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ЗВЕРНЕННЯ-ПРОПОЗИЦІЯ 
про присвоєння назви 
вулиці, де розташований 
НВЦ «Фільмотехнік»

Шановний Олексію Вікторовичу!

Засвідчую Вам повагу за активну громадську позицію і діяльність в 
інтересах громади Вишгорода та розвитку сучасного міста зі славетною 
історією.

Користуючись нагодою, звертаюсь до Вас як керівник громадської 
організації, основним напрямом діяльності якої є участь у процесах 
національного відродження Української держави, сприяння становленню 
розвинутого успішного громадянського суспільства, збереження і просування 
українських традицій, цінностей.

Сутність пропозиції полягає у наступному.
В межах населеного пункту м. Вишгород, поблизу перетину доріг Р-02 і 

Р-69 розташований унікальний комплекс Науково-виробничого центру 
«Фільмотехнік» (далі НВЦ «Фільмотехнік»), Ділянка, на якій побудований 
Центр, безпосередньо не примикає ні до жодної вулиці, що має власну назву. 
На сьогодні, у зв'язку із закінченням будівництва і введенням комплексу в 
експлуатацію, НВЦ «Фільмотехнік» відповідно до Тимчасового порядку 
реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам 
будівництва та об'єктам нерухомого майна, затвердженого постановою КМУ 
від 27 березня 2019 р. № 367, отримав адресу розташування як іменований 
об'єкт «Комплекс будівель і споруд, буд. 1», що унеможливлює, навіть 
елементарний пошук самого об'єкту за такою адресою.

Разом з тим, цього року відзначатиметься 30-річчя унікальної компанії 
«Фільмотехнік», заснованої інженером - кінотехніком, відомим у світі 
винахідником Кокушем Анатолієм Якимовичем, який у 2006 році двічі
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відзначений спеціальною премією американської кіноакадемії за науково- 
технічні досягнення з врученням одразу двох Технічних «Оскарів». Компанія 
за своїм науково-технічним рівнем, сучасністю виробництва, ексклюзивністю 
розробок і надійністю операторської кінотехніки не має аналогів в світі. Вона 
увійшла до 100 найкращих підприємств-партнерів допоміжної індустрії з 
кіновиробництва у Голлівуді. Устаткування «Фільмотехнік» працює в 52 країнах 
світу, завдячуючи чому Україна пізнавана на найвіддаленіших континентах. Науково- 
виробнича база підприємства є потужним професійним майданчиком для навчання, 
обміну досвідом та співпраці з представниками кіноіндустрії різних країн.

Зважаючи на вагомість цих досягнень для України, за поданням ГО 
«Академія моделювання успіху» та за рішенням Експертного Комітету 
Національного Реєстру Рекордів вони визнані Національним Рекордом та 
18.02.2020 внесені до Національного Реєстру Рекордів в номінації людські 
досягнення: «Перший і єдиний в Україні інженер-кінотехнік, володар.двох 
інженерно-технічних нагород "Технічний Оскар" (Scientific and Technical 
Academy Awards) американської Академії кінематографічних мистецтв і 
наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences)».

Вищезазначені події і факти за своєю унікальністю і значимістю щодо 
визнання українських науково-технічних розробок в світі, які стали поштовхом 
для розвитку української і світової кіноіндустрії і сприяють міжнародному 
просуванню України, безпрецедентні та потребують популяризації як видатні 
факти історії України, що відображають звершення та надбання в ім'я України.

Відповідно до Закону України «Про присвоєння юридичним особам та 
об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 
святкових дат, назв і дат історичних подій» подання на присвоєння юридичним 
особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових 
дат, назв і дат історичних подій віднесено до компетенції міського голови, а 
прийняття відповідного рішення - до повноважень міської ради.

