
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Ради з державної підтримки кінематографії 

від 27 червня 2022 року. 

13.00м.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., Яриш В. 

Представники Держкіно: Кудерчук М., Шевчук Ю., Редін 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.  Розгляд звернення ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» щодо 

виробництва (створення) фільму «Оптика»: 

- використання інших мов у фільмі «Оптика» в обсязі 7,7% тривалості всіх 

реплік учасників фільму; 

- збільшення хронометражу фільму «Оптика» з 25 хв. до 25 хв. 53 сек. 

2. Розгляд звернення ТОВ «Пронто Фільм» щодо подовження строків 



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

3. Розгляд звернення ТОВ «ВІАТЕЛ» щодо подовження строків 

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

4. Розгляд звернення ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ» 

щодо подовження строків виробництва (створення) фільму «ШТТЛ» до 15 

серпня 2022 року. 

5. Розгляд звернення ТОВ «Анімаград» щодо подовження строків 

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

(на 8 місяців). 

6. Розгляд питання щодо надання державної підтримки для виробництва 

(створення) фільму «Станція А» ТОВ «ВІАТЕЛ», переможця 11-го конкурсного 

відбору Держкіно.   

7. Розгляд питання 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 сумі 80 000 грн., 

00 копійок. 

 

8. Різне. 

8.1 Розгляд звернення ТОВ «Компанія «Метрополіс» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Деміург» до 31 грудня 

2022 року. 

8.2 Розгляд звернення ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс» щодо 

подовження строків виробництва (створення) анімаційного серіалу «Мама 

поспішає додому» до 24 червня 2023 року. 

8.3 Розгляд звернення ТОВ «Істмен Філмс» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Мирний 21» до 31 жовтня 2022 року. 

8.4 Розгляд звернення ФОП Анучін Іван Олександрович щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Човники» до 30 квітня 

2023 року. 

8.5 Розгляд звернення ФОП Синчук Роман Іванович щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Звук Райдуги». 

      8.6. Розгляд питання щодо популяризації національних фільмів, а саме 

організація та проведення кіномистецького проекту Національний тур «Кіно 

заради перемоги!», який відбудеться з 22 липня по 31 серпня 2022 року, в сумі 

497 588 грн., 00 копійок. 

 



 

Обговорення: 

 

 

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

голосування питання щодо затвердження проекту Порядку денного. 

2. Відбувся розгляд звернення ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» щодо 

виробництва 

(створення) фільму «Оптика»: 

- використання інших мов у фільмі «Оптика» в обсязі 7,7% тривалості всіх 

реплік учасників фільму 

- збільшення хронометражу фільму «Оптика» з 25 хв. до 25 хв. 53 сек. 

3. Відбувся розгляд звернення ТОВ «Пронто Фільм» щодо подовженн 

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

4. Відбувся розгляд звернення ТОВ «ВІАТЕЛ» щодо подовження строків 

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

5. Відбувся розгляд звернення ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ 

ХАБ» щодо подовження строків виробництва (створення) фільму «ШТТЛ» до 

15 серпня 2022 року. 

6. Відбувся розгляд звернення ТОВ «Анімаград» щодо подовження строкі 

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

(на 8 місяців). 

7. Відбувся розгляд питання щодо надання державної підтримки для 

виробництва (створення) фільму «Станція А» ТОВ «ВІАТЕЛ», переможця 11-го 

конкурсного відбору Держкіно. 

8. Відбувся розгляд питання 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 сумі 80 

000 грн., 00 копійок. 



9. Відбувся розгляд звернення ТОВ «Компанія «Метрополіс» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Деміург» до 31 грудня 

2022 року. 

10. Відбувся розгляд звернення ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс» щодо 

подовження строків виробництва (створення) анімаційного серіалу «Мама 

поспішає додому» до 24 червня 2023 року. 

11. Відбувся розгляд звернення ТОВ «Істмен Філмс» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Мирний 21» до 31 жовтня 2022 року. 

12. Відбувся Розгляд звернення ФОП Анучін Іван Олександрович щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Човники» до 30 квітня 

2023 року. 

13. Відбувся Розгляд звернення ФОП Синчук Роман Іванович щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Звук Райдуги». 

14. Відбувся розгляд питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організація та проведення кіномистецького проекту Національний тур 

«Кіно заради перемоги!», який відбудеться з 22 липня по 31 серпня 2022 року, в 

сумі 497 588 грн., 00 копійок. 

 

 

Вирішили: 

 

 

1. Одноголосно ухвалити рішення щодо затвердження порядку денного 

засідання Ради. 

2. Розглянувши звернення ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШ ХАУС» Вирішили: 

- Погодити використання інших мов у фільмі «Оптика» в обсязі 7,7 % 

тривалості всіх реплік учасників фільму; 

- Погодити збільшення хронометражу фільму «Оптика» з 25 хв. до 25 хв. 53 сек. 

(Новікова М. не брала участі у голосуванні). 

3. Одноголосно проти подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Кремінь» до 30 квітня 2024 року. 



4. Одноголосно проти подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Ля Палісіада» до 23 серпня 2022 року. 

 

5. Одноголосно за подовження строків виробництва (створення) фільму 

«ШТТЛ» до 15 серпня 2022 року. 

6. Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму «Мавка. 

Лісова пісня» до 30 грудня 2022 року. 

(Новікова М. не брала участі у голосуванні) 

7. Одноголосно за надання державної підтримки кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом  1  частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 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.). 

8. Одноголосно за надання державної підтримки кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» ТОВ «ТАБОР» 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). 

9. Одноголосно за подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Деміург» до 31 грудня 2022 року. 

10. Одноголосно за подовження строків виробництва (створення) 

анімаційного серіалу «Мама поспішає додому» до 24 червня 2023 року. 

11. Одноголосно за подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Мирний 21» до 31 жовтня 2022 року. 

12. Не погодили подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Човники» до 30 квітня 2023 року. 

(Недбаєв О. утримався від голосування). 

13. Одноголосно за подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Звук Райдуги» на 5 місяців. 

14. Одноголосно за надання  державної підтримки кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні»  Асоціація «Сприяння розвитку 

кінематографа в Україні – дивись українське!» щодо популяризації 

національних фільмів, а саме організація та проведення кіномистецького 



проекту Національний тур «Кіно заради перемоги!», який відбудеться з 22 

липня по 31 серпня 2022 року в обсязі 497 588 грн., 00 копійок (чотириста 

дев’яносто сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.) 

 

Голова Ради   (Підпис)    О.А. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 


