
Проекти рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 21.04.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Перенесення (подовження) термінів виробництва (створення) всіх 

діючих проєктів на час війни, без урахування штрафних санкцій, 

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 перенесення (подовження) термінів виробництва 

(створення) всіх діючих проєктів на час війни, без урахування 

штрафних санкцій. 
 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 21.04.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме організація та представлення 

України на  75-му Міжнародному кінофестивалі в Каннах, який   

відбудеться з 17 по 28 травня  2022 року у сумі  __________ 

гривень, 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/ не погодити надання державної підтримки 

кінематографії у формі, передбаченій пунктом сьомим частини 

першої статті 7 Закону України «Про державну підтримки 

кінематографії в Україні» 

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 організації та 

представлення 

України на  75-му 

Міжнародному 

кінофестивалі в 

Каннах, який   

відбудеться з 17 по 28 

травня  2022 року 
  

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 

 
 

Секретар Ради       Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 21.04.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. щодо 

використання інших мов у фільмі «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 Погодили/не погодили використання інших мов у фільмі «І кожна 

річка» в обсязі 8,75 % (7 хв.) відносно до загальної тривалості всіх 

реплік учасників фільму. 

кому ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. 

на виробництво 

(створення) 

«І кожна річка» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 21.04.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ЧАСТОГУСТО» щодо збільшення 

хронометражу фільму «БАРТКА», 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/ не погодити збільшення хронометражу фільму 

«БАРТКА» з 80 хв. до 92 хв. 24 сек.  

кому ТОВ «ЧАСТОГУСТО» 

на виробництво 

(створення) 

«БАРТКА» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 21.04.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович 

щодо збільшення хронометражу 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/ не погодити збільшення хронометражу фільму «Один 

білборд біля цвинтаря» з 10 хв. до 15 хв.  

кому ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович 

на виробництво 

(створення) 

«Один білборд біля цвинтаря» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


