Проекти рішень
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №
28.09.2021 р.

м. Київ

Протокол №

щодо подовження строків фільму
«Люксембург, Люксембург»

Розглянувши звернення ТОВ «Форфілмз» щодо подовження строків
виробництва (створення) «Люксембург, Люксембург» 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:
1.

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму

«Люксембург, Люксембург» до 01 жовтня 2022 року.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №
28.09.2021 р.

м. Київ

Протокол №

щодо подовження строків фільму
«Одного Всесвіту мало. Іван Марчук»

Розглянувши звернення ТОВ «Спільна перемога продакшн» щодо
подовження строків виробництва (створення) фільму «Одного Всесвіту мало.
Іван Марчук», 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:
1.

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму

«Одного Всесвіту мало. Іван Марчук» до 22 квітня 2022 року.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №
28.09.2021 р.

м. Київ

Протокол №

щодо подовження строків фільму
«Її б звали Марта»

Розглянувши звернення ТОВ «Джой Філмс» щодо подовження строків
виробництва (створення) фільму «Її б звали Марта», 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:
1.

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму

«Її б звали Марта» до 24 травня 2022 року.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №
28.09.2021 р.

м. Київ

Протокол №

щодо подовження строків фільму
«Клондайк»

Розглянувши звернення ТОВ «Кедр Фільм» щодо подовження строків
виробництва (створення) фільму «Клондайк», 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:
1.

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму

«Клондайк» до 22 грудня 2021 року.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №
28.09.2021 р.

м. Київ

Протокол №

щодо подовження строків фільму
«Миротворці. Перша місія»

Розглянувши звернення ТОВ «Мир і Ко Продакшн» щодо подовження
строків виробництва (створення) фільму «Миротворці. Перша місія»,
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:
1.

Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму

«Миротворці. Перша місія» до 22 січня 2022 року.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №
28.09.2021 р.

м. Київ

Протокол №

щодо використання інших мов у фільмі
«Я Сама»

Розглянувши звернення ТОВ «Кінокіт» використання інших мов у
фільмі «Я Сама», 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:
1.

Погодити використання інших мов у фільмі «Я Сама» в обсязі

8,7% тривалості всіх реплік учасників фільму.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №
28.09.2021 р.

м. Київ

Протокол №

щодо зменшення кошторисної вартості фільму
«Тривала втеча»

Розглянувши звернення ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей» щодо
зменшення кошторисної вартості виробництва (створення) фільму «Тривала
втеча», 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:
1.

Погодити

зменшення

кошторисної

вартості

виробництва

(створення) фільму «Тривала втеча» за рахунок Продюсера-Виконавця з
Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ №
28.09.2021 р.

м. Київ

Протокол №

щодо надання державної підтримки
фільму «То моє море»

Розглянувши заяву ТОВ "Фаланстер" та додатки до неї щодо надання
державної підтримки для виробництва фільму «То моє море», 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 надання державної підтримки у формі здійснення

