
Результати 
діяльності 2017



У 2017 році за державної підтримки створено 47 
фільмів 
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Короткометражні анімаційні
Документальні 

2016 рік - 35 фільмів: 
4  ігрових повнометражних 
5 короткометражних дебютних
9 анімаційних, в тому числі 1 повнометражний
17 документальних



Завершені фільми протягом 2014-2017 років 
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Завершено ігрові повнометражні фільми 
❖ 1. «Казка про гроші»,  режисер О. Моргунець-Ісаєнко 

❖ 2. «Стрімголов», режисер М. Степанська 

❖ 3. «Іній», режисер Ш. Бартас

❖ 4. «Ржака», режисер Д. Томашпольський

❖ 5. «Брама», режисер В. Тихий  

❖ 6. «Червоний», режисер З. Буадзе

❖ 7. «Мир Вашому дому!», режисер В. Лерт

❖ 8. «Сторожова Застава», режисер Ю. Ковальов

❖ 9. «Поліна», режисер О. Барко 

❖ 10. «Вулкан», режисер Р. Бондарчук 

❖ 11. «Ізі», режисер А. Маньяні

❖ 12. «Межа», режисер П. Беб’як 

❖ 13. «Припутні», режисер А. Непиталюк

❖ 14. «Тарас. Повернення», режисер О. Денисенко 

❖ 15. «Казка старого мельника», режисер О. Ітигілов 

❖ 16. «Чужа молитва», режисер А. Сеітаблаєв

❖ 17. «Кіборги», режисер А. Сеітаблаєв 



Підтримка створення фільмів
❖ Укладено 66 державних 
контрактів на виробництво 
нових фільмів (у період з 2014 
по 2017 - 169 контрактів)

❖ Видано 184 посвідчення 
національного фільму (у 2016 
році - 80 посвідчень)

❖ Проведено 10-й конкурсний 
відбір (лютий-червень). Було 
розглянуто 289 кінопроектів, 
в Програму виробництва 
включено 78 кінопроектів  



❖ Видано 4 309 державних посвідчень на право 
розповсюдження і демонстрування фільмів:

Захист інформаційного простору 

256

3756

288
288 кінотеатральні права
3 756 телевізійні права
256 відеоправа



❖ Протягом 2017 року було заборонено для демонстрування на 
території України 66 фільмів  (серіалів) на підставі їхньої 
невідповідності Закону України «Про кінематографію». З них:
❖ 21 фільм (серіал) на підставі рішення Експертної комісіїї з питань розповсюдження і 
демонстрування фільмів при Держкіно України

❖ 10 фільмів (серіалів), що вироблені фізичними та юридичними особами держави-агресора 
після 1 січня 2014 року 

❖ 35 фільмів (серіалів) у зв’язку з участю осіб, внесених до переліку Осіб, що становлять загрозу 
національній безпеці України

Захист інформаційного простору 

35

10

21



Популяризація та просування українського 
кінематографа 

❖ Проведено дні (тижні) українського 
кіно у  європейських містах, зокрема: 
Брюсселі, Ризі, Гельсінкі, Римі, 
Страсбурзі, Празі, Софії, Тбілісі, а 
також у містах Лівану та Канади

❖ Підтримано прем’єрні покази та 
вихід в прокат 14 національних 
фільмів: «Рідні», «Рівень чорного», 
«Jamala UA», «Чужа молитва», «Час 
Хризантем», «Воїни духу», 
«Червоний», «Ізі», «Припутні», 
«Сторожова Застава», «Стрімголов», 
«Будинок «Слово», «Межа», 
«Кіборги» 



❖ Українські стенди були представлені на 
міжнародних кіноринках:

❖ Берлінський міжнародний 
кінофестиваль 9-19 лютого

❖ Міжнародний кінофестиваль у 
Торонто 7-17 вересня 

❖ Міжнародний фестиваль 
короткометражного кіно у Клермон-
Феррані (Франція) 3-11 лютого 

❖ Українські павільйони на 
міжнародних кіноринках:

❖ Каннський міжнародний 
кінофестиваль 17-28 травня 

❖ Міжнародний фестиваль 
анімаційних фільмів в Ансі  
(Франція) 12-17 червня 

Популяризація та просування українського 
кінематографа 



❖ Укладено 56 ліцензійних угод

❖ Зареєстровано 93 нових суб'єкта кінематографії

❖ Видано каталог українських фільмів 2016 - 2017 років та каталог 
документальних фільмів 2017 - 2018 років 

❖ Підтримано проведення 75 кінозаходів, зокрема:

❖ Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» – 1 299 990,00 грн.

