
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 3, Рішення № 25 

Дата реєстрації 10.02.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Фреш Продакшн Ю ЕЙ» щодо 

подовження строків 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 Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Тривала втеча» до 22 липня 2022 року. 

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 № 3, Рішення № 26 

Дата реєстрації 10.02.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович 

щодо зменшення кошторисної вартості виробництва (створення) 

фільму «Один білборд біля цвинтаря», 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 «Один білборд біля цвинтаря» з 1 497 500,00 

грн (Один мільйон шістсот вісімдесят чотири тисячі чотириста 

гривень) до 1 493 900,00 грн (один мільйон чотириста дев’яносто 

три тисячі дев’ятсот гривень) за рахунок Держкіно. 

кому ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович  

на виробництво 

(створення) 

«Один білборд біля цвинтаря» 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 3, Рішення № 27 

Дата реєстрації 10.02.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ММД ПРО» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Чорнобиль», 

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 

«Чорнобиль» до 31 жовтня 2022 року. 

кому ТОВ «ММД ПРО» 

на виробництво 

(створення) 

«Чорнобиль» 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 3, Рішення № 28 

Дата реєстрації 10.02.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Кінохіт Ю ЕЙ» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «7 бажань», 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 

«7 бажань» до 31 жовтня 2022 року. 

кому ТОВ «Кінохіт Ю ЕЙ» 

на виробництво 

(створення) 

«7 бажань» 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 3, Рішення № 29 

Дата реєстрації 10.02.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Холодкевич Костянтин 

Анатолійович щодо подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Конституція для всіх: і великих і малих», 

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 

«Конституція для всіх: і великих і малих» до 12 серпня 2022 

року. 

кому ФОП Холодкевич Костянтин Анатолійович 

на виробництво 

(створення) 

«Конституція для всіх: і великих і малих» 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 3, Рішення № 30 

Дата реєстрації 10.02.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «МУН МЕН» щодо подовження 

строків виробництва (створення) 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 подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Будинок зі скалок» до 1 травня 2022 року. 

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 № 3, Рішення № 31 

Дата реєстрації 10.02.2022 

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 «МАЛАНКА СТУДІОЗ» 

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 

неігрового фільму «Дача» у зв’язку з 

прем’єрними показами, які 

відбудуться з 15 лютого по 15 

березня 2022 року 

в обсязі 68 500,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч п’ятсот гривень, 00 копійок)  

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 3, Рішення № 32 

Дата реєстрації 10.02.2022 

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 «ЕФ ФІЛМЗ» 

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 популяризація 

національного фільму «Сусідка» у 

зв’язку з прем’єрними показами, які 

відбудуться лютий-березень 2022 

року. 

в обсязі 300 000 гривень (триста тисяч двісті  

гривень, 00  копійок)  

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 3, Рішення № 33 

Дата реєстрації 10.02.2022 

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 не надавати державну підтримку кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону 

України «Про державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ТОВ «ТРАФІК ФІЛМЗ» 

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 розповсюдження та 

популяризації національних фільмів, 

а саме популяризація українських 

фільмів в рамках фестивалю 

“Bridges. East of West Film Days” в м. 

Брюсселі, який відбудеться з 26 по 

27 лютого 2022 року, 

в обсязі 180 000 гривень (сто вісімдесят 

тисяч гривень, 00  копійок)  

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 3, Рішення № 34 

Дата реєстрації 10.02.2022 

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 «Cолар Медіа Інтертейнмент» 

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 популяризація 

національного фільму «Egregor» у 

зв’язку з прем’єрними показами, які 

відбудуться  у березні 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 № 3, Рішення № 35 

Дата реєстрації 10.02.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН» щодо 

виробництва (створення) фільму «На природу», 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 «На природу» з 90 

хв. до 96 хв. 

кому ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН» 

на виробництво 

(створення) 

«На природу» 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 3, Рішення № 36 

Дата реєстрації 10.02.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «І кожна 

річка», 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 

«І кожна річка» до 28 лютого 2022 року. 

кому ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. 

на виробництво 

(створення) 

«І кожна річка» 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 3, Рішення № 37 

Дата реєстрації 10.02.2022 

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 Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Киснева Станція» до 15 серпня 2022 року. 

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 № 3, Рішення № 38 

Дата реєстрації 10.02.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Затвердження переліку додаткового набору експертних комісій 

при Раді з державної  підтримки кінематографії, 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 Затвердили перелік додаткового набору експертних комісій при 

Раді з державної  підтримки кінематографії (перелік додається). 
 

 
 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до рішення Ради № 38 від 10.02.2022 

 

 

Перелік додаткового набору експертних комісій при Раді з державної  

підтримки кінематографії. 

 

• Ігрові повнометражні фільми /телевізійні фільми для широкої 

глядацької аудиторії: 

          Заря Ірина Миколаївна 

Трет’якова Катерина Сергіївна 

 

• Ігрові / неігрові (документальні) телевізійні серіали для широкої 

глядацької аудиторії: 

Рай Андрій Володимирович 

Калюжний Денис Вікторович 

Максим’юк Анатолій Миколайович 

 

• Неігрові (документальні) повнометражні фільми для широкої 

глядацької аудиторії: 

Водка Вікторія Славамирівна 

Суханов Дмитро Валерійович 

 

• Авторські ігрові / неігрові (документальні) фільми, фільми-дебюти 

(всі види), короткометражні фільми (всі види): 

Ковтун Юлія Сергіївна 

Рай Андрій Володимирович 

Водка Вікторія Славамирівна 

 

• Анімаційні фільми / телевізійні фільми / телевізійні серіали: 

Шпилюк Олександр Семенович 

Суханов Дмитро Валерійович 

Галицька Ганна Олегівна 

 

• Фільми, що створюються у міжнародній копродукції: 

Рай Андрій Володимирович 

Трет’якова Катерина Сергіївна 

Заря Ірина Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 3, Рішення № 39 

Дата реєстрації 10.02.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули заяву та документи, подані FORECAST PICTURES 

S.A.S. стосовно надання попереднього висновку щодо 

проходження фільмом «The Last Mercenary» («Останній 

найманець») культурного тесту і, керуючись частиною 6 

Статті 11 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні» та пунктом 3 Порядку подання заяв 

та отримання висновків про проходження фільмом 

культурного тесту, затвердженого Наказом Міністерства 

культури № 1948 від 09 липня 2020 року. 

Рішення Прийняли рішення про недопущення до процедури 

проходження фільмом «The Last Mercenary» («Останній 

найманець») культурного тесту,  оскільки на момент 

прийняття рішення виробництво фільму вже завершено. 

кому FORECAST PICTURES S.A.S. 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)        Олександр РЕДІН 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 3, Рішення № 40 

Дата реєстрації 10.02.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули заяву та документи, подані DRUGI PLAN d.o.o. 

стосовно надання попереднього висновку щодо проходження 

фільмом «Silence» або «Slavonian Trilogy» культурного тесту і, 

керуючись частиною 6 Статті 11 Закону України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні» та пунктом 3 

Порядку подання заяв та отримання висновків про 

проходження фільмом культурного тесту, затвердженого 

Наказом Міністерства культури № 1948 від 09 липня 2020 

року. 

Рішення Прийняли рішення про недопущення до процедури 

проходження фільмом «Silence» або «Slavonian Trilogy» 

культурного тесту, оскільки на момент прийняття рішення 

виробництво фільму вже завершено. 

кому DRUGI PLAN d.o.o. 

 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр РЕДІН 

 

 