У зв'язку з цим, користуючись визначеним ст. 5 вищевказаного Закону 
правом ініціативи, звертаюсь до Вас з пропозицією внести на розгляд міської 
ради подання про присвоєння ділянці автошляху Київ-Іванків-Овруч (Р-02) в 
межах міста Вишгород (від знаку «Вишгород» до перетину доріг Р-02 і Р-69), 
де розташований НВЦ «Фільмотехнік», назви «вулиця Фільмотехнічна».

Додаток: інформаційна довідка

З повагою,
Голова Правління
ГО «Академія моделювання успіху» Скитенко



Інформаційна довідка
про фізичну особу і історичні події, пов'язані з назвою, що пропонується 

присвоїти вулиці, де розташований НВЦ «Фільмотехнік»

1. Анатолій Якимович Кокуш, український інженер у галузі кінотехніки, 
винахідник. Народився 18 жовтня 1951 року, м Керч.

У 1974 році закінчив Ленінградський інститут кіноінженерів (ЛІКІ) і був 
направлений на кіностудію ім. Олександра Довженка, де очолив виробничо- 
експериментальну лабораторію у складі 22 співробітників.

У 1990 році Кокуш А.Я. на базі лабораторії створив компанію «Фільмотехнік», 
яка плідно працює протягом 29-ти років і є світовим лідером в галузі створення 
найсучаснішої операторської техніки.

З 1991 року «Фільмотехнік» під керівництвом Анатолія Якимовича Кокуша бере 
постійну участь в міжнародних виставках кінотехніки: "SHOW-BIZ", США; 
«CINEGEAR», США; «CINEC», Німеччина, «ІВС» Нідерланди. Зокрема в Нью-Йорку був 
вперше виставлений кран «Авторобот», який використовує стабілізовану головку. 
Втілення другої мрії інженера-винахідника про підкорення Голлівуду почалося 
у 1996 році, коли крани Анатолія Кокуша потрапили на знімальний майданчик 
багатомільйонного проекту «Титаник». З цього часу ця техніка найбільш 
затребувана в Голлівуді, незважаючи на численні підробки конкурентів. А в 
лютому 2006 року Анатолій Кокуш став двічі лауреатом технічного «Оскару» 
американської кіноакадемії, якою відзначено особливі науково-технічні 
досягнення у двох із шести наявних того року номінацій: за ідею і розробку 
гіростабілізованого операторського крана «Авторобот» (американська назва 
«Russian Arm») зі стабілізованою панорамною голівкою «Flight Head», та також 
за розробку і створення операторських кранів серії «Каскад».

На сьогодні Анатолій Якимович і його команда активно працюють над 
розробками нових моделей операторських кранів, «Фільмотехнік» співпрацює 
з партнерами в усьому світі. Ним побудовано в м. Вишгород Науково-технічний 
центр "Фільмотехнік", що не має аналогів не тільки в Україні, айв Світі. Найближчим 
часом очікується офіційне відкриття центру.

Загалом з використанням обладнання компанії Анатолія Якимовича Кокуша 
знято понад 400 найвідоміших світових кінобесцелерів, зокрема «Месники: Фінал», 
«Термінатор: Темні долі», «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження», «Близнюк», «Місія 
нездійсненна 3» та інших, серед яких фільм «Паразити», який нещодавно за 
рішенням американської Академії кінематографічних мистецтв і наук визнаний 
найкращим фільмом - 2020 і отримав 4 статуетки «Оскар», а також десятки 
вітчизняних історичних та екшн фільмів, найвідоміші з них «Мамай», «Богдан 
Хмельницький», «Захар Беркут» тощо, а також всі Олімпіади, міжнародні спортивні 
змагання, світові культурні події та інш.
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Державні нагороди: Дві Золоті медаліВДНГСССР, Золота медаль ВДНГ Української 
ССР, Почесна відзнака Міністерства культури і мистецтв України «За досягнення в 
розвитку культури і мистецтв» N272 от 18.10.2001, Орден „За заслуги перед 
Батьківщиною " 3 ступені, 2007 рік (Указ Президента №836 від 07.09.07), Золота 
медаль Академії мистецтв України „За особи заслуги перед Батьківщиною, 2009 рік.

