
Проєкти рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Мун Мен» збільшення кошторисної 

вартості виробництва (створення) фільму «Стан» 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 Погодили/не погодили збільшення кошторисної вартості 

виробництва (створення) фільму «Стан» з 19 268 500 грн. 00 коп. 

до 19 522 060 грн. 71 коп. за рахунок Продюсера-Виконавця 

кому ТОВ «Мун Мен» 

на виробництво 

(створення) 

«Стан» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Єфіменко Злати Романівни 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 Погодили/не погодили щодо подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Хочу додому» до 28 грудня 2022 року. 

кому ФОП Єфіменко Злати Романівни 

на виробництво 

(створення) 

«Хочу додому» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ПП «Цифрова Платформа» щодо 

зменшення кошторисної вартості виробництва фільму «Киснева 

станція» та збільшення хронометражу 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 Погодили/не погодили зменшення кошторисної вартості 

виробництва фільму «Киснева станція» з 32 364 448, 00 грн.  на 

24 716 092, 74 грн. за рахунок Продюсера-Виконавця; 

Погодили/не погодили  

кому ПП «Цифрова Платформа» 

на виробництво 

(створення) 

«Киснева станція» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ІнсайтМедіа» Продюсерський 

центр»  щодо подовження строків виробництва    (створення)   

фільму та подовження терміну дії Договору 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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Франтішек Крігель проти» до 17 серпня 2023 

року; 

Погодили/не погодили подовження терміну дії Договору №31 від 

17.12.2019 до 31 грудня 2023 року. 

кому ТОВ «ІнсайтМедіа» Продюсерський центр»  

на виробництво 

(створення) 

«Франтішек Крігель проти» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 

 

Секретар Ради Олександр Редін 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «СТАР МЕДІА 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 Погодили/не погодили щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «ШТТЛ» до 30 квітня 2023 року. 

кому ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ» 

на виробництво 

(створення) 

«ШТТЛ» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «КіноКейс» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Соліст» 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 Погодили/не погодили пщодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Соліст» до 09 лютого 2024 року 

кому ТОВ «КіноКейс» 

на виробництво 

(створення) 

«Соліст» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Анімаград» щодо збільшення 

хронометражу та зміна автора сценарію анімаційного фільму 

«Мавка. Лісова пісня» 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 Погодили/не погодили збільшення хронометражу 

анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» з 87 хв. до 98 хв.; 

Погодили/не погодили подовження термінів дії Договорів 

№277 від 06.12.2016 р. та №86 від 23.12.2020 р. до 31 березня 

2023 року. 

кому ТОВ «Анімаград» 

на виробництво 

(створення) 

«Мавка. Лісова пісня» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ДЖОЙ ФIЛМЗ» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Її б звали 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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Її б звали Марта» до 31 грудня 2023 року.  

кому ТОВ «ДЖОЙ ФIЛМЗ» 

на виробництво 

(створення) 

«Її б звали Марта» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ВАЙТ ФІЛМС» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Я ГРАЮ»  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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Я ГРАЮ» до 25 березня 2024 року. 

кому ТОВ «ВАЙТ ФІЛМС» 

на виробництво 

(створення) 

«Я ГРАЮ» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс» щодо 

подовження строків виробництва (створення) неігрового фільму 

«Деміург» 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  Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) неігрового фільму «Деміург» до 20 лютого 2023 року. 

кому ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс» 

на виробництво 

(створення) 

«Деміург» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Стрій Єлизавети Олександрівни 

щодо подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Зовсім не страшний фільм» 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 Погодили/не погодили щодо подовження строків виробництва 

(створення) неігрового фільму «Зовсім не страшний фільм» до 30 

червня 2023 року 

кому ФОП Стрій Єлизавети Олександрівни 

на виробництво 

(створення) 

«Зовсім не страшний фільм» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 
Секретар Ради Олександр Редін  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» щодо 

подовження      строків      виробництва      (створення)      фільму  

«Морок» 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   Українивід 16 березня 2021 року № 

198) 

Рішення Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Морок» до 24 грудня 2023 року. 

