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SS Два роки тому FILM.UA Group приєдналась до Мережі 
Глобального договору ООН в Україні.
Бути частиною такої важливої ініціативи – це велика честь, 
велика відповідальність та надзвичайно цікаві 
перспективи. 

Виклики, які зараз стоять перед людством, ми можемо 
здолати, лише розуміючи, що кожна наша дія має глибокі 
наслідки. FILM.UA Group, як креативний бізнес, несе 
відповідальність за те, щоби будь-який контент, що ми 
створюємо, транслював суспільству принципи, які 
корелюють з цінностями Глобального договору. 

Місія FILM.UA Group полягає у розповіді історій, які 
змінюють світ на краще і те, що ми є членом такої 
глобальної організації, ідеали якої збігаються з нашими, 
дає нам нескінченні можливості. 

Вікторія Ярмощук  
Генеральна директорка FILM.UA Group
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Права людини 
• загальні положення 
• створення та популяризація соціально 
вагомого контенту 

• корисний суспільний та пізнавальний 
контент на каналах та платформах Групи 

• створення та популяризація цікавого та 
корисного контенту для дітей 

• сприяння доступності якісного 
україномовного контенту 

• ініціатива «Чисте небо» 
• проєкти спрямовані на подолання 
негативного впливу від пандемії COVID-19 

• благодійна діяльність 

Трудові відносини 
• загальні положення 
• забезпечення робочими місцями 
• питання загальної та соціальної безпеки 
• організація роботи підприємства в умовах 
поширення COVID-19 

• проєкти направлені на професійний 
розвиток спеціалістів індустрії 

• освітній розвиток для дітей 

Охорона навколишнього середовища 
• загальні положення 
• створення та дистрибуція екологічно 
орієнтованого контенту 

• співпраця з WWF-Україна 
• простір навколо нас 
• заходи з втілення екологічної діяльності 

FILM.UA Group 

Протидія корупції 
• загальні положення 
• співпраця з державними установами 
• контроль над реалізацією стратегії розвитку 
галузії 

• забезпечення ефективної комунікації для 
антикорупційних реформ 

Активності Групи в рамках членства у 
Глобальному договорі ООН 
• загальні положення 
• участь Групи у проєктах Глобального 
договору ООН 

• участь Групи у міжнародних програмах 
Глобального договору ООН
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Загальні положення 

FILM.UA Group – медіагрупа, що створює і дистрибутує контент, а також надає повний спектр сервісів у цих та 
суміжних галузях. Компанії та бренди Групи, під єдиною управлінською структурою, є лідерами креативної 
індустрії України та успішно працюють на світовому ринку. 

Займаючись створенням та поширенням аудіовізуального контенту, ми маємо унікальний інструмент для 
комунікