
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 2, Рішення № 9 

Дата реєстрації 26.01.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ПП «Цифрова Платформа» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«Киснева Станція» 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 Питання щодо погодження подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Киснева Станція» до 31 січня 2023 року 

перенесено на наступне засідання Ради. 

кому ПП «Цифрова Платформа» 

на виробництво 
(створення) 

«Киснева Станція» 

 

 

Голова Ради                                  (Підпис)                Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                              (Підпис)                Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 2, Рішення № 10 

Дата реєстрації 26.01.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» щодо 

зменшення кошторисної вартості виробництва (створення) 

фільму «Коли нам було 15» 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 Погодити зменшення кошторисної вартості виробництва 

(створення) фільму «Коли нам було 15» з 17 476 544,00 грн. 

(сімнадцять мільйонів чотириста сімдесят шість тисяч п’ятсот 

сорок чотири) до 14 964 822,00 грн. (чотирнадцять мільйонів 

дев’ятсот шістдесят чотири тисячі вісімсот двадцять дві) за рахунок 

Продюсера-Виконавця. 

кому ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» 

на виробництво 
(створення) 

«Коли нам було 15» 

 

Голова Ради                                   (Підпис)                     Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                                (Підпис)                    Олександр Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 2, Рішення № 11 

Дата реєстрації 26.01.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «СІНЕМАСТУДІО» щодо 

використання іноземних мов в фільмі «Сашенька»  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 використання іноземних мов в фільмі «Сашенька» в 
обсязі 1,68% відносно до загальної тривалості всіх реплік 
учасників фільму. 
Погодити подовження строків виробництва фільму «Сашенька» до 
18 квітня 2022 року. 
кому ТОВ «СІНЕМАСТУДІО» 

на виробництво 
(створення) 

«Сашенька»   

 

 

Голова Ради                                  (Підпис)                     Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                              (Підпис)                     Олександр Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 12 

Дата реєстрації 26.01.2021 

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 ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» 

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 

фільму «Стоп Земля» у зв’язку з 

прем’єрними показами, які 

відбудуться з 20 січня 2022 року. 

в обсязі 300 000 гривень (триста тисяч 

гривень, 00  копійок)  

 

Голова Ради                                    (Підпис)                   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради                                (Підпис)                   Олександр Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 13 

Дата реєстрації 26.01.2021 

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 ГО «Міжнародний дитячий 

кінофестиваль «Кідсмувіфест» 

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 конкурсу для дітей 

«Кіношкола», який відбудеться  з 14 

лютого по 31 травня  2022 року.  

в обсязі 192 250 грн., 00 копійок 2022 року, 

(сто дев’яносто дві тисячі двісті 

п’ятдесят гривень, 00  копійок)  

Голова Ради                                     (Підпис)                   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради                                 (Підпис)                   Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 14 

Дата реєстрації 26.01.2022 

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,  

  Надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ТОВ «Український кінофестиваль» 

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 Зимового кіноринку, 

який  відбудеться 22-24 лютого 2022 

року 

в обсязі 64 230,01 гривень (шістдесят чотири 

тисячі двісті тридцять гривень одна 

копійка)  

Голова Ради                                    (Підпис)                    Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                                 (Підпис)                   Олександр Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 15 

Дата реєстрації 26.01.2022 

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 ТОВ «Твій найкращий фестиваль» 

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 «Найкращі вихідні» 

у зв’язку з прем’єрними показами, які 

відбудуться у лютому 2022 року. 

в обсязі 300 000 грн., 00 копійок (триста  

тисяч гривень 00 копійок)  

Голова Ради                                       (Підпис)                Артем КОЛЮБАЄВ 
 

Секретар Ради                                   (Підпис)                Олександр Редін 
 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 16 

Дата реєстрації 26.01.2022 

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 ТОВ «Край Кінема» 

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 

фільму «Носоріг» у зв’язку з 

прем’єрними показами, які 

відбудуться січень-лютий 2022 року. 

в обсязі 300 000 грн., 00 копійок (триста  

тисяч гривень 00 копійок)  

Голова Ради                                      (Підпис)                  Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                                  (Підпис)                  Олександр Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 17 

Дата реєстрації 26.01.2022 

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 ТОВ «Кедр 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 

фільму «Клондайк» щодо участі на 

кінофестивалі «БЕРЛІНАЛЕ» 

(Німеччина), який відбудеться з 13 

лютого 2022 року 

в обсязі 250 000 грн., 00 копійок. (Двісті 

п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок)  

Голова Ради                                  (Підпис)                     Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради                               (Підпис)                    Олександр Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 18 

Дата реєстрації 26.01.2021 

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 ТОВ «ІнсайтМедіа» 

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 

фільму «Терикони» щодо участі на 

кінофестивалі «БЕРЛІНАЛЕ» 

(Німеччина), який відбудеться з 13 

лютого 2022 року.  

в обсязі 130 000 грн., 00 копійок (сто 

тридцять тисяч гривень, 00  копійок)  

Голова Ради                                   (Підпис)                    Артем КОЛЮБАЄВ 
  

 

 

 

     Секретар Ради                               (Підпис)                    Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 19 

Дата реєстрації 26.01.2021 

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 БО Благодійний фонд «Двері» 

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 «Дні українського 

кіно у Гватемалі», які відбудуться у 

лютому 2022 року.  

в обсязі 300 000 грн., 00 копійок (триста тисяч 

гривень, 00  копійок)  

Голова Ради                                  (Підпис)                     Артем КОЛЮБАЄВ 
 

     Секретар Ради                              (Підпис)                     Олександр Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 20 

Дата реєстрації 26.01.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Ютопія» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Сад переїхав» 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 подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Сад переїхав» до 10 листопада 2022 року. 

кому ТОВ «Ютопія» 

на виробництво 

(створення) 

«Сад переїхав» 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 21 

Дата реєстрації 26.01.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Омельянов Олександр Ігорович щодо 

збільшення хронометражу фільму «Згасаюче світло», 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 фільму «Згасаюче світло» з 

20 хв. до 20хв. 54 сек. 

кому ФОП Омельянов Олександр Ігорович 

на виробництво 

(створення) 

«Згасаюче світло» 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 22 

Дата реєстрації 26.01.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Мун Мен» щодо збільшення 

хронометражу фільму «Будинок зі скалок», 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 фільму «Будинок зі скалок» 

з 86 хв. до 87 хв. 

кому ТОВ «Мун Мен» 

на виробництво 

(створення) 

«Будинок зі скалок» 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 23 

Дата реєстрації 26.01.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Прототип Продакшн» щодо 

використання інших мов та збільшення хронометражу 

виробництва (створення) серіалу «Скажені Сусіди»,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 використання інших мов у серіалі «Скажені Сусіди» в 

обсязі 1,45% тривалості всіх реплік учасників фільму; 

Погодити збільшення хронометражу серіалу «Скажені Сусіди» з 

600 хв. до 605хв. 33 сек. 

кому ТОВ «Прототип Продакшн» 

на виробництво 

(створення) 

«Скажені Сусіди» 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 2, Рішення № 24 

Дата реєстрації 26.01.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Твій найкращий фестиваль» щодо 

використання інших мов та збільшення хронометражу 

виробництва (створення) серіалу «Найкращі Вихідні», 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 використання інших мов у фільмі «Найкращі Вихідні» 

в обсязі 9,84% тривалості всіх реплік учасників фільму; 

Погодити збільшення хронометражу фільму «Найкращі Вихідні» 

з 90 хв. до 95 хв. 

кому ТОВ «Твій найкращий фестиваль» 

на виробництво 

(створення) 

«Найкращі Вихідні» 
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