
Проєкт 

Дата: 02.02.2023 

Місце: Держкіно, вул. Кіото, 27 

                                                                                                                   Час: 13:00 

Порядок денний засідання  

Ради з державної підтримки кінематографії 

 

 

1. Розгляд звернення Державного агентства України з питань кіно 

щодо затвердження граничних обсягів коштів державної підтримки окремого 

фільму за кожним напрямом.  

2. Розгляд звернення ТОВ «Трумен Продакшн» щодо подовження 

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

«Донбас-Гімалаї»)  до 30 червня 2023 року. 

3. Розгляд звернення ТОВ «Мун Мен» щодо виробництва 

(створення) фільму «Редакція»: 

- подовження строків виробництва (створення) фільму «Редакція»  до 31 

грудня 2023 року; 

- збільшення кошторисної вартості виробництва (створення) фільму 

«Редакція» з 34 984 442,38 грн. (тридцять чотири мільйони дев’ятсот 

вісімдесят чотири тисячі чотириста сорок дві гривні) до 38 556 948,55 грн. 

(тридцять вісім мільйонів п’ятсот п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот сорок вісім 

гривень) за рахунок Продюсера-Виконавця. 

4. Розгляд звернення ТОВ «Українська Кіношкола» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Хто живе у темряві» 

до 31 грудня 2023 року. 

5. Розгляд звернення ТОВ «Цифрова Платформа» щодо 

виробництва (створення) фільму «Киснева Станція» : 

- зменшення кошторисної вартості виробництва (створення) фільму 

«Киснева Станція» з 32 364 448 грн. (тридцять два мільйони триста шістдесят 

чотири тисячі чотириста сорок вісім гривень) до 24 716 092,74 грн. (двадцять 

чотири мільйони сімсот шістнадцять тисяч дев’яносто дві гривні) за рахунок 

Продюсера-Виконавця. 

- збільшення хронометражу фільму «Киснева Станція» з 100 хв. до     

103 хв. 16 сек. 



6. Розгляд звернення ФОП Сигарева О. В. щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «В повітрі» до січня 2024 року. 

7. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного документального 

фільму «Східний фронт» на 73-му Міжнародному Берлінському 

кінофестивалі, який відбудеться з 16 по 26 лютого 2023 року, в сумі 100 000, 

00 копійок; 

8. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Мирний-

21» у зв'язку з прем’єрними показами, які відбудуться у лютому-березні 2023 

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

9. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Памфір» 

у зв'язку з прем’єрними показами, які відбудуться у березні-квітні 2023 року, 

в сумі 150 000 грн., 00 копійок; 

10. Розгляд питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організація та проведення кіномистецького проекту Національний тур 

«Кіно заради Перемоги!», який відбудеться з січня по квітень 2023 року, в 

сумі 199 610 грн., 00 копійок; 

11. Розгляд питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організація та проведення «Тижня українського кіно» в Мадриді 

(Іспанія), який відбувся з 18 по 27 жовтня 2022 року, в сумі 149 715 грн., 00 

копійок; 

12. Різне. 

 

 


