
Проєкт 

Дата:16.03.2023 

Місце: Держкіно, вул. Кіото, 27 

Час:11:00 

Порядок денний засідання  

Ради з державної підтримки кінематографії 

 

1. Розгляд звернення ТОВ «Студія В.І.К.» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «В зеніті» до 31 грудня 2024 року. 

2. Розгляд звернення ТОВ «МКК Фільм Сервіс» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Адвокат зі Львова» до 28 лютого 

2025 року. 

3. Розгляд звернення ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН» щодо 

виробництва фільму  «Донбас-Гімалаї (Експедиція-49)»: 

- збільшення хронометражу фільму «Донбас-Гімалаї (Експедиція-

49)» з 80 хв. до 99 хв. 39 сек. 

- подовження строків виробництва (створення) фільму «Донбас-

Гімалаї (Експедиція-49)» до 30 червня 2023 року. 

4. Розгляд звернення ТОВ «ІСТМЕН ФІЛМС» щодо зменшення 

кошторисної вартості виробництва (створення) фільму «Мирний 21» з 31 250 

000 грн на 28 750 000 грн. за рахунок Держкіно. 

5. Розгляд звернення ТОВ «Небокрай Філмз» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «От вінта» до 31 серпня 2023 року. 

6. Розгляд звернення ТОВ «ІнсайтМедіа» Продюсерський центр» 

щодо виробництва фільму  «Франтішек Крігель проти»: 

- подовження строків виробництва (створення) фільму «Франтішек 

Крігель проти» до 01 серпня 2023 року.  

- подовження терміну дії Договору №31 від 17.12.2019 року на 

виробництво (створення) фільму «Франтішек Крігель проти» до 31 грудня 

2023 року.   



7. Розгляд звернення ПП «Цифрова Платформа» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Киснева Станція» до 31 березня 

2023 року. 

8. Розгляд звернення ТОВ «Ай К’ю» щодо подовження терміну дії 

Договору №172 від 26.10.2021 року на виробництво (створення) фільму «Іван 

і Марта» до 30 квітня 2023 року.  

9. Розгляд звернення ТОВ «Джой Філмз» щодо зміни режисерського 

сценарію для виробництва (створення) фільму «Її б звали Марта». 

10. Розгляд звернення ТОВ «Ейдетік Пікчерз» щодо подовження 

терміну дії Договору №33 від 18.12.2018 року на виробництво (створення) 

фільму «Азарт» до березня 2024 року.  

11. Розгляд звернення ТОВ «Мир і  Копродакшн» щодо подовження 

терміну дії Договору №87 від 29 жовтня 2020 року на виробництво (створення) 

фільму «Скажи Україна» до 15 квітня 2024 року.  

12. Розгляд звернення ПП «Сінемастудіо» щодо подовження терміну 

дії Договору №117 від 16.12.2020 року на виробництво (створення) фільму 

«Сашенька» до 31 травня 2023 року.  

13. Розгляд звернення ФОП Холодкевич К.А. (анімаційна студія 

«ToonDrive») щодо виробництва фільму  «Конституція для всіх: і великих, і 

малих»: 

- подовження терміну дії Договору №168 від 13.10.2021 року на 

виробництво (створення) фільму «Конституція для всіх: і великих, і малих» до 

30 червня 2023 року; 

- щодо зміни режисерського сценарію для виробництва (створення) 

фільму «Конституція для всіх: і великих, і малих». 

14. Розгляд звернення ТОВ «БОЗОНФІЛМ» щодо виробництва 

фільму  «Памфір»: 

- збільшення хронометражу фільму «Памфір» з 100 хв. до 102 хв. 44 

сек.; 
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- використання інших мов у фільмі «Памфір» в обсязі 1,22% 

відносно до загальної тривалості всіх реплік учасників фільму. 

15. Розгляд звернення ТОВ «Український Продюсерський Хаб»  щодо 

виробництва фільму  «ШТТЛ»: 

- збільшення хронометражу фільму «ШТТЛ» з 80 хв. до 114 хв.; 

- подовження виробництва (створення) фільму «ШТТЛ» до 30 

квітня 2023 року. 

16.  Розгляд звернення ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» щодо подовження 

терміну дії Договору №131 від 24.12.2020 року на виробництво (створення) 

фільму «Ерік кам’яне серце» до 28 квітня 2023 року.  

17. Розгляд звернення ТОВ «ГАНЗАФІЛЬМ» щодо виробництва 

фільму  «Смак свободи»: 

- збільшення хронометражу фільму «Смак свободи» з 90 хв. до     

117 хв. 

- подовження терміну дії Договору №112 від 15.12.2020 року на 

виробництво (створення) фільму «Смак свободи»  до 31 травня 2023 року.   

18. Розгляд звернення ТОВ «Пронто Фільм» щодо подовження 

терміну дії Договору №83 від 04.09.2021 року на виробництво (створення) 

фільму «Кремінь» до 31 грудня 2023 року.  

19. Розгляд звернення ТОВ «Кіноквартал» щодо виробництва 

(створення) фільму «Фанати»: 

-  збільшення хронометражу фільму «Фанати» з 70 хв. до 90 хв.  

- подовження дії Договору № 245 від 10.03.2021 року на виробництво 

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

20. Розгляд звернення ТОВ «Форфілмз» щодо подовження строків 

виробництва (створення) фільму «Ти-Космос» до 31 грудня 2024 року. 

21. Розгляд звернення ТОВ «Лаймове Світло» щодо подовження 

строків виробництва (створення) фільму «Світлячок» до 31 грудня 2024 року. 

22. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «Мавка. 
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Лісова пісня» у зв'язку з прем’єрними показами, які відбудуться у березні 2023 

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

23. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму 

«Терикони» у зв'язку з прем’єрними показами, які відбудуться у березні-квітні 

2023 року, в сумі 146 000 грн., 00 копійок; 

24. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму 

«Люксембург, Люксембург» у зв'язку з прем’єрними показами, які відбудуться 

у квітні 2023 року, в сумі 193 600 грн., 00 копійок; 

25. Розгляд питання щодо розповсюдження та популяризації 

національних фільмів, а саме популяризація національного фільму «План 

Мадагаскар» у Варшаві на підтримку режисера Івана Орленка, який 

відбудеться  березень-травень 2023 року, в сумі 80 500 грн., 00 копійок. 

26. Різне. 

 


