
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Ради з державної підтримки кінематографії 

від 30 серпня 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., 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 «ФОРФІЛМЗ» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Ти – Космос» до 31 грудня 2023 року. 

2. Розгляд звернення ТОВ «Трумен Продакшн» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Експедиція 49» (робоча назва – «Донбас-

Гімалаї»)  до 15 лютого 2023 року. 

3. Розгляд звернення ТОВ «Ай К’ю» щодо подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Іван і Марта» до 31 грудня 2022 року. 

4. Розгляд звернення ПП «Цифрова Платформа» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Киснева Станція» до 31 грудня 2022 року. 



5. Розгляд звернення ТОВ «БОЗОНФІЛМ» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Памфір» до 25 грудня 2022 року. 

6. Розгляд звернення ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Коли нам було 15» до 31 травня 2023 року. 

7. Розгляд звернення ТОВ «Кінокомпанія 2016» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Батько» до 30 серпня 2022 року. 

8. Розгляд звернення ТОВ «Кінокомпанія 2016» щодо зменшення 

кошторисної вартості  виробництва (створення) фільму «Батько» з  31 250 000 

грн. до 30 146 412,86 грн. 

9. Розгляд звернення ФОП Рай Андрій Володимирович щодо збільшення 

хронометражу фільму «Блуд і Кавун» з 20 хв. до 22 хв. 36 сек.  

10. Розгляд звернення ТОВ «ГАНЗАФІЛЬМ» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Смак Свободи» до 01 липня 2023 року. 

11. Розгляд звернення ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ 

ХАБ» щодо подовження строків виробництва (створення) фільму «ШТТЛ» до 23 

грудня  2022 року. 

12. Розгляд звернення ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «ЕРІК КАМ’ЯНЕ СЕРЦЕ» 

до 23 березня  2023 року. 

13. Розгляд звернення ФОП Ткаченко Т.А. щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Революція на граніті: робота над помилками» 

до 02 листопада  2023 року. 

14. Розгляд звернення ПП «Кінокомпанія «Магіка-фільм» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Сад дідуся» до 20 грудня 

2022 р. 

15. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме підтримка в рамках авторської імерсивної 

мультимедійної виставки «Країна вільних», яка відбудеться жовтень-листопад 

2022 року, в сумі 294 150, 00 копійок; 

16. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме підтримка в рамках створення національно-

історичної локації Музею кіно «Український авангард», яка буде у жовтні-грудні 

2022 року, в сумі 312 000 грн., 00 копійок; 

17. Різне. 



17.1 Розгляд звернення ФОП Холодкевич К.А.  щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Конституція для всіх: і великих, і малих» 

до 31 січня 2023 р. 

17.2 Розгляд звернення ФОП Анучін Іван Олександрович  щодо 

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

2022 р. 

17.3 Розгляд звернення ТОВ “ІнсайтМедіа" Продюсерський центр”  щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Франтішек Крігель 

проти» до 17 травня 2023 р. 

17.4 Розгляд звернення ТОВ "Табор" щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Спас» до  23 грудня 2022 р. 

17.5 Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Я 

працюю на цвинтарі» у зв’язку з прем’єрними показами, які відбудуться у 

серпні-вересні 2022 року, в сумі 150 000 грн., 00 копійок; 

17.6 Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Снайпер. 

Білий ворон» у зв’язку з прем’єрними показами, які відбудуться у серпні-

вересні 2022 року, в сумі 150 000 грн., 00 копійок; 

17.7 Розгляд питання щодо популяризації національного фільму 

«Памфір» в програмі Двотижневик режисерів Каннського МКФ, який 

відбувся з 16 по 28 травня 2022 року, в сумі 79 996 грн., 49 копійок. 

17.8 Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму 

«Люксембург, Люксембург» в рамках представлення на Міжнародному 

кінофестивалі у Венеції, який відбудеться з 31 серпня по 10 вересня 2022 року, 

в сумі 43 600 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 «ФОРФІЛМЗ» щодо подовження строків 



виробництва (створення) фільму «Ти – Космос» до 31 грудня 2023 року. 

3. Відбувся розгляд звернення ТОВ «Трумен Продакшн» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Експедиція 49» (робоча назва – 

«Донбас-Гімалаї»)  до 15 лютого 2023 року. 

4. Відбувся розгляд звернення ТОВ «Ай К’ю» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Іван і Марта» до 31 грудня 2022 року. 

