кінопроектів – переможців Сімнадцятого 

конкурсного. 

  

Додаток на  1 арк. 

 

Голова Ради                                    (Підпис)                                    А. О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                (Підпис)                         1           О. С. Редін 

 



Додаток до рішення №315 

 17-й конкурс 

1 Виговська Олеся Іванівна 

2 Єфіменко Злата Романівна 

3 Гутаревич Лариса Віталіївна 

4 Дідик Дмитро Миколайович 

5 Бабкін Дмитро Дмитрович 

 Резерв 

1 Яценко Володимир Вікторович 

 



________РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ________ 

РІШЕННЯ №316 

09.09.2021р.     м.Київ           Протокол №14 

 

 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: 

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Євродонбас» на 2 місяці до 17 листопада 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О.Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.М.Ковальова 

 

 

 

 



_________РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ_______ 

РІШЕННЯ №317 

09.09.2021р.     м.Київ             Протокол №14 

 

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    (Підпис)   А.О.Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 318 

 

09.09.2021            м. Київ                      Протокол № 14 

 

         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 копійок для популяризації національних 

фільмів, а саме організація та проведення Міжнародного дитячого 

кінофестивалю «Кідсмувіфест», який проводитиметься 30-31 жовтня 2021 року. 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

Секретар Ради                                (Підпис)                          О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 319 

 

09.09.2021            м. Київ            Протокол № 14 

 

         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 100 000 грн., для популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного документального 

фільму «В. Сильвестров» у зв’язку  прем’єрними показами, які відбудуться у 

вересні-листопаді 2021 року. 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

Секретар Ради                                (Підпис)                          О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 320 

 

09.09.2021            м. Київ             Протокол № 14 

 

         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 копійок для популяризації національних фільмів, а саме організація та 

проведення «Карпатського Гірського Міжнародного Кінофестивалю (CMIFF)», 

який проводитиметься з 5 по 10 жовтня 2021 року. 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

Секретар Ради                                (Підпис)                          О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 321 

 

09.09.2021            м. Київ             Протокол № 14 

 

         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 копійок для 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. 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

Секретар Ради                                (Підпис)                          О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 322 

 

09.09.2021            м. Київ             Протокол № 14 

 

         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 150 000 грн., 00 копійок для 

популяризації національних фільмів, а саме організація та проведення Київського 

міжнародного фестивалю КМФ «Кінолітопис-2021», який відбудеться 11-18 

вересня 2021 року. 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

Секретар Ради                                (Підпис)                          О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 323 

 

09.09.2021            м. Київ             Протокол № 14 

 

         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: 

Перенести 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 копійок для 

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 на наступне засідання. 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

Секретар Ради                                (Підпис)                          О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 324 

 

09.09.2021 р.    м. Київ            Протокол № 14 

щодо подовження строків фільму 

«Лимани. Битва за рай» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА» 

щодо подовження строків виробництва (створення) фільму «Лимани. Битва за 

рай», керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», «Про кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за 

№112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», 

Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Одноголосно погодити подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Лимани. Битва за рай» до 15 грудня 2021 року. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

  



 РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 325 

 

09.09.2021 р.    м. Київ            Протокол № 14  

щодо зменшення кошторисної вартості анімаційного  

серіалу «Волохатий блог. Другий сезон» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «ТЕТ-Продакшн» щодо зменшення 

кошторисної вартості виробництва (створення) анімаційного серіалу «Волохатий 

блог. Другий сезон», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», «Про кінематографію», наказом Міністерства 

культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 28.01.2019 за №112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття 

рішення Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі 

– Рада)  

вирішила: 

 

Одноголосно погодити зменшення  кошторисної вартості анімаційного 

серіалу «Волохатий блог. Другий сезон» з 6 043 880,65 грн. на 6 005 248,76 грн. 

за рахунок Продюсера-Виконавця та Держкіно. 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв  

 

Секретар Ради    (Підпис)   О.С. Редін 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 326  

 

09.09.2021            м. Київ             Протокол № 14 

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

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

а саме організація та проведення Міжнародного фестиваль актуальної анімації та 

медіа-мистецтва LINOLEUM 2021» який проводився 1-5 вересня 2021 року, 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», «Про кінематографію», Порядком прийняття Радою з державної 

підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на 

розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або 

часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

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

затвердженим наказом Міністерства культури України від 03.05.2019 №364, 

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

частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада 

 

вирішила: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ 

«Анімаград» у вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або 

популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат 

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

(незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у 

тому числі за участі творчих груп фільмів в обсязі 199 999 грн., для популяризації 

національних фільмів, а саме організація та проведення Міжнародного фестиваль 

актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM 2021», який проводився 1-5 

вересня 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                (Підпис)                          О.С. Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 327 

 

09.09.2021            м. Київ             Протокол № 14 

 

         За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

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

а саме організація та проведення четвертої премії кінокритиків «Кіноколо», яка 

проводитиметься 21 жовтня 2021 року, керуючись Законами України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», 

Порядком прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про 

надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію 

національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення 

творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно 

від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі 

за участі творчих груп фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури 

України від 03.05.2019 №364, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

31.05.2019 за № 567/33538, частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, 

Рада 

 

вирішила: 

Одноголосно ухвалити рішення про надання державної підтримки 

Асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське» у 

вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію 

національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення 

творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно 

від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі 

за участі творчих груп фільмів в обсязі 299 880 грн., 00 копійок для популяризації 

національних фільмів, а саме організація та проведення четвертої премії 

кінокритиків «Кіноколо», який проводитиметься 21 жовтня 2021 року. 

 

Голова Ради    (Підпис)   А.О. Колюбаєв 

 

Секретар Ради                                (Підпис)                         О.С. Редін 


