
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 370 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Крісті Фільм» щодо використання 

інших мов та збільшення хронометражу виробництва (створення) 

«Дон Жуан із Жашкова» керуючись Законами України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 

кінематографію», Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель 

товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) 

документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів 

для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної 

значущості), фільмів художньої та культурної значущості 

(авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної 

субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення Не погодили використання інших мов у фільмі «Дон Жуан із 

Жашкова» в обсязі 4,2% тривалості всіх реплік учасників фільму; 

Не погодити збільшення хронометражу фільму «Дон Жуан із 

Жашкова» з 90 хв. до 120 хв. 

кому ТОВ «Крісті Фільм» 

на виробництво 

(створення) 

«Дон Жуан із Жашкова» 

 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 371 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб» 

щодо подовження строків виробництва (створення) фільму «Я, 

«Побєда» і Берлін» керуючись Законами України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», 

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки 

кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, 

робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) 

документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів 

для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної 

значущості), фільмів художньої та культурної значущості 

(авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної 

субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення Погодили подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Я, «Побєда» і Берлін» до 10 грудня 2021 року. 

кому ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб» 

на виробництво 

(створення) 

«Я, «Побєда» і Берлін» 

 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

  



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 372 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  3  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб» 

на виробництво 

(створення) 

«Серце Лева» 

в обсязі 8 480 000,00 грн. (вісім мільйонів чотириста 

вісімдесят тисяч гривень 00 копійлк) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 373 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Фільм Ю ЕЙ Продакшн» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Лемберг» 

керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядку 

прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії 

про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, 

необхідних для виробництва (створення) документальних, 

просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої 

аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), 

фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) 

та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво 

(створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного 

фільму, телевізійного серіалу, затвердженого наказом 

Міністерства культури та інформаційної політики України 27 

грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу Міністерства 

культури та інформаційної політики України від 16 березня 2021 

року № 198) 

Рішення Погодили подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Лемберг» до 10 червня 2023 року. 

кому ТОВ «Фільм Ю ЕЙ Продакшн» 

на виробництво 

(створення) 

«Лемберг» 

 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 374 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Дзідзьофільм» щодо збільшення 

хронометражу фільму «Де Гроші», керуючись Законами України 

«Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 

кінематографію», Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель 

товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) 

документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів 

для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної 

значущості), фільмів художньої та культурної значущості 

(авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної 

субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення Погодили збільшення хронометражу фільму «Де Гроші» з 99 хв. 

до 108 хв 

кому ТОВ «Дзідзьофільм» 

на виробництво 

(створення) 

«Де Гроші» 

 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 375 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули 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», Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель 

товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) 

документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів 

для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної 

значущості), фільмів художньої та культурної значущості 

(авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної 

субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення Погодили зменшення кошторисної вартості виробництва 

(створення) фільму «Тривала втеча» за рахунок Продюсера-

Виконавця з з 60 000 000грн. до 57 206 648, 62 грн. 

кому ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей» 

на виробництво 

(створення) 

«Тривала втеча» 

 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 376 

Дата реєстрації 12.12.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "Фаланстер" 

на виробництво 

(створення) 

То моє море 

в обсязі 1 947 100, 00 грн. (один мільйон дев’ятсот сорок 

сім тисяч сто гривень 00 коп) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 377 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "Торнадо Фільм" 

на виробництво 

(створення) 

Дике літо в Криму 

в обсязі 23 548 778,40 грн. (двадцять три мільйони 

п’ятсот сорок вісім тисяч сімсот сімдесят вісім 

гривень сорок копійок) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 378 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "Одеса Фільм Продакшн" 

на виробництво 

(створення) 

Режисер 

в обсязі 24 081 987,25 грн. (двадцять чотири мільйони 

дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот 

гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 379 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ «студіо КАПІ» 

на виробництво 

(створення) 

«Далія і Червона Книга» 

в обсязі 15 100 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів сто 

тисяч  гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 380 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН" 

на виробництво 

(створення) 

Зілля 

в обсязі 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів 

гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 381 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення Не надати державну підтримку кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України 

«Про державну підтримки кінематографії в Україні» 

(Відправлено на доопрацювання документів) 

кому ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН" 

на виробництво 

(створення) 

Коза Ностра. Хрещена мати 

в обсязі 6 500 000,00 грн. (шість мільйонів п’ятсот тисяч 

гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 382 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" 

на виробництво 

(створення) 

Її очима 

в обсязі 24 960 000,00 грн. (двадцять чотири мільйона 

дев’ятсот шістдесят тисяч гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 383 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "СПІЛЬНА ПЕРЕМОГА ПРОДАКШН" 

на виробництво 

(створення) 

Глухомань  

в обсязі 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів 

гривень  00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 384 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН" 

на виробництво 

(створення) 

На природу 

в обсязі 8 500 000,00 грн. (вісім мільйонів п’ятсот тисяч 

гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 385 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "Кіномедія" 