5. Відбувся Розгляд звернення ПП «Цифрова Платформа» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Киснева Станція» до 31 грудня 2022 

року. 

6. Відбувся розгляд звернення ТОВ «БОЗОНФІЛМ» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Памфір» до 25 грудня 2022 року. 

7. Відбувся розгляд звернення ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» щодо 

продовження строків виробництва (створення) фільму «Коли нам було 15» до 31 

травня 2023 року. 

8. Відбувся розгляд звернення ТОВ «Кінокомпанія 2016» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Батько» до 30 серпня 2022 року. 

9. Відбувся розгляд звернення ТОВ «Кінокомпанія 2016» щодо зменшення 

кошторисної вартості  виробництва (створення) фільму «Батько» з  31 250 000 

грн. до 30 146 412,86 грн. 

10. Відбувся розгляд звернення ФОП Рай Андрій Володимирович щодо 

збільшення хронометражу фільму «Блуд і Кавун» з 20 хв. до 22 хв. 36 сек. 

11. Відбувся розгляд звернення ТОВ «ГАНЗАФІЛЬМ» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Смак Свободи» до 01 липня 2023 року. 

12. Відбувся розгляд звернення ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ 

ХАБ» щодо подовження строків виробництва (створення) фільму «ШТТЛ» до 23 

грудня  2022 року. 

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

подовження строків виробництва (створення) фільму «ЕРІК КАМ’ЯНЕ СЕРЦЕ» 

до 23 березня  2023 року. 

14. Відубвся розгляд звернення ФОП Ткаченко Т.А. щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Революція на граніті: робота над 

помилками» до 02 листопада  2023 року. 

15. Відбувся розгляд звернення ПП «Кінокомпанія «Магіка-фільм» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Сад дідуся» до 20 грудня 

2022 р. 

16. Відбувся розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 



національних фільмів, а саме підтримка в рамках авторської імерсивної 

мультимедійної виставки «Країна вільних», яка відбудеться жовтень-листопад 

2022 року, в сумі 294 150, 00 копійок; 

17. Відбувся розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме підтримка в рамках створення національно-

історичної локації Музею кіно «Український авангард», яка буде у жовтні-грудні 

2022 року, в сумі 312 000 грн., 00 копійок; 

18. Відбувся Розгляд звернення ФОП Холодкевич К.А.  щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Конституція для всіх: і великих, і 

малих» до 31 січня 2023 р. 

19. Відбувся розгляд звернення ФОП Анучін Іван Олександрович  щодо 

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

2022 р. 

20. Відбувся розгляд звернення ТОВ “ІнсайтМедіа" Продюсерський центр”  

щодо подовження строків виробництва (створення) фільму «Франтішек Крігель 

проти» до 17 травня 2023 р. 

21. Відбувся розгляд звернення ТОВ "Табор" щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Спас» до  23 грудня 2022 р. 

22. Відбувся розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Я працюю на 

цвинтарі» у зв’язку з прем’єрними показами, які відбудуться у серпні-вересні 

2022 року, в сумі 150 000 грн., 00 копійок; 

23. Відбувся розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Снайпер. 

Білий ворон» у зв’язку з прем’єрними показами, які відбудуться у серпні-вересні 

2022 року, в сумі 150 000 грн., 00 копійок; 

24. Відбувся розгляд питання щодо популяризації національного фільму 

«Памфір» в програмі Двотижневик режисерів Каннського МКФ, який відбувся з 

16 по 28 травня 2022 року, в сумі 79 996 грн., 49 копійок. 

25. Відбувся розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Люксембург, 

Люксембург» в рамках представлення на Міжнародному кінофестивалі у Венеції, 

який відбудеться з 31 серпня по 10 вересня 2022 року, в сумі 43 600 грн., 00 

копійок; 

 

 



Вирішили: 

 

1. Одноголосно ухвалити рішення щодо затвердження порядку 

денного засідання Ради. 

2. Одноголосно погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Ти - Космос» до 31.12.2023 року. 

3. Одноголосно погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму фільму «Експедиція 49» (робоча назва – «Донбас-Гімалаї»)  

до 15 лютого 2023 року. 

4. Одноголосно не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Іван і Марта» до 31 грудня 2022 року. 

5. Одноголосно погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Киснева Станція» до 31 грудня 2022 року. 

6. Не погодили подовження строків виробництв (створення) фільму 

«Памфір» до 25 грудня 2022 року. 

(Колюбаєв А. утримався від голосування). 

