
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 75 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ФОРФІЛМЗ» щодо подовження      

строків      виробництва      (створення)      фільму   «Ти - Космос» 

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 

«Ти - Космос» до 31.12.2023 року. 

кому ТОВ «ФОРФІЛМЗ» 

на виробництво 

(створення) 

«Ти - Космос» 

 

 

Голова Ради                                   (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                               (Підпис) Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 76 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Трумен Продакшн» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«Експедиція 49» 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 

фільму «Експедиція 49» (робоча назва – «Донбас-Гімалаї»)  до 15 

лютого 2023 року. 

кому ТОВ «Трумен Продакшн» 

на виробництво 

(створення) 

«Експедиція 49» 

 

 

Голова Ради                                    (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                                 (Підпис) Олександр Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 77 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Ай К’ю» щодо подовження строків      

виробництва (створення) фільму «Іван і Марта» 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 

«Іван і Марта» до 31 грудня 2022 року. 

кому ТОВ «Ай К’ю» 

на виробництво 

(створення) 

«Іван і Марта» 

 

 

Голова Ради                                 (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                             (Підпис) Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 78 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ПП «Цифрова Платформа» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«Киснева Станція» 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 

«Киснева Станція» до 31 грудня 2022 року. 

кому ПП «Цифрова Платформа» 

на виробництво 

(створення) 

«Киснева Станція» 

 

 

Голова Ради                              (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                          (Підпис) Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 79 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «БОЗОНФІЛМ» щодо подовження      

строків      виробництва      (створення)      фільму «Памфір» 

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 виробництв (створення) фільму 

«Памфір» до 25 грудня 2022 року. 

кому ТОВ «БОЗОНФІЛМ» 

на виробництво 

(створення) 

«Памфір» 

 

 

Голова Ради                              (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                          (Підпис) Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 80 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«Коли нам було 15» 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 

«Коли нам було 15» до 31 травня 2023 року. 

кому ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» 

на виробництво 

(створення) 

«Коли нам було 15» 

 

 

Голова Ради                               (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                           (Підпис) Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 81 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Кінокомпанія 2016» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«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 Не погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Батько» до 30 серпня 2022 року. 

кому ТОВ «Кінокомпанія 2016» 

на виробництво 

(створення) 

«Батько» 

 

 

Голова Ради                              (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                          (Підпис) Олександр Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 82 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Кінокомпанія 2016» щодо зменшення 

кошторисно вартості виробництва (створення)      фільму «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 зменшення кошторисної вартості  виробництва 

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

кому ТОВ «Кінокомпанія 2016» 

на виробництво 

(створення) 

«Батько» 

 

 

Голова Ради                              (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                          (Підпис) Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 83 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Рай Андрій Володимирович щодо 

збільшення хронометражу фільму «Блуд і Кавун» 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 «Блуд і Кавун» з 20 хв. 

до 22 хв. 36 сек. 

кому ФОП Рай Андрій Володимирович 

на виробництво 

(створення) 

«Блуд і Кавун» 

 

 

Голова Ради                             (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                         (Підпис) Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 84 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ГАНЗАФІЛЬМ» щодо подовження      

строків      виробництва      (створення)      фільму  «Смак Свободи» 

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  

«Смак Свободи» до 01 липня 2023 року. 

кому ТОВ «ГАНЗАФІЛЬМ 

на виробництво 

(створення) 

«Смак Свободи» 

 

 

Голова Ради                             (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                         (Підпис) Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 85 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ 

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 Погодити подовження строків виробництва (створення) фільму 

«ШТТЛ» до 23грудня  2022 року. 

кому ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ 

ХАБ» 

на виробництво 

(створення) 

«ШТТЛ» 

 

 

Голова Ради                            (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                        (Підпис) Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 86 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«ЕРІК КАМ’ЯНЕ СЕРЦЕ» 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 «ЕРІК КАМ’ЯНЕ СЕРЦЕ» до 23 березня  2023 року. 