на виробництво 

(створення) 

«Добре, що мама не знає» 

в обсязі 6 900 000, 00 грн. (шість мільйонів дев’ятсот 

тисяч гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 386 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "Прототип Продакшн" 

на виробництво 

(створення) 

За двома зайками 

в обсязі 9 072 000,00 грн. (дев’ять мільйонів сімдесят дві 

тисячи гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 387 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "МО Філмз" 

на виробництво 

(створення) 

З Новим кРоком 

в обсязі 14 849 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів 

вісімдесят сорок дев’ять гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 388 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "Прайм Сторі Пікчерс" 

на виробництво 

(створення) 

Голос серця 

в обсязі 22 040 000,00 грн. (дванадцять два мільйони 

сорок тисяч гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 389 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "ГРЕЙД М" 

на виробництво 

(створення) 

Лайфер 

в обсязі 19 989 000,00 грн. (дев’ятнадцять мільйонів 

дев’ятсот вісімдесят дев’ять гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 390 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ГО "ВАУ СТУДІО" 

на виробництво 

(створення) 

Сіль і перець до смаку 

в обсязі 14 860 000, 00 грн. (чотирнадцять мільйонів 

чотириста тисяч гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 391 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "ВАЙТ ФІЛМС" 

на виробництво 

(створення) 

Я Граю  

в обсязі 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 

00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 392 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "РІАЛ ПІКЧЕРЗ" 

на виробництво 

(створення) 

Мій юний принц 

в обсязі 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 

00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 393 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "ФОРФІЛМЗ" 

на виробництво 

(створення) 

ORTALAN 

в обсязі 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 

00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 394 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "Солар Медіа Інтертейнмент" 

на виробництво 

(створення) 

Уроки толерантності 

в обсязі 19 997 833,60 грн. (дев’ятнадцять мільйонів 

дев’ятсот дев’яносто сім вісімсот тридцять три 

гривні 60 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 395 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "ГРЕЙД М" 

на виробництво 

(створення) 

Соліст 

в обсязі 19 980 000,00 грн. (дев’ятнадцять мільйонів 

дев’ятсот вісімдесят тисяч гривні 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 396 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "Гуд Монінг Дістрібьюшн" 

на виробництво 

(створення) 

В темряві 

в обсязі 19 900 000,00грн. (дев’ятнадцять мільйонів 

дев’ятсот т тисяч гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 397 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "Мун Мен" 

на виробництво 

(створення) 

СТАН 

в обсязі 19 268 500, 00 грн (дев’ятнадцять мільйонів 

двісті шістдесят вісім тисяч п’ятсот гривень 00 

коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 398 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "ЗЕТ ПІКЧЕРЗ" 

на виробництво 

(створення) 

140 Децибелів тиші 

в обсязі 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 

00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 399 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "ТОУ" 

на виробництво 

(створення) 

Нижній горизонт 

в обсязі 15 721 432,21 грн (п’ятнадцять мільйонів сімсот 

двадцять один чотириста тридцять дві гривні 21 

коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 400 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ФОП Рай Андрій Володимирович 

на виробництво 

(створення) 

Невідома історія 

в обсязі 1 990 000,00 грн (один мільйон дев’ятсот 

дев’яносто тисяч гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 401 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ФОП Крижна Вероніка Аркадіївна 

на виробництво 

(створення) 

Симфонія Донбасу 2021 

в обсязі 1 955 000,00 грн (один мільйон дев’ятсот 

п’ятдесят п’ять тисяч  гривень00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 402 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  2  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "СПІЛЬНА ПЕРЕМОГА ПРОДАКШН" 

на виробництво 

(створення) 

М. Зав’ялов- хрещений батько українського 

боксу 

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

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 403 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ФОП Моргунець-Ісаєнко О.О. 

на виробництво 

(створення) 

Сухе болото 

в обсязі 1 892 122,00 грн (один мільйон вісімсот 

дев’яносто дві тисячі сто двадцять дві гривні 00 

коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
  
  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 404 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "БІЕРБІ ПРОДАКШН" 

на виробництво 

(створення) 

TRUE_IT.UA 

в обсязі 1 995 000,00 грн (один мільйон дев’ятсот 

дев’яносто п’ять  тисяч гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 405 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "Скрін Медіа Юкрейн" 

на виробництво 

(створення) 

Атлети Бога 

в обсязі 1 710 000,00 грн (один мільйон сімсот десять 

тисяч  гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 406 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ПП "ПРОДЮСЕРСЬКА АГЕНЦІЯ "АССА" 

на виробництво 

(створення) 

Операція Щит України 

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

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 407 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ФОП Ткач Євген Сергійович 

на виробництво 

(створення) 

Долина карпатського зубра 

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

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 408 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії про здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва 

(створення) документальних, просвітницьких, анімаційних 

фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої 

та культурної значущості), фільмів художньої та культурної 

значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання 

державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ "Торнадо Фільм" 

на виробництво 

(створення) 

Оркестр (Музика буття) 

в обсязі 1 965 000,00 грн (один мільйон дев’ятсот 

шістдесят п’ять гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол №16, Рішення № 409 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

нормами статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії 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 участю творчих груп фільмів, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 03.05.2019 № 364 зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538, частина 3 статтею 631 

Цивільного кодексу України,  

 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ГС «З розвитку кіно і телебачення 

«Золоте курча» 

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 

участю творчих груп фільмів 

щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та 

проведення ХХV Міжнародного 

фестивалю фільмів, телевізійних і 

радіопрограм для дітей та юнацтва 

«Золоте курча», який відбудеться з 16 

жовтня по 17 жовтня  2021 року. 

