
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 59 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«Голос серця» 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 
«Голос серця» до 31.12.2023 року. 

кому ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» 

на виробництво 
(створення) 

«Голос серця» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 60 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Прототип Продакшн» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«За двома зайками» 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 виробництв (створення) фільму «За 
двома зайками» до 23.12.2023 року. 

кому ТОВ «Прототип Продакшн» 

на виробництво 
(створення) 

«За двома зайками» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 61 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «ГЛОУБЕРРІ 

БУКС» щодо подовження      строків      виробництва      (створення)      

фільму «Хоробрі Зайці (сезон 2)» 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 Не погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 
«Хоробрі Зайці (сезон 2)» до 09.04.2025 року. 

кому ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «ГЛОУБЕРРІ БУКС» 

на виробництво 
(створення) 

«Хоробрі Зайці (сезон 2)» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 62 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«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 подовження строків виробництва (створення) фільму 
«Оптика» до 15.08.2022 року. 

кому ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» 

на виробництво 
(створення) 

«Оптика» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 63 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Торнадо Фільм» щодо подовження      

строків      виробництва      (створення)      фільму «Дике літо в 

Криму» 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 
«Дике літо в Криму» до 28.12.2023 року. 

кому ТОВ «Торнадо Фільм» 

на виробництво 
(створення) 

«Дике літо в Криму» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 64 

Дата реєстрації 22.07.2022 

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 31.07.2023 року. 

кому ТОВ «Фреш Продакшн Ю Е» 

на виробництво 
(створення) 

«Тривала втеча» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 65 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«Заморожене добро» 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 
«Заморожене добро» до 30.09.2023 року. 

кому ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо» 

на виробництво 
(створення) 

«Заморожене добро» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 66 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«Кого ти більше любиш?» 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 
«Кого ти більше любиш?» до 30.09.2023 року. 

кому ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо» 

на виробництво 
(створення) 

«Кого ти більше любиш?» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 67 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Єфіменко Злата Романівна щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«Хочу додому» 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 
«Хочу додому» до 20.10.2022 року. 

кому ФОП Єфіменко Злата Романівна 

на виробництво 
(створення) 

«Хочу додому» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 68 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Кравцова Оксана Ігорівна щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«ГЛЯДЄЛОВ» 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 
«ГЛЯДЄЛОВ» до 15.01.2023 року. 

кому ФОП Кравцова Оксана Ігорівна 

на виробництво 
(створення) 

«ГЛЯДЄЛОВ» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 69 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН» 

щодо подовження      строків      виробництва      (створення)      

фільму «Край ріки» 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 
«Край ріки» на період військового стану. 

кому ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН» 

на виробництво 
(створення) 

«Край ріки» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 70 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Чарівнолісся» щодо подовження      

строків      виробництва      (створення)      фільму «Легенди 

Чарівнолісся» 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 
«Легенди Чарівнолісся» до 31.05.2023 року. 

кому ТОВ «Чарівнолісся» 

на виробництво 
(створення) 

«Легенди Чарівнолісся» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 71 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Чарівнолісся» щодо зміни 

продюсера-виробника фільму    фільму «Легенди Чарівнолісся» 

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 зміни продюсера-виробника фільму «Легенди 

Чарівнолісся» з ТОВ «ЧАРІВНОЛІССЯ» на ТОВ «Файн 

Прордакшн». 

кому ТОВ «Чарівнолісся» 

на виробництво 
(створення) 

«Легенди Чарівнолісся» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 6, Рішення № 72 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ВІАТЕЛ» щодо використання інших 

мов та збільшення хронометражу виробництва (створення) «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 Погодити збільшення хронометражу фільму «Ля Палісіада»  з 90 

хв. до 100 хв. 

Погодити використання інших мов у фільмі «Ля Палісіада» в 

обсязі 2,9 % тривалості всіх реплік учасників фільму; 

кому ТОВ «ВІАТЕЛ»  

на виробництво 

(створення) 

«Ля Палісіада»  

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 
реєстрації 

Протокол № 6, Рішення № 73 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Сінемадей» щодо подовження 

строків      виробництва  (створення)  фільму «Ольга» 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 Не погодили подовження строків виробництва (створення) 
фільму «Ольга» на період військового стану. 

кому ТОВ «Сінемадей» 

на виробництво 
(створення) 

«Ольга» 

 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 6, Рішення № 74 

Дата реєстрації 22.07.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Кінокомпанія 2016» щодо 

використання інших мов у фільмі «Батько» 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 використання інших мов у фільмі «Батько»  в обсязі 

9,81% відносно до загальної тривалості всіх реплік учасників 

фільму. 

кому ТОВ «Кінокомпанія 2016»   

на виробництво 

(створення) 

«Батько» 

 

Голова Ради    (Підпис)   Артем КОЛЮБАЄВ 

 

Секретар Ради   (Підпис)   Олександр Редін 

 

 