7. Одноголосно погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Коли нам було 15» до 31 травня 2023 року. 

8. Одноголосно не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Батько» до 30 серпня 2022 року. 

9. Одноголосно погодили зменшення кошторисної вартості  

виробництва (створення) фільму «Батько» з  31 250 000 грн. до 30 146 412,86 грн. 

10. Одноголосно погодити збільшення хронометражу фільму «Блуд і 

Кавун» з 20 хв. до 22 хв. 36 сек. 

11. Одноголосно не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму  «Смак Свободи» до 01 липня 2023 року. 

12. Одноголосно погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «ШТТЛ» до 23грудня  2022 року. 

13. Одноголосно не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «ЕРІК КАМ’ЯНЕ СЕРЦЕ» до 23 березня  2023 року. 

14. Одноголосно погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Революція на граніті: робота над помилками» до до 02 

листопада  2023 року. 

15. Одноголосно погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Сад дідуся» до 20 грудня 2022 р. 

16. Одноголосно за надання державної підтримку кінематографії у 



формі, передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України 

«Про державну підтримки кінематографії в Україні» ПАТ «Одеська кіностудія» 

щодо розповсюдження та популяризації національних фільмів, а саме підтримка 

в рамках авторської імерсійної мультимедійної виставки «Країна вільних», яка 

відбудеться жовтень-листопад 2022 року в обсязі 294 150,00 гривень (двісті 

дев’яносто чотири тисячі сто п’ятдесят гривень, 00 копійок). 

17. Одноголосно за надання державної підтримки кінематографії у 

формі, передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України 

«Про державну підтримки кінематографії в Україні» ПАТ «Одеська кіностудія» 

щодо розповсюдження та популяризації національних фільмів, а саме підтримка 

в рамках створення національно-історичної локації Музею кіно «Український 

авангард», яка буде у жовтні-грудні 2022 року в обсязі 312 000,00 гривень (триста 

двадцять тисяч гривень, 00 копійок). 

18. Одноголосно не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Конституція для всіх: і великих, і малих» до 31 січня 2023 р. 

19. Не погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Човники» до 31 грудня 2022 р. 

(Недбаєв О. утримався від голосування). 

20. Одноголосно не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Франтішек Крігель проти» до 17 травня 2023 р. 

21. Одноголосно не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Спас» до  23 грудня 2022 р. 

22. Надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про державну 

підтримки кінематографії в Україні» ТОВ  «Фільм Ю Ей Дистрибушн» щодо 

розповсюдження та популяризації національних фільмів, а саме популяризація 

національного фільму «Я працюю на цвинтарі» у зв’язку з прем’єрними 

показами, які відбудуться у серпні-вересні 2022 року в обсязі 150 000 грн., 00 

копійок (сто п’ятдесят тисяч гривень, 00 копійок). 

(Толмачова П., Колюбаєв А. утримались від голосування). 

23. Надати державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про державну 

підтримки кінематографії в Україні» ТОВ  «Фільм Ю Ей Дистрибушн» щодо 

розповсюдження та популяризації національних фільмів, а саме популяризація 

національного фільму «Снайпер. Білий ворон» у зв’язку з прем’єрними показами, 



які відбудуться у серпні-вересні 2022 року в обсязі 150 000 грн., 00 копійок (сто 

п’ятдесят тисяч гривень, 00 копійок). 

(Толмачова П. утрималася від голосування). 

24. Надати державну підтримку кінематографії у формі, передбачені 

пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про державну 

підтримки кінематографії в Україні» ТОВ «БОЗОНФІЛМ» щодо популяризації 

національного фільму «Памфір» в програмі Двотижневик режисерів Каннського 

МКФ з 16 по 28 травня 2022 року в обсязі 79 996 гривень (сімдесят дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто шість гривень, сорок дев’ять копійок). 

(Колюбаєв А. утримався від голосування). 

25. Одноголосно надати державну підтримку кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» ТОВ  «ФОРФІЛМЗ» щодо 

розповсюдження та популяризації національних фільмів, а саме популяризація 

національного фільму «Люксембург, Люксембург» в рамках представлення на 

Міжнародному кінофестивалі у Венеції, який відбудеться з 31 серпня по 10 

вересня 2022 року в обсязі 43 600 грн., 00 копійок (сорок три тисячі шістсот 

гривень, 00 копійок). 

 

Голова Ради   (Підпис)    О.А. Колюбаєв 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 


