
Проєкт 

Дата: 25.11.2022 

Місце: Держкіно, вул. Кіото, 27 

Час: 13.00 

Порядок денний засідання  

Ради з державної підтримки кінематографії 

 

1. Розгляд звернення ПП «Продюсерська агенція АССА» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Операція «Щит 

України» до 1 червня 2024 року. 

2. Розгляд звернення ТОВ «Віател» щодо зміни продюсера-

виконавця  фільму «Станція А» з ТОВ «Віател» на ПП «Саламея Фільм». 

3. Розгляд звернення ТОВ «Спільна перемога продакшн» щодо 

збільшення хронометражу фільму «Межа забуття» («Божевільні») з 90 хв до 

114 хв. 

4. Розгляд звернення ТОВ «Мистецьке агентство «АРТ ВЕЛЕС»  

щодо подовження строків виробництва (створення) фільму «ЕТНОФОНІЯ. 

Феномен українського багатоголосся» до 30 вересня 2023  року. 

5. Розгляд звернення ТОВ «Кінохіт Ю Ей» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Сім бажань» до 30 серпня 2023 року. 

6. Розгляд звернення ТОВ «ММД ПРО» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Чорнобиль» до 30 травня 2023 року. 

7. Розгляд звернення ТОВ «Анімаград» щодо виробництва 

анімаційного фільму  «Мавка. Лісова пісня»: 

- збільшення хронометражу анімаційного фільму з 87 хв. до 98 хв; 

- заміна автора сценарію анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».  

8. Розгляд звернення ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН» щодо 

виробництва фільму  «Коза Ностра. Хрещена мати»: 

- використання інших мов у фільмі «Коза Ностра. Хрещена мати» в обсязі 

5% тривалості всіх реплік учасників фільму; 



- подовження строків виробництва (створення) фільму «Коза Ностра. 

Хрещена мати» до 30 листопада 2022 року. 

9. Розгляд звернення ТОВ «МУН МЕН» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Будинок зі скалок» до 01 грудня 2022 року. 

10. Розгляд звернення ТОВ «Табор» щодо виробництва фільму 

«Спас» («Бачення метелика»): 

- подовження строків виробництва (створення) фільму «Спас» 

(«Бачення метелика») до  23 грудня 2022 р.; 

- збільшення хронометражу фільму «Спас» («Бачення метелика») з 

90 хв. до 107 хв.35 с; 

- збільшення кошторисної вартості фільму «Спас» («Бачення 

метелика») з 25 091 321,00 грн. на 25 267 157,00 грн. за рахунок Продюсера-

Виконавця. 

11. Розгляд звернення ПП «КІНОКОМПАНІЯ «МАГІКА-ФІЛЬМ» 

щодо подовження строків виробництва (створення) фільму «Сад Дідуся» до 30 

квітня 2023 року. 

12. Розгляд звернення ТОВ «Кінокомпанія 2016» щодо зменшення 

кошторисної вартості виробництва (створення) фільму «Батько» з 24 117 

412,07 грн. до 23 670 419,16 грн. за рахунок Держкіно. 

13.  Розгляд звернення ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс» щодо 

виробництва фільму  «Деміург»: 

- використання інших мов у фільмі «Деміург» в обсязі в обсязі 3,8% 

тривалості всіх реплік учасників фільму; 

- збільшення хронометражу неігрового фільму  «Деміург» з 72 

хвилин до 95 хвилин. 

14. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Коза 

ностра мама їде» у зв'язку з прем’єрними показами, які відбудуться  в 

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

 

 



15. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Щедрик» 

в'язку з прем’єрними показами, які відбудуться  з 05 січня  2023 року, в сумі 

150  000 грн., 00 копійок; 

16. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Обмін» у 

зв'язку з прем’єрними показами, які відбудуться  з  1 грудня   2022 року, в сумі 

173  200 грн., 00 копійок; 

17. Різне. 

 

 

 