кому ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент 

на виробництво 

(створення) 

«Морок» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ДЖОЙ ФIЛМЗ» подовження терміну 

дії Договору №138 від 29.12.2020 року на виробництво (створення) 

фільму «Три місяці до зими» 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   Українивід 

16 березня 2021 року № 198) 

Рішення Погодили/не погодили подовження терміну дії Договору 

№138 від 29.12.2020 року на виробництво (створення) фільму «Три 

місяці до зими» до 30 квітня 2023 року. 

кому ТОВ «ДЖОЙ ФIЛМЗ» 

на виробництво 

(створення) 

«Три місяці до зими» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Пронто Фільм» щодо подовження 

терміну дії Договору №83 від 04.09.2020 року на виробництво 

(створення) фільму «Кремінь» 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 Погодили/не погодили подовження терміну дії Договору №83 від 

04.09.2020 року на виробництво (створення) фільму «Кремінь» до 31 

березня 2023 року 

кому ТОВ «Пронто Фільм» 

на виробництво 

(створення) 

«Кремінь» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ПП «СІНЕМАСТУДІО» щодо подовження 

терміну дії Договору №117 від 16.12.2020 року на виробництво 

(створення) фільму «Сашенька» 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 Погодили/не погодили подовження терміну дії Договору №117 від 

16.12.2020 року на виробництво (створення) фільму «Сашенька» до 

31 березня 2023 року. 

кому ПП «СІНЕМАСТУДІО» 

на виробництво 

(створення) 

«Сашенька» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Край ріки» до 07 квітня 2023 року. 

кому ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН» 

на виробництво 

(створення) 

«Край ріки» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Демони» 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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Демони» до 14 червня 2023 року. 

кому ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» 

на виробництво 

(створення) 

«Демони» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» подовження 

строків виробництва (створення) анімаційного фільму «Тук Тук 

Тук» 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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) анімаційного фільму «Тук Тук Тук» до 22 липня 2023 

року. 

кому ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» 

на виробництво 

(створення) 

«Тук Тук Тук» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн» подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Атлети Бога» 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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) неігрового фільму «Атлети Бога» до 09 серпня 2023 

року. 

кому ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн» 

на виробництво 

(створення) 

«Атлети Бога» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «студіо КАПІ» подовження строків 

виробництва (створення) анімаційного фільму «Місто щасливих 

хлопчиків» 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 Погодили/не погодили одовження строків виробництва (створення) 

анімаційного фільму «Місто щасливих хлопчиків» до 20 вересня 

2023 року. 

кому ТОВ «студіо КАПІ» 

на виробництво 

(створення) 

«Місто щасливих хлопчиків» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «БОЗОНФІЛМ» подовження строків 

виробництва (створення) анімаційного фільму «ОПОЛОНКА» 

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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «ОПОЛОНКА» до 20 вересня 2023 року 

кому ТОВ «БОЗОНФІЛМ» 

на виробництво 

(створення) 

«ОПОЛОНКА» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Світ Незнайки» щодо подовження 

строків виробництва (створення) анімаційного серіалу «Чорна-

чорна курка» 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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) анімаційного серіалу «Чорна-чорна курка» до 10 жовтня 

2023 року. 

кому ТОВ «Світ Незнайки» 

на виробництво 

(створення) 

«Чорна-чорна курка» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ЕВОС ФІЛЬМ» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Маргарита квітка дика» 

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 Погодили/не погодили ТОВ «ЕВОС ФІЛЬМ» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Маргарита квітка дика» до 

11 жовтня 2023 року. 

кому ТОВ «ЕВОС ФІЛЬМ» 

на виробництво 

(створення) 

«Маргарита квітка дика» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Студія «Золоте Руно» щодо 

подовження строків виробництва (створення) неігрового фільму 

«МИКОЛА» 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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) неігрового фільму «МИКОЛА» до 24 жовтня 2023 року. 

кому ТОВ «Студія «Золоте Руно» 

на виробництво 

(створення) 

«МИКОЛА» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ХЕППІ ХІППІ ЛАБ» щодо 

подовження строків виробництва (створення) анімаційного фільму 

«КІТ» 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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) анімаційного фільму «КІТ» до 20 жовтня 2023 року. 

кому ТОВ «ХЕППІ ХІППІ ЛАБ» 

на виробництво 

(створення) 

«КІТ» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ» подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Хороші дівчатка потрапляють в 

Рай» 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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Хороші дівчатка потрапляють в Рай» до 26 

жовтня 2023 року. 

