
Проекти рішення 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 25.11.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «База Філмз» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Самородки» 

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/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Самородки» до 30 квітня 2022 року. 

кому ТОВ «База Філмз» 

на виробництво 

(створення) 

«Самородки» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 25.11.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ЕФ ФІЛМЗ»  щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Сусідка» 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/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Сусідка» до 15 лютого 2022 року 

кому «ЕФ ФІЛМЗ» 

на виробництво 

(створення) 

«Сусідка» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 25.11.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс» 

щодо подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Мама поспішає додому» 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/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Мама поспішає додому» до 24 грудня 2022 

року. 

кому «Видавництво «Глоуберрі Букс» 

на виробництво 

(створення) 

«Мама поспішає додому» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 25.11.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ 

ХАБ» щодо подовження строків виробництва (створення) фільму 

«ШТТЛ» 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/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «ШТТЛ» до 04 лютого 2022 року. 

 

кому «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ» 

на виробництво 

(створення) 

«ШТТЛ» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 25.11.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ПРОНТО ФІЛЬМ» щодо зменшення 

загальної кошторисної вартості виробництва (створення) фільму 

«Довбуш» за рахунок Продюсера-Виконавця, 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/ не погодили зменшення загальної кошторисної 

вартості виробництва (створення) фільму «Довбуш» за рахунок 

Продюсера-Виконавця на 1 631 955,91 грн (один мільйон 

шістсот тридцять одна тисяча дев’ятсот дев’яносто п’ять грн.. 

дев’яносто п’ять коп.). 

 

кому ТОВ «ПРОНТО ФІЛЬМ» 

на виробництво 

(створення) 

«Довбуш» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 25.11.2021 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» щодо 

використання інших мов у фільмі «Щоденник нареченої Христа» 

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/не погодили використання інших мов у фільмі 

«Щоденник нареченої Христа» в обсязі 9% відносно до загальної 

тривалості всіх реплік учасників фільму. 

кому ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» 

на виробництво 

(створення) 

«Щоденник нареченої Христа» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

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/ не надати у 2022 році 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) 

Коза Ностра. Хрещена мати 

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

тисяч гривень 00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер 

реєстрації 

Протокол №, Рішення № 

Дата реєстрації 25.11.2021 

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/ не надавати державну підтримку кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону 

України «Про державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ДИСТРИБУШН» 

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 популяризація 

національного мультзбірника 

«Зайцедрузі у кіно» у зв’язку з 

прем’єрними показами, які 

відбудуться у січні-березні 2022 

року. 

в обсязі 300 000,00 гривень (триста  тисяч 

гривень 00 копійок)  

 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 
 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер 

реєстрації 

Протокол №, Рішення № 

Дата реєстрації 25.11.2021 

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/ не надавати державну підтримку кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону 

України «Про державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ТОВ «КИЇВМЮЗІКФІЛЬМ» 

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 популяризація 

національного документального 

фільму «Вавілон ХХ» у зв’язку з 

прем’єрними показами, які 

відбудуться у грудні 2021 року . 

в обсязі 72 049, 30 гривень (сімдесят дві  

тисяч сорок дев’ять гривень 

тридцять  копійок)  

 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 


