
Додаток 1 

 

Затверджено наказом  

                                                             Державного агентства України з питань кіно 

                              від «21» січня 2022 р. № 14 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Послуга, що надається 

ВИДАЧА ДЕРЖАВНОГО ПОСВІДЧЕННЯ  

НА ПРАВО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І 

ДЕМОНСТРУВАННЯ ФІЛЬМІВ 

Суб`єкт надання 

адміністративної послуги 

(найменування) 

 

 

місцезнаходження 

 

режим роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом та видача 

документів здійснюється 

 

 

телефон 

 

вебсайт 

Державне агентство України з питань кіно 

(відділ державного регулювання  

 кіновідеопрокату); 

 

 

02156, м. Київ, вул. Кіото, 27; 

 

Понеділок       з 900 до 1800 

Вівторок          з 900 до 1800 

Середа             з 900 до 1800 

Четвер             з 900 до 1800 

П`ятниця         з 900 до 1645 

 

Обідня 

перерва            з 1300 до 1345 

 

Вівторок          з 900 до 1800 

Середа             з 900 до 1800 

Четвер             з 900 до 1800 

 

+ 38 (044) 33-44-240 

 
dhttps://usfa.gov.ua/  

Для одержання 

прокатного посвідчення 

власник відповідних прав 

на фільм подає до 

Держкіно такі 

документи в  

електронній формі 

1) заяву про видачу прокатного посвідчення, 

в якій зазначаються назва фільму мовою оригіналу 

та українською мовою, країни і студії-виробника, 

рік виробництва та/або першого оприлюднення 

(демонстрування); 

2) оригінал або засвідчену в установленому 

законодавством порядку електронну копію угоди 

(контракту, договору) або іншого документа, який 

підтверджує надання автором фільму або 

власником, який має виключне право на фільм, 

дозволу або передачу прав на розповсюдження і 

демонстрування фільму. 

http://www.dergkino.gov.ua/


До копій документів, складених іноземною 

мовою, додаються засвідчені в установленому 

законодавством порядку копії таких документів у 

перекладі українською мовою. 

У разі коли угода передбачає надання права 

на перелік фільмів, власник відповідних прав 

надає оригінал або сканкопію угоди (контракту, 

договору) або іншого документа, який 

підтверджує право на розповсюдження і 

демонстрування фільму, стосовно якого подано 

заяву про видачу прокатного посвідчення. 

До кожного наступного фільму з переліку 

власником відповідних прав додається засвідчена 

в установленому законодавством порядку 

сканкопія додатка до угоди (контракту, договору) 

або іншого документа, який підтверджує 

включення фільму до переліку; 

3) коротку анотацію фільму, довідку про 

основний творчий склад знімальної групи, метраж 

і тривалість фільму. 

Власники кінотеатральних прав 

забезпечують можливість перегляду фільму, 

дубльованого (озвученого, субтитрованого) 

українською мовою на території України 

суб’єктом господарювання, який виробляє товари, 

виконує роботи та надає послуги на території 

України, представниками Держкіно та в разі 

потреби представниками експертної комісії. 

Власники телевізійних прав, прав 

домашнього та публічного комерційного відео 

зазначають посилання на електронний ресурс 

фільму, який відповідає технічним вимогам для 

перегляду, дубльований (озвучений, 

субтитрований) українською мовою на території 

України суб’єктом господарювання, який 

виробляє товари, виконує роботи та надає послуги 

на території України. 

Відповідальність за достовірність даних, 

поданих до Держкіно для одержання прокатного 

посвідчення, несе власник відповідних прав на 

фільм. 

Умови отримання 

адміністративної послуги 

Прокатне посвідчення видається в електронній 

формі з обов’язковим накладенням електронного 

підпису з дотриманням вимог Законів України 

“Про електронні документи та електронний 



документообіг” та “Про електронні довірчі 

послуги” 

Платність або 

безоплатність 

адміністративної послуги 

За видачу прокатного посвідчення справляється 

плата за видами прав. 

Плата за видачу прокатного посвідчення на 

національні фільми не справляється, крім фільмів  

з індексом «18». 

Розміри 

адміністративного збору  

за платну  

адміністративну послугу 

1) кінотеатральне право 400 
2) право домашнього відео:  
за один художній фільм, телесеріал 400 
за один повнометражний документальний, 

науково-просвітницький або інший 

неігровий фільм та/або за програму таких 

фільмів 

150 

за один повнометражний анімаційний фільм 

та/або за одну повнометражну програму 

анімаційних фільмів 
150 

3) право публічного комерційного відео за 

один фільм (одну серію) 
400 

4) телевізійне право  
за один художній фільм (одну серію) 400 
за один повнометражний, документальний, 

науково-просвітницькій та інший неігровий 

фільм тривалістю 50 хвилин 
205 

за один художній телефільм (до п`яти серій) 410 
за один художній телефільм  
з п`яти до 20 серій 816 
більше 20 серій 850 
за одну повнометражну програму 

анімаційних фільмів тривалістю 50 хвилин 
150 

За видачу прокатного посвідчення на фільм 

з індексом «18» визначений розмір плати 

збільшується на 50 відсотків. 

Плата за видачу прокатного посвідчення 

зменшується 

на 30  

відсотків 

на фільми-призери 

 міжнародних і національних 

фестивалів, лауреати 

кінематографічних та 

 мистецьких премій (крім 

фільмів з індексом «18») 

на 50 

відсотків 

на фільми, які мають індекс 

“ДА” 

Кошти, отримані за видачу прокатного 

посвідчення, зараховуються до державного 

бюджету. 



Порядок внесення плати 

за платну 

адміністративну послугу 

Оплата адміністративної послуги здійснюється у 

гривнях за реквізитами, вказаними у листі на оплату 

за видачу прокатного посвідчення. 

Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом 10 робочих днів з дня подання 

власником відповідних прав документів і 

матеріалів. 

Протягом 5 робочих днів з дня подання власником 

відповідних прав документів і матеріалів щодо 

фільму, на який раніше видавалося прокатне 

посвідчення. 

До 25 робочих днів, у разі виникнення 

розбіжностей, щодо визначення індексу фільму - за 

згодою власника відповідних прав на фільм, такий 

індекс визначається Експертною комісією з питань 

розповсюдження і демонстрування фільмів при 

Держкіно. 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Державне посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів (прокатне посвідчення) 

Отримання відповіді 

(результату) 

Кожному власнику відповідного права 

надсилається єдиний електронний примірник 

прокатного посвідчення з накладеним на нього 

електронним підписом з дотриманням вимог 

Законів України “Про електронні документи та 

електронний документообіг” та “Про електронні 

довірчі послуги” за плату, визначену в пункті 15 

Положення. 

Акти законодавства, що  

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної послуги 

Закон України «Про кінематографію» від 13 

січня 1998 року № 9/98-ВР; 

Закон України «Про адміністративні послуги» 

від 6 вересня 2012 року №5203-VI; 

Положення про державне посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 серпня 1998 року №1315;  

Закон України «Про електронні документи та 

електронний документообіг»  від 22 травня 2003 

року № 851-IV; 

Закон України  «Про електронні довірчі 

послуги»  від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-98-%D0%BF#n82

