
Проект 

Дата: 16.02.2021 

Місце: Держкіно, вул. Лаврська, 10 

Час: 11:00  

Порядок денний засідання  

Ради з державної підтримки кінематографії 

 

1. Розгляд звернення ТОВ «Мун Мен» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Рома» до 31 серпня 2021 року.  

2. Розгляд звернення ТОВ «Прототип Продакшн» щодо виробництва 

(створення) фільму «Скажене весілля 3»: 

  збільшення хронометражу фільму «Скажене весілля 3» з 90 хвилин 

до 98 хвилин; 

 використання інших мов у фільму «Скажене весілля 3» в обсязі 

1,5% тривалості всіх реплік учасників фільму. 

3. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації  

національного фільму «Скажене весілля 3» з прем’єрними показами, які  будуть 

відбуватися  з  28  лютого до 31 березня 2021 року  в сумі 392 690,00 грн; 

4. Розгляд звернення ТОВ «Вродастудіо» щодо виробництва 

(створення) фільму «Степне»: 

  збільшення хронометражу фільму «Степне» з 97 до 138 хвилин; 

 збільшення  кошторисної вартості фільму за рахунок Продюсера-

Виконавця; 

 подовження строків виробництва (створення) фільму «Степне» до 

31 березня 2021 року. 

5. Розгляд звернення ТОВ «Зет Пікчерз» щодо надання державної 

підтримки у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг на 

виробництво (створення) фільму «Вовчата» в обсязі 1 489 950,00 грн., що 

становить 100% загальної кошторисної вартості. 

6. Розгляд звернення ТОВ «Зет Пікчерз» щодо збільшення 

хронометражу фільму «Сумні портрети» з 26 хвилин до 32 хвилин 18 секунд. 



7. Розгляд звернення ТОВ «Ай К’ю» щодо надання державної 

підтримки у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг на 

виробництво (створення) фільму «Плай» в обсязі 1 670 000,00 грн., що 

становить 100% загальної кошторисної вартості. 

8. Розгляд звернення ТОВ «Ай К’ю» використання інших мов у 

серіалі «Козаки» в обсязі 8,67 % тривалості всіх реплік учасників фільму. 

9. Розгляд звернення ТОВ «Евос Фільм» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Як там Катя?» до 02 травня 2021 року. 

10. Розгляд звернення ТОВ «Кінохіт Ю ЕЙ» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Бурштинові копи» до 23 червня 2021 року. 

11. Розгляд звернення продюсера Земляного Кирила Олександровича 

щодо  використання інших мов у фільмі «MUTE» в обсязі 10 % тривалості всіх 

реплік учасників фільму. 

12. Розгляд звернення ТОВ «Ейдетік Пікчерз» щодо зміни художньої 

концепції фільму «Подвійний імельман».  

13. Розгляд звернення ТОВ «Ейдетік Пікчерз» щодо виробництва 

(створення) анімаційного фільму «Азарт»:  

 подовження строків виробництва (створення) фільму «Азарт» до 18 

жовтня 2022 року; 

 збільшення кошторисної вартості анімаційного фільму «Азарт» на 

14 100 000,00 грн. за рахунок Держкіно. 

14. Розгляд звернення ФОП Дріз Олександр Якович щодо заміни 

режисера фільму «Їх боло 33» з Польшиної Марини Віталіївни на Яснія Івана 

Михайловича. 

15. Розгляд звернення ПП «Майстер Продакшн» щодо виробництва 

(створення) фільму «У пошуках Магди»: 

  збільшення хронометражу фільму «У пошуках Магди» з 80 хвилин 

до 94 хвилин 19 секунд; 

 використання інших мов у фільму «У пошуках Магди» в обсязі 

0,2% тривалості всіх реплік учасників фільму. 



14. Розгляд звернення ТОВ «Діджітал реліджн» щодо  використання 

інших мов у фільмі «Байконур. Вторгнення» в обсязі 10% тривалості всіх 

реплік учасників фільму. 

15.  Розгляд звернення ТОВ «Кедр фільм» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Клондайк» до 09 листопада 2021 року. 

16. Розгляд звернення ТОВ «Продакшн №1» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Рак-самітник – Майстер Втечі» до 31 березня 

2021 року. 

17. Розгляд звернення ТОВ «435 Філмс» щодо надання державної 

підтримки у формі державної субсидії на виробництво (створення) фільму 

«Малевич» в обсязі 20 000 000,00 грн., що становить 57,14% загальної 

кошторисної вартості. 

18. Розгляд звернення ТОВ «Віател» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Ля Палісіада» на 5 місяців до 25 квітня 2022 

року. 

19. Затвердження обсягу коштів, що виділяються впродовж 

бюджетного періоду (2021 рік) для фінансування кожної з передбачених 

частиною першою статті 7 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії» форм державної підтримки. 

20. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації   

національного фільму «Сторонній» з  прем’єрними показами, які будуть 

відбуватися з  01 березня  по квітень 2021 року в сумі 300 000,00 грн. 

21. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації   

національного фільму «Нереальний копець» з прем’єрними показами, які  

будуть відбуватися з 10 лютого по 10 квітня 2021 року в сумі 297 000,00 грн. 

22. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації   

національного фільму «Пульс» з  прем’єрними показами, які будуть 

відбуватися з  лютого  по березень 2021 року в сумі 390 000,00 грн. 

23. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації   

національного фільму «Погані дорогі» з  прем’єрними показами, які будуть 

відбуватися з  18  березня 2021 року в сумі 400 000,00 грн. 



24. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації   

національного фільму «Антон і червона химера» з  прем’єрними показами, які  

будуть відбуватися з 09 лютого по 20 березня 2021 року в сумі 396 000,00 грн. 

25. Розгляд питання щодо можливості надання фінансової підтримки 

для популяризації національних фільмів, а саме організації та представлення 

української кіноіндустрії в онлайн-форматі на Європейському кіноринку з 01 

по 05 березня 2021 року в сумі 199 920,00 грн. 

26. Розгляд питання щодо можливості надання фінансової підтримки 

для популяризації національних фільмів в рамках розробки «Національної бази 

даних української кіноіндустрії – DzygaMDB» з 01 березня по 30 квітня 2021 

року в сумі 2 144 000,00 грн. 

27. Різне 

 

 

 

 

 