публічних закупівель товарів, робіт та послуг на виробництво (створення)
фільму «То моє море» ТОВ "Фаланстер" в обсязі 1 997 105 грн 00 коп., що
становить 100% загальної кошторисної вартості.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 3 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «ГЛОУБЕРРІ БУКС»
на виробництво Хоробрі Зайці (сезон 2)
(створення)
в обсязі
20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень
00 коп)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 3 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "ЯРКІ СВІТ"
на виробництво Школа для малих чудовиськ
(створення)
в обсязі
10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00
коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "Березкіно"
на виробництво Соломен
(створення)
в обсязі
25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів
гривень 00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "ЕФ ФІЛМЗ"
на виробництво Мільйонери
(створення)
в обсязі
6 020 000,00грн. (шість мільйонів двадцять
тисяч гривень 00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "Торнадо Фільм"
на виробництво Дике літо в Криму
(створення)
в обсязі
23 548 778,40 грн. (двадцять три мільйони
п’ятсот сорок вісім тисяч сімсот сімдесят вісім
гривень сорок копійок)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "Одеса Фільм Продакшн"
на виробництво Режисер
(створення)
в обсязі
24 995 900,00 грн. (двадцять чотири мільйони
дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот
гривень 00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "ЕВОС ФІЛЬМ"
на виробництво «АЛАҐЬОЗ»
(створення)
в обсязі
3 960 000,00 грн. (три мільйони дев’ятсот
шістдесят тисяч гривень 00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 1 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "ФОРФІЛМЗ"
на виробництво ДІМ
(створення)
в обсязі
7 820 000 грн. (сім мільйонів вісімсот двадцять
тисяч гривень 00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "ЕССЕ Продакшн Хаус"
на виробництво Транзитні Часи
(створення)
в обсязі
9 039 600,00 грн. (дев’ять мільйонів тридцять
дев’ять тисяч шістсот гривень 00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "Самміт Фільм"
на виробництво Лікування смертю
(створення)
в обсязі
1 930 233,00 грн. (один мільйон дев’ятсот
тридцять тисяч двісті тридцять три гривні 00
коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "ТАБОР"
на виробництво Піратське Майбутнє
(створення)
в обсязі
1 600 000,00 грн. (один мільйон шістсот тисяч
00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 1 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ПП "КІНОКОМПАНІЯ "МАГІКА-ФІЛЬМ"
на виробництво Сад Дідуся
(створення)
в обсязі
1 585 548,00 грн. (один мільйон п’ятсот
вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот сорок вісім
гривень 00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "РРП Груп" (бренд – IVORY Films)
на виробництво Забулене майбутнє
(створення)
в обсязі
1 900 000,00 грн. (один мільйон дев’ятсот тисяч
гривень 00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ФОП Ткаченко Тарас Анатолійович
на виробництво Революція на граніті: робота над помилками
(створення)
в обсязі
2 000 000,00 грн. (два мільйона гривень 00
коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 3 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ"
на виробництво Кава з кардамоном (2-й сезон)
(створення)
в обсязі
11 896 000,00 грн. (одинадцять мільйонів
вісімсот дев’яносто шість тисяч гривень 00
коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 3 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВІЖН»
на виробництво Наша Галя
(створення)
в обсязі
8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00
коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 3 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "Прототип Продакшн"
на виробництво Скажені сусіди
(створення)
в обсязі

12 096 486,00 грн. (дванадцять мільйонів
дев’яносто шість тисяч чотириста вісімдесят
шість гривень 00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 3 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "Фільм Ю Ей Продакшн"
на виробництво Бути монстром
(створення)
в обсязі
28 000 000,00 грн. (двадцять вісім мільйонів
гривень 00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 3 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "Українська кіношкола"
на виробництво Хто живе у темряві
(створення)
в обсязі
8 400 000,00 грн. (вісім мільйонів чотириста
тисяч гривень 00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 3 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "ФАЙНЛ КАТ МЕДІА"
на виробництво Заміж за мільйонера
(створення)
в обсязі
1 900 000,00 грн. (один мільйон дев’ятсот
тисяч гривень 00 коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 3 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ТОВ "ІЛЛЄНКО ФІЛЬМ ПРОДАКШЕНС"
на виробництво На високій полонині
(створення)
в обсязі
4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00
коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ
Номер
реєстрації
Дата реєстрації
Підстава
прийняття
рішення

Рішення

Протокол № , Рішення №
28.09.2021
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)
надати державну підтримку кінематографії у формі,
передбаченій пунктом 3 частини першої статті 7 Закону
України «Про державну підтримки кінематографії в Україні»
кому
ФОП Блажан Роман Костянтинович
на виробництво Play Like a Girl / Грай як дівча
(створення)
в обсязі
8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00
коп.)