Нагороди:
* Технічний Оскар Американської кіноакадемії «За розробку гіростабілізованого 
операторського крана «Авторобот» зі стабілізованою панорамною голівкою «Флайт 
Хед », 2006, Лос-Анджелес, США.
* Технічний Оскар Американської кіноакадемії «За операторські крани серії 
«Каскад» і операторський кран з переміщаємою кареткою «Тревелінг Каскад», 2006, 
Лос-Анджелес, США.
* Вища нагорода «Баварія» («Європейський Оскар») Міжнародної виставки 
кінотехніки "CINEC2010", Мюнхен, Німеччина.
* Вища нагорода «Баварія» («Європейський Оскар») Міжнародної виставки 
кінотехніки "CINEC2018", Мюнхен, Німеччина.
* Національний Рекорд України в номінації «Перший і єдиний в Україні інженер- 
кінотехнік, володар двох інженерно-технічних нагород "Технічний Оскар" (Scientific 
and Technical Academy Awards) американської Академія кінематографічних 
мистецтв і наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences)».

2. TOB Фільмотехнік — українська компанія, що займається розробкою, 
виробництвом та прокатом операторської техніки для кіно й телебачення. 
Заснована у 1990 році на базі кіностудії ім. О. Довженка відомим в Україні і 
світі інженером - кінотехніком, винахідником Кокушем Анатолієм 
Якимовичем. Його винаходи і розробки у 2006 році були відзначені 
інженерно-технічними нагородами «Технічний Оскар» американської 
кіноакадемії.

Серед операторських кранів компанії найвідоміші запатентовані 
розробки: операторський кран «Авторобот» зі стабілізованою панорамною 
голівкою «Flight Head», яка спроможна плавно обертатися на 360 градусів 
навколо автомобіля, який рухається на великій швидкості. Головка дозволяє 
ізолювати кран від будь-яких штовхань підчас руху по пересічній місцевості.

Крім відзначених пристроїв діапазон діяльності фірми — секційні і 
телескопічні операторські крани серії «Каскад» та операторський кран з 
кареткою, яка переміщується, «Тревелінг каскад» - мають найбільший виліт 
стріли конструкцій — до 25 м. їх надлегкість дає можливість робити зйомки у 
важкодоступних місцях). Також керовані дистанційно автомобільні крани, 
стабілізовані панорамні голівки, стабілізовані установки для зйомки з 
транспортних засобів, що рухаються (машина, катер, платформа поїзда), 
системи стабілізації зображення для зйомок з вертольота, роботизовані візки, 
підвісні керовані дистанційно операторські доріжки, маніпулятори, мала
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операторська техніка (візка, рейки, штурвальні головки), системи імітації 
невагомості і багато чого іншого.

На сьогодні компанія володіє великим науково-технічним і людським 
потенціалом, об'єднуючи і спільниї наірах і результаті найкращих фахівців.

Компанія набула значного досвіду роботи на міжнародному ринку. 
Устаткування «Фільмотехнік» працює в 52 країнах світу, таких як США, Японія, 
Китай, Данія, Норвегія, Канада, Великобританія, Нідерланди, Франція, Італія, 
Нова Зеландія тощо. Понад 55 винаходів захищені патентами України, 
Білорусії, США, Росії, Канади, а також Європейськими патентами.

Новий комплекс Науково-виробничий центр «Фівльмотехнік» у 
м. Вишгород є унікальним і єдиним не тільки в Україні, айв світі потужним 
міжнародний професійним майданчиком для навчання, обміну досвідом та 
співпраці з представниками кіноіндустрії різних країн.

У вересні 2020 рокуТОВ «Фільмотехнік» відзначатиме своє 30-річчя.