кому ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ» 

на виробництво 

(створення) 

«Хороші дівчатка потрапляють в Рай» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Студія «Кінороб» подовження строків 

виробництва (створення) фільму «ANNE DE KIEV ( Анна 

Ярославна)» 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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «ANNE DE KIEV ( Анна Ярославна)» до 31 

жовтня 2023 року. 

кому ТОВ «Студія «Кінороб» 

на виробництво 

(створення) 

«ANNE DE KIEV ( Анна Ярославна)» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «435філмс» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Малевич»  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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Малевич» до 09 жовтня 2023 року. 

кому ТОВ «435філмс» 

на виробництво 

(створення) 

«Малевич» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ФАЛАНСТЕР» щодо подовження 

строків виробництва (створення) неігрового фільму «То моє море»  

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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) неігрового фільму «То моє море» до 14 листопада 2023 

року. 

кому ТОВ «ФАЛАНСТЕР» 

на виробництво 

(створення) 

«То моє море» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Телерадіокомпанія «Корисне ТБ» 

щодо подовження строків виробництва (створення) неігрового 

фільму «З одного тіста»  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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) неігрового фільму «З одного тіста» до 18 листопада 2023 

року. 

кому ТОВ «Телерадіокомпанія «Корисне ТБ» 

на виробництво 

(створення) 

«З одного тіста» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Студія В.І.К.» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «В зеніті»  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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «В зеніті» до 23 грудня 2023 року. 

кому ТОВ «Студія В.І.К.» 

на виробництво 

(створення) 

«В зеніті» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Світ Незнайки» щодо подовження 

строків виробництва (створення) анімаційного фільму «Бздюх»  

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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) анімаційного фільму «Бздюх» до 23 грудня 2023 року. 

кому ТОВ «Світ Незнайки» 

на виробництво 

(створення) 

«Бздюх» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Зілля»  

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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Зілля» до 13 березня 2024 року. 

кому ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН» 

на виробництво 

(створення) 

«Зілля» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ГАРНЕТ ІНТЕРНЕШНЛ МЕДІА 

ГРУП»  щодо подовження строків виробництва (створення) фільму 

«Карлос мусить вмерти» (роб. назва «Викрадення диявола»)  

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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Карлос мусить вмерти» (роб. назва 

«Викрадення диявола») до 01 квітня 2024 року. 

кому ТОВ «ГАРНЕТ ІНТЕРНЕШНЛ МЕДІА ГРУП»  

на виробництво 

(створення) 

«Карлос мусить вмерти» (роб. назва «Викрадення 

диявола») 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВІЖН» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Наша Галя»  

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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) телевізійного серіалу «Наша Галя» до 24 квітня 2024 

року. 

кому ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВІЖН» 

на виробництво 

(створення) 

«Наша Галя» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Лемберг» 

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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Лемберг» до 10 червня 2024 року. 

кому ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН» 

на виробництво 

(створення) 

«Лемберг» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ» подовження 

терміну дії договору № 33 від 18.12.2018 р. «Азарт» 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 Погодили/не погодили подовження терміну дії договору № 33 від 

18.12.2018 р. «Азарт» до 31 березня 2024 року. 

кому ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ» 

на виробництво 

(створення) 

«Азарт» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Мейнстрім Пікчерз» подовження 

терміну дії договору № 111 від 20.12.2020 р.  «Свято хризантем»  

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 Погодили/не погодили подовження терміну дії договору № 111 від 

20.12.2020 р.  «Свято хризантем» до 31 грудня 2023 року. 

кому ТОВ «Мейнстрім Пікчерз» 

на виробництво 

(створення) 

«Свято хризантем» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Захлюпаний О.О. подовження терміну 

дії договору № 180 від 12.11.2021 р. «Виховання висотою» 

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 Погодили/не погодили подовження терміну дії договору № 180 від 

12.11.2021 р. «Виховання висотою» до 10 червня 2023 року. 

кому ФОП Захлюпаний О.О. 

на виробництво 

(створення) 

«Виховання висотою» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ  «Директорія Кіно»  подовження 

терміну дії договору № 93 від 16.11.2020 р. «Дім за склом» 

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 Погодили/не погодили подовження терміну дії договору № 93 від 

16.11.2020 р. «Дім за склом» до 31 березня 2023 року. 

