
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 27.06.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» щодо 

використання інших мов та збільшення хронометражу 

виробництва (створення) «Оптика» 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 використання інших мов у фільмі 

«Оптика» в обсязі 3,24% тривалості всіх реплік учасників 

фільму; 

Погодити/ не погодити збільшення хронометражу фільму 

«Оптика» з 25 хв. до 25 хв. 40 сек. 

кому ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» 

на виробництво 

(створення) 

«Оптика» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 27.06.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Пронто Фільм» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Кремінь» 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 подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Кремінь» до 30 квітня 2024 року. 

кому ТОВ «Пронто Фільм» 

на виробництво 

(створення) 

«Кремінь» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 27.06.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ВІАТЕЛ» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Ля Палісіада» 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 подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Ля Палісіада» до 23 серпня 2022 року. 

кому ТОВ «ВІАТЕЛ» 

на виробництво 

(створення) 

«Ля Палісіада» 

 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 27.06.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ 

ХАБ» щодо подовження строків виробництва (створення) фільму 

«ШТТЛ» 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 подовження строків виробництва 

(створення) фільму «ШТТЛ» до 15 серпня 2022 року. 

кому ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ 

ХАБ» 

на виробництво 

(створення) 

«ШТТЛ» 

 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 27.06.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Анімаград» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Мавка. Лісова пісня» 

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 подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Мавка. Лісова пісня» до 30 грудня 2022 

року. 

кому ТОВ «Анімаград» 

на виробництво 

(створення) 

«Мавка. Лісова пісня» 

 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 27.06.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

норми статті 10 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», 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 надати державну підтримку кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом  1  частини першої статті 7 Закону 

України «Про державну підтримки кінематографії в Україні» 

кому ТОВ «ВІАТЕЛ» 

на виробництво 

(створення) 

«Станція А» 

в обсязі 1 971 570,00 грн. (один мільйон дев’ятсот 

сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят гривень 

00 коп.) 
 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 27.06.2022 

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/ не надавати державну підтримку кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону 

України «Про державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ТОВ «ТАБОР» 

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 «Бачення метелика» 

(«Спас») в рамках Каннського МКФ 

та кіноринку Marche du film за участі 

творчої команди фільму з 16 по 28 

травня 2022 року 

в обсязі 80 000 гривень (вісімдесят тисяч 

гривень, 00 копійок)  
 