 

в обсязі 120 тисяч гривень (сто двадцять 

тисяч гривень)  

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 410 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

нормами статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії 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 участю творчих груп фільмів, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 03.05.2019 № 364 зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538, частина 3 статтею 631 

Цивільного кодексу України,  

 

Рішення Перенести рішення державну підтримку кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону 

України «Про державну підтримки кінематографії в Україні» на 

наступне засідання Ради. 

Кому ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» 

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 

участю творчих груп фільмів 

щодо популяризації національного 

ігрового фільму «Погані дороги», що 

представлятиме Україну на 94-й 

премії «Оскар» Американської 

академії кінематографічних 

мистецтв і наук у категорії 

«Міжнародний повнометражний 

фільм», яка відбудеться з 20 жовтня 

по 15 грудня 2021 року 

 

в обсязі 1 500 тисяч гривень (один мільйон 

п’ятсот тисяч  гривень)  

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 411 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

нормами статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії 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 участю творчих груп фільмів, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 03.05.2019 № 364 зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538, частина 3 статтею 631 

Цивільного кодексу України,  

 

Рішення надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому Асоціація «Сприяння розвитку 

кінематографа в Україні - Дивись 

українське!» 

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 

участю творчих груп фільмів 

щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та 

проведення «Дні українського кіно в 

Стамбулі», які відбудуться з 12 по 14 

листопада 2021 року. 

 

в обсязі 398 904 гривні (триста дев’яносто 

вісім тисяч дев’ятсот чотири гривні)  

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 412 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

нормами статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії 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 участю творчих груп фільмів, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

політики України 03.05.2019 № 364 зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538, частина 3 статтею 631 

Цивільного кодексу України,  

 

Рішення не надавати державну підтримку кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону 

України «Про державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ГО «Білоцерківська кінокомісія» 

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 

участю творчих груп фільмів 

щодо популяризації національних 

фільмів, а саме організація та 

проведення заходу «Тиждень 

українського кіно. 25-річчя 

Білоцерківського кінотеатру ім. 

Довженка», який відбудеться з 20 по 

26 листопада 2021 року. 

в обсязі 195 тисяч гривень (сто дев’яносто 

п’ять тисяч гривень)  

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 
 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 413 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Тет-Продакшн» щодо збільшення 

хронометражу виробництва (створення) «Волохатий блог. Другий 

сезон», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядку 

прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії 

про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, 

необхідних для виробництва (створення) документальних, 

просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої 

аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), 

фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) 

та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво 

(створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного 

фільму, телевізійного серіалу, затвердженого наказом 

Міністерства культури та інформаційної політики України 27 

грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу Міністерства 

культури та інформаційної політики України від 16 березня 2021 

року № 198) 

Рішення Погодити збільшення хронометражу серій телевізійного 

анімаційного серіалу «Волохатий блог. Другий сезон» з 5 хв. до 7 

хв. 

кому ТОВ «Тет-Продакшн» 

на виробництво 

(створення) 

«Волохатий блог. Другий сезон» 

 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 414 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Скажи 

Україна» керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядку 

прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії 

про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, 

необхідних для виробництва (створення) документальних, 

просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої 

аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), 

фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) 

та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво 

(створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного 

фільму, телевізійного серіалу, затвердженого наказом 

Міністерства культури та інформаційної політики України 27 

грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу Міністерства 

культури та інформаційної політики України від 16 березня 2021 

року № 198) 

Рішення Не погоджувати подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Скажи Україна» до 15 червня 2022 року.(Направленно на 

доопрацювання документів) 

кому ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» 

на виробництво 

(створення) 

«Скажи Україна» 

 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № 16, Рішення № 415 

Дата реєстрації 12.10.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» щодо 

зменшення кошторисної вартості виробництва (створення) 

фільму «Стоп-Земля», керуючись Законами України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 

кінематографію», Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель 

товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) 

документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів 

для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної 

значущості), фільмів художньої та культурної значущості 

(авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної 

субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, 

анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198) 

Рішення Погодили зменшення кошторисної вартості виробництва 

(створення) фільму «Стоп-Земля» за рахунок Держкіно з 

20 573 092,00 до 20 329 101, 09 грн.  

кому ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» 

на виробництво 

(створення) 

«Стоп-Земля» 

 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 