❖ Одеський міжнародний кінофестиваль – 1 000 000,00 грн.

❖ Кінофестиваль «Відкрита ніч. Дубль 20» - 199 998,00 грн.

❖ Міжнародний кінофестиваль «Чілдрен Кінофест» - 300 000,00 грн.

❖ Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини 
Docudays UA – 286 150,00 грн.

Популяризація та просування українського 
кінематографа 



Нормо-проектувальна робота
❖ Взято активну участь у розробці, супроводі та опрацюванні пакету 
проектів законів України «Про державну підтримку 
кінематографії» (реєстраційні номери 3081-д, 3238, 3239, 3240)

❖ 23 березня 2017 року Верховною Радою України ухвалено Закон 
України «Про державну підтримку кінематографії в 
Україні» (реєстраційний номер 3081-д)

❖ 7 листопада 2017 року Верховна Рада України внесла зміни до 
Податкового та Митного кодексів України щодо держпідтримки 
кінематографії (реєстраційні номери 3238, 3239)

❖ Розроблено 33 нормативно-правових акта різного рівня, з них 4 
вже ухвалено органами вищого рівня 



Бюджетне фінансування галузі
❖ Кошти із загального фонду державного бюджету у розмірі 488 918 тис. грн. спрямовано на 
виробництво фільмів, а саме профінансовано:

❖ 76 фільмів (26 ігрових, 37 неігрових та 13 анімаційних) за державним замовленням у сумі 
170 918 тис. грн.

❖ 46 фільмів (45 ігрових, 1 анімаційний) за договорами фінансової підтримки у сумі 318 000 
тис. грн.

❖ Кошти з державного бюджету у розмірі  11 400 тис. грн. спрямовано на здійснення 75-ти 
концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії

❖  Кошти з державного бюджету у розмірі 300 тис. грн. спрямовано на фінансову підтримку 
Національної спілки кінематографістів України 

❖ Кошти із загального фонду державного бюджету у розмірі 420 тис. грн. спрямовано на Гранти 
Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в 
сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

❖ Кошти із загального фонду державного бюджету у розмірі 5 000 тис. грн. спрямовано на 
фінансову підтримку Державного підприємства «Національний Центр Олександра Довженка»

❖ Надходження на спецрахунок Держкіно склали  – 3 269 634 грн., що перевищує план на 118 % 



Зовнішні комунікації
❖ Опубліковано 436 новин на власних 
інформаційних ресурсах (веб-сайт, 
сторінка Facebook)

❖ Надіслано близько 225 прес-релізів та 
прес-анонсів

❖ Організовано 8 прес-конференцій, 
взято участь у більше ніж 20 

❖ Надано понад 55 інтерв’ю та 
коментарів

❖  Додалося понад 4000 нових 
прихильників сторінки Держкіно у 
Facebook 



Касові збори фільмів, створених за підтримки 
Держкіно

№ Дата виходу Фільм Прокатник Відвідуваність,	
людей Збори, грн.

1 02.02.2017 Рідні 86PROKAT 2	010 137	000

2 16.03.2017 Українська нова хвиля 
2016+ Центр Довженка 1	218 84	000

3 13.04.2017
Jamala.UA		
(Держкіно	підтримало	лише	
прокат	фільму)

Центр Довженка 263 15	882

4 18.05.2017 Чужа молитва Вольга Україна 9	490 629	862

5 24.08.2017 Червоний B&H 46	392 3	049	324

6 31.08.2017
Рівень чорного 
(Держкіно підтримало 
лише прокат фільму)

Артхаус Трафік 1	467 101	554

7 14.09.2017 IZI	/	Easy Кінокомпанія ММД 19	242 1	343	205

8 28.09.2017 Припутні UFD 5	564 770	615

9 12.10.2017 Сторожoва Застава UFD 272	567 18	929	964

10 26.10.2017 Мир Вашому дому! B&H 12	784 911	611

11 09.11.2017
Стрімголов

Kinove 1	255 77	295		
(прокат		триває)

12 09.11.2017
Будинок «Слово»

Артхаус Трафік 2	648 180	672		
(прокат		триває)

13 16.11.2017
Межа 

UFD
15	986

1	286	540	
(прокат		триває)

14 07.12.2017
Кіборги

UFD
263	707

19	348	846		
(прокат		триває)



Дякуємо за увагу


