
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Ради з державної підтримки кінематографії 

від 21 квітня 2022 року. 

12.00м.Київ 

 

Взяли участь: 

 

Члени Ради з державної підтримки кінематографії (надалі Рада): 

Колюбаєв А., Недбаєв О., Матешко А., Новікова М., Тритенко О., Толмачова П., 

Горбунов Ю., Чиханцов М. 

Представники Держкіно: Кудерчук М. М., Шевчук Ю. І., Редін О. С., Проценко 

А. О. Хобта Є. 

 

Засідання Ради є відкритими для громадськості відповідно до п. 11 ст. 9 

Закону України про "Державну підтримку кінематографії в Україні". Однак, у 

зв'язку із введенням на території України воєнного стану через військову 

агресію Російської Федерації проти України та через можливу наявність 

чутливої до оприлюднення в умовах воєнного стану публічної інформації, 

онлайн-трансляція засідання Ради на сторінках Держкіно у мережі буде 

вимкнена, у п'ятиденний строк після засідання Ради буде опубліковано 

протокол його проведення. Вхід до зали буде обмежений членами Ради з 

державної підтримки кінематографії та представниками Держкіно. Доповідачів 

за поточними питаннями з порядку денного засідання Ради просимо 

підключатись онлайн. 

 

 



Порядок денний: 

  

1. Перенесення (подовження) термінів виробництва (створення) всіх 

діючих проєктів на час війни, без урахування штрафних санкцій. 

2. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації національних 

фільмів, а саме організація та представлення України на  75-му Міжнародному 

кінофестивалю в Каннах, який   відбудеться з 17 по 28 травня 2022 року. 

3. Розгляд звернення ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. щодо використання 

інших мов у фільмі «І кожна річка» в обсязі 8,75 % (7 хв.) відносно до загальної 

тривалості всіх реплік учасників фільму. 

4. Розгляд звернення ТОВ «ЧАСТОГУСТО» щодо збільшення 

хронометражу фільму «БАРТКА» з 80 хв. до 92 хв. 24 сек.  

5. Розгляд звернення ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович щодо 

збільшення хронометражу фільму «Один білборд біля цвинтаря» з 10 хв. до 15 

хв.  

Обговорення: 

 

1. Засідання відкрив голова Ради Колюбаєв А. який запропонував до 

голосування питання щодо затвердження проекту Порядку денного. 

2. Відбувся розгляд питання щодо перенесення (подовження) термінів 

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

штрафних санкцій. 

3. Відбувся розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме організація та представлення України на  75-му 

Міжнародному кінофестивалю в Каннах, який   відбудеться з 17 по 28 травня 

2022 року. 



4. Відбувся розгляд звернення ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. щодо 

використання інших мов у фільмі «І кожна річка» в обсязі 8,75 % (7 хв.) 

відносно до загальної тривалості всіх реплік учасників фільму. 

5. Відбувся розгляд звернення ТОВ «ЧАСТОГУСТО» щодо збільшення 

хронометражу фільму «БАРТКА» з 80 хв. до 92 хв. 24 сек.  

6. Відбувся розгляд звернення ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович щодо 

збільшення хронометражу фільму «Один білборд біля цвинтаря» з 10 хв. до 15 

хв. 

 

Вирішили: 

 

1. Одноголосно ухвалити рішення щодо затвердження порядку денного 

засідання Ради. 

2. Рада з державної підтримки кінематографії одноголосно вирішила що,у 

зв’язку із запровадженням воєнного стану на території України, згідно із листом 

Торгово-промислової палати України №2021/02.0-7.1 від 28.02.2022 щодо форс-

мажорних обставин (обставин непереробної сили), розглянули питання про 

можливість перенесення строків фільмів, які станом на 24.02 знаходяться у 

виробництві та за наявних аргументованих підстав та відповідного звернення 

суб’єктів кінематографії до Держкіно. 

3. Одноголосно Погодити надання державної підтримки кінематографії у 

формі, передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України 

«Про державну підтримки кінематографії в Україні» щодо організації та 

представлення України на  75-му Міжнародному кінофестивалі в Каннах, який   

відбудеться з 17 по 28 травня  2022 року в обсязі 450 тисяч гривень. 

4. Погодити використання інших мов у фільмі «І кожна річка» в обсязі 8,75 

% (7 хв.) відносно до загальної тривалості всіх реплік учасників фільму. 

(Тритенко О. – утримався від голосування) 



5. Одноголосно погодити збільшення хронометражу фільму «БАРТКА» з 80 

хв. до 92 хв. 24 сек. 

6. Одноголосно проти збільшення хронометражу фільму «Один білборд біля 

цвинтаря» з 10 хв. до 15 хв. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)    О.А. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 