кому ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» 

на виробництво 

(створення) 

«ЕРІК КАМ’ЯНЕ СЕРЦЕ» 

 

 

Голова Ради                             (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                          (Підпис) Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 87 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Ткаченко Т.А. щодо подовження      

строків      виробництва      (створення)      фільму «Революція на 

граніті: робота над помилками» 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 

«Революція на граніті: робота над помилками» до до 02 листопада  

2023 року. 

кому ФОП Ткаченко Т.А. 

на виробництво 

(створення) 

«Революція на граніті: робота над помилками» 

 

 

Голова Ради                             (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                         (Підпис) Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 88 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ПП «Кінокомпанія «Магіка-фільм» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«Сад дідуся» 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 

«Сад дідуся» до 20 грудня 2022 р. 

кому ПП «Кінокомпанія «Магіка-фільм» 

на виробництво 

(створення) 

«Сад дідуся» 

 

 

Голова Ради                              (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                          (Підпис) Олександр Редін 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 7, Рішення № 89 

Дата реєстрації 30.08.2022 

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 державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ПАТ «Одеська кіностудія» 

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 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) 

 

Голова Ради                                    (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради    (Підпис)      Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 7, Рішення № 90 

Дата реєстрації 30.08.2022 

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 державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ПАТ «Одеська кіностудія» 

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 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) 

 

Голова Ради                         (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради   (Підпис)       Олександр Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 91 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстав

а 

прийнят

тя 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Холодкевич К.А. щодо подовження      

строків      виробництва      (створення)      фільму «Конституція 

для всіх: і великих, і малих» 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 «Конституція для всіх: і великих, і малих» до 31 січня 

2023 р. 

кому ФОП Холодкевич К.А. 

на 

виробництво 

(створення) 

«Конституція для всіх: і великих, і малих» 

 

Голова Ради                               (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                           (Підпис) Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 92 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстав

а 

прийнят

тя 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Анучін Іван Олександрович щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму 

«Човники» 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 «Човники» до 31 грудня 2022 р. 

кому ФОП Анучін Іван Олександрович 

на 

виробництво 

(створення) 

«Човники» 

 

 

Голова Ради                               (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                           (Підпис) Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 93 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстав

а 

прийнят

тя 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ “ІнсайтМедіа" Продюсерський 

центр”  щодо подовження      строків      виробництва      

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

кому ТОВ “ІнсайтМедіа" Продюсерський центр”  

на 

виробництво 

(створення) 

«Франтішек Крігель проти» 

 

Голова Ради                                  (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                              (Підпис) Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № 7, Рішення № 94 

Дата реєстрації 30.08.2022 

Підстав

а 

прийнят

тя 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ "Табор"  щодо подовження      

строків      виробництва      (створення)      фільму «Спас» 

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 «Спас» до  23 грудня 2022 р. 

кому ТОВ “ІнсайтМедіа" Продюсерський центр”  

на 

виробництво 

(створення) 

«Спас» 

 

 

Голова Ради                               (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради                           (Підпис) Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 7, Рішення № 95 

Дата реєстрації 30.08.2022 

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 державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ТОВ  «Фільм Ю Ей Дистрибушн» 

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 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) 

 

Голова Ради                              (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради   (Підпис)       Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 7, Рішення № 96 

Дата реєстрації 30.08.2022 

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 державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ТОВ  «Фільм Ю Ей Дистрибушн» 

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 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) 

 

Голова Ради                              (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради   (Підпис)       Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 7, Рішення № 97 

Дата реєстрації 30.08.2022 

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 державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ТОВ «БОЗОНФІЛМ» 

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 «Памфір» в програмі 

Двотижневик режисерів Каннського 

МКФ з 16 по 28 травня 2022 року 

в обсязі 79 996 гривень (сімдесят дев’ять 

тисяч дев’ятсто дев’яносто шість 

гривень, сорок дев’ять копійок) 

 

Голова Ради                              (Підпис) Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради   (Підпис)       Олександр Редін 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № 7, Рішення № 98 

Дата реєстрації 30.08.2022 

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 державну підтримку кінематографії у формі, передбаченій 

пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону України «Про 

державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ТОВ  «ФОРФІЛМЗ» 

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 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) 
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