Голова Ради

Артем КОЛЮБАЄВ

Секретар Ради

Олександр Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ №
28.09.2021

м. Київ

Протокол №

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації 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 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.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ №
28.09.2021

м. Київ

Протокол №

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного
фільму «Де гроші?» у зв’язку прем’єрними показами, які відбудуться з 19
жовтня по 19 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
«ДЗІДЗЬОФІЛЬМ» 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
тисяч гривень 00 копійок для популяризації національного фільму «Де
гроші?» у зв’язку прем’єрними показами, які відбудуться з 19 жовтня по 19
листопада 2021 року.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ №
28.09.2021

м. Київ

Протокол №

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних
фільмів, а саме організація та проведення фестивалю «Дитяче та юнацьке
кіно незалежної України», який проводитиметься з 19-21 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
«Артеміда» 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 181
000 грн., 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме
організація та проведення саме організація та проведення фестивалю
«Дитяче та юнацьке кіно незалежної України» з 19-21 листопада 2021 року.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ №
28.09.2021

м. Київ

Протокол №

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних
фільмів, а саме презентація кіно-програми «Голоси регіонів України 2021»,
який відбудеться 3-7 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 БФ
«Творча лабораторія» 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 48 000 грн., 00 копійок для популяризації національних фільмів, а саме
презентація кіно-програми «Голоси регіонів України 2021», який відбудеться
3-7 жовтня 2021 року.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ №
28.09.2021

м. Київ

Протокол №

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних
фільмів, щодо виготовлення єдиного українського сучасного журналу VGL
cinema про кіно протягом 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
«ВГЛ кіно» 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 399
000 грн., 00 копійок для популяризації національних фільмів, щодо
виготовлення єдиного українського сучасного журналу VGL cinema про
кіно протягом 2021 року.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ №
28.09.2021

м. Київ

Протокол №

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації популяризація
національних фільмів у рамках організації стенду на ринку аудіовізуального
контенту MIPCOM 2021 який відбудеться з 11 по 14 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
«ФІЛЬМ Ю ЕЙ ДИСТРИБУШН»» 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 800 000 грн., 00 копійок для популяризації популяризація
національних фільмів у рамках організації стенду на ринку аудіовізуального
контенту MIPCOM 2021 який відбудеться з 11 по 14 жовтня 2021 року.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ №
28.09.2021

м. Київ

Протокол №

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного
короткометражного фільму «Схрон» у зв’язку прем’єрними показами, які
відбудуться з 14 жовтня 2021 року по 14 січня 2022 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 Войтенко Оксана Володимирівна 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 50 тисяч гривень 00 копійок для популяризації
національного короткометражного фільму «Схрон» у зв’язку прем’єрними
показами, які відбудуться з 14 жовтня 2021 року по 14 січня 2022 року.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ №
28.09.2021

м. Київ

Протокол №

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації популяризації
національних фільмів, а саме проведення конференції та інформаційної
кампанії у форматі оналайн «Український Оскарівський комітет:
впорядкування прийняття рішень та процедур відбору фільмів на здобуття
премії «Оскар» , яка відбудеться у листопаді-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
Асоціація продюсерів України 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 800 000 грн., 00 копійок для популяризації популяризація
національних фільмів, а саме проведення конференції та інформаційної
кампанії у форматі оналайн «Український Оскарівський комітет:
впорядкування прийняття рішень та процедур відбору фільмів на здобуття
премії «Оскар», яка відбудеться у листопаді-грудні 2021 року.

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ №
28.09.2021

м. Київ

Протокол №

З метою ефективного використання коштів державного бюджету та
керуючись Законом України від 15.07.2021 року №1690-ІХ «Про внесення
змін Закону України « Про державний бюджет України на 2021 рік, Рада з
державної підтримки кінематографії, далі - Рада

вирішила:

Перерозподілити затверджений обсяг коштів, які виділяються
впродовж 2021 року для фінансування кожної з передбачених частиною
першою статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії»
форм державної підтримки. Розподіл коштів загального фонду державного
бюджету за формами державної підтримки у 2021 році додається

Голова Ради

А.О. Колюбаєв

Секретар Ради

О.С. Редін

