
Проекти рішень 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № , Рішення №  

Дата реєстрації 02.02.2023 

Підстава прийняття 

рішення 

Затвердження обсягу коштів, що виділяються впродовж 

бюджетного періоду (2023 рік) для фінансування кожної з 

передбачених частиною першою статті 7 Закону України 

«Про державну підтримку кінематографії» форм державної 

підтримки. 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 Затвердити обсяг коштів, що виділяються впродовж 

бюджетного періоду (2023 рік) для фінансування кожної з 

передбачених частиною першою статті 7 Закону України 

«Про державну підтримку кінематографії» форм державної 

підтримки 
 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 

 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 02.02.2023 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Трумен Продакшн» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Експедиція 

49» (робоча назва – «Донбас-Гімалаї»), 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/не погодити подовження строків виробництва 

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

Гімалаї»)  до 30 червня 2023 року. 

кому ТОВ «Трумен Продакшн» 

на виробництво 

(створення) 

«Експедиція 49» (робоча назва – «Донбас-

Гімалаї» 
 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 

 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 02.02.2023 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Мун Мен» щодо виробництва 

(створення) фільму «Редакція», 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/не погодити подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Редакція»  до 31 грудня 2023 року. 

- Погодити/не погодити 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 

кому ТОВ «Мун Мен» 

на виробництво 

(створення) 

«Редакція» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 02.02.2023 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Українська Кіношкола» щодо 

подовження строків виробництва (створення) фільму «Хто живе у 

темряві», 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/не погодити подовження строків виробництва 

(створення) фільму «Хто живе у темряві» до 31 грудня 2023 року. 

кому ТОВ «Українська Кіношкола» 

на виробництво 

(створення) 

«Хто живе у темряві» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 
 

Номер реєстрації Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації 02.02.2023 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ТОВ «Цифрова Платформа» щодо 

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/ не погодити 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.; 

- Погодити/ не погодити збільшення хронометражу фільму 

«Киснева Станція» з 100 хв. до 103 хв. 16 сек. 

кому ТОВ «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 02.02.2023 

Підстава 

прийняття 

рішення 

Розглянули звернення ФОП Сигарева О. В. щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «В повітрі», 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/ не погодити подовження строків виробництва 

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

кому ФОП Сигарева О. В. 

на виробництво 

(створення) 

«В повітрі» 

 

 
 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації 

 

Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації ??.01.2023 

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/ не надавати державну підтримку кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону 

України «Про державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ТОВ «Продюсерська компанія 

«Браха» 

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 

документального фільму «Східний 

фронт» на 73-му Міжнародному 

Берлінському кінофестивалі, який 

відбудеться з 16 по 26 лютого 2023 

року 

в обсязі 100 000,00 гривень (сто тисяч 

гривень, 00 копійок) 

 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 
 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації  Протокол № , Рішення № 

Дата реєстрації ??.01.2023 

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/ не надавати 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 «Мирний-21» у зв'язку з 

прем’єрними показами, які 

відбудуться у лютому-березні 2023 

року 

в обсязі 150 000 грн., 00 копійок (сто 

п’ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) 

 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 

 



 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер реєстрації Протокол № , Рішення №  
Дата реєстрації ??.01.2023 

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/ не надавати 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 «Памфір» у зв'язку з 

прем’єрними показами, які 

відбудуться у березні-квітні 2023 

року 

в обсязі 150 000 грн., 00 копійок (сто 

п’ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) 

 

 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення №  

Дата реєстрації ??.01.2023 

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/ не надавати державну підтримку кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону 

України «Про державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому Асоціація «Сприяння розвитку 

кінематографа в Україні – дивись 

українське!» 

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 національних 

фільмів, а саме організація та 

проведення кіномистецького 

проекту Національний тур «Кіно 

заради Перемоги!», який 

відбудеться січень-квітень 2023 

року    

в обсязі 199 610 грн., 00 копійок (сто 

дев’яносто дев’ять тисяч шістсот 

десять грн. 00 коп.) 

 

 

 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

РІШЕННЯ 

Номер 

реєстрації 

Протокол № , Рішення №  

Дата реєстрації ??.01.2023 

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/ не надавати державну підтримку кінематографії у формі, 

передбаченій пунктом сьомим частини першої статті 7 Закону 

України «Про державну підтримки кінематографії в Україні» 

Кому ТОВ «Кіновир» 

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 національних 

фільмів, а саме організація та 

проведення «Тижня українського 

кіно» в Мадриді (Іспанія), який 

відбувся з 18 по 27 жовтня 2022 року 

в обсязі 149 715 грн., 00 копійок (сто сорок 

дев’ять тисяч сімсот п’ятнадцять 

грн. 00 коп.) 

 

 

Голова Ради        Артем КОЛЮБАЄВ 
 

 

Секретар Ради       Олександр Редін 

 

 
 