кому ТОВ  «Директорія Кіно»  

на виробництво 

(створення) 

«Дім за склом» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Анучін І.О. щодо подовження терміну 

дії договору № 185 від 30.11.2021 р. «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 Погодили/не погодили подовження терміну дії договору № 185 від 

30.11.2021 р. «Човники» до 31 березня 2023 року. 

кому ФОП Анучін І.О.  

на виробництво 

(створення) 

«Човники» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ  «МИР І КО ПРОДАКШН» щодо 

подовження терміну дії договору № 87 від 29.10.2020 р. «Скажи 

Україна» 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 Погодили/не погодили подовження терміну дії договору № 87 від 

29.10.2020 р. «Скажи Україна» до 31 березня 2023 року. 

кому ТОВ  «МИР І КО ПРОДАКШН» 

на виробництво 

(створення) 

«Скажи Україна» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Трумен продакшн» щодо подовження 

терміну дії договору № 144 від 30.12.2020 р. «Талісмани Романа» 

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 Погодили/не погодили щодо подовження терміну дії договору № 144 

від 30.12.2020 р. «Талісмани Романа» до 30 червня 2023 року. 

кому ТОВ «Трумен продакшн» 

на виробництво 

(створення) 

«Талісмани Романа» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ  «Небокрай філмз» щодо подовження 

терміну дії договору № 29 від 16.12.2019 р. «Кордон»  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 Погодили/не погодили подовження терміну дії договору № 29 від 

16.12.2019 р. «Кордон» до 31 грудня 2023 року. 

кому ТОВ  «Небокрай філмз»  

на виробництво 

(створення) 

«Кордон» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Холодкевич К.А. щодо подовження 

терміну дії договору № 168 від 13.10.2021 р. «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 Погодили/не погодили подовження терміну дії договору № 168 від 

13.10.2021 р. «Конституція для всіх: і великих, і малих» до 30 квітня 

2023 року. 

кому ФОП Холодкевич К.А. 

на виробництво 

(створення) 

«Конституція для всіх: і великих, і малих» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «ПАРАДОКС фільм» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Висота» 

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 Погодили/не погодили подовження строків виробництва (створення) 

фільму «Висота» до 23 травня 2023 року. 

кому ТОВ «ПАРАДОКС фільм» 

на виробництво 

(створення) 

«Висота» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ  «Спільна перемога продакшн» щодо 

подовження терміну дії договору № 100 від 03.12.2020 р. «Одного 

Всесвіту мало. Іван Марчук» 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 Погодили/не погодили подовження терміну дії договору № 100 від 

03.12.2020 р. «Одного Всесвіту мало. Іван Марчук» до 31 грудня 

2023 року. 

кому ТОВ  «Спільна перемога продакшн» 

на виробництво 

(створення) 

«Одного Всесвіту мало. Іван Марчук» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ  «Ютопія» щодо подовження терміну 

дії договору № 159 від 13.08.2021 р. «Сад переїхав» 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 Погодили/не погодили подовження терміну дії договору № 159 від 

13.08.2021 р. «Сад переїхав» до 30 квітня 2023 року. 

кому ТОВ  «Ютопія» 

на виробництво 

(створення) 

«Сад переїхав» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ  «ГАНЗАФІЛЬМ» щодо подовження 

терміну дії договору № 112 від 15.12.2020 р. «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 Погодили/не погодили подовження терміну дії договору № 112 від 

15.12.2020 р. «Смак свободи» до 31 березня 2023 року. 

кому ТОВ  «ГАНЗАФІЛЬМ» 

на виробництво 

(створення) 

«Смак свободи» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

  



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 23.12.2022 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ  «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» щодо 

подовження терміну дії договору № 131 від 24.12.2020 р.  «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 Погодили/не погодили подовження терміну дії договору № 131 від 

24.12.2020 р. «Ерік кам’яне серце» до 31 березня 2023 року. 

кому ТОВ  «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС» 

на виробництво 

(створення) 

«Ерік кам’яне серце» 

 

 

Голова Ради Артем КОЛЮБАЄВ 

 
Секретар Ради Олександр Редін 

 

 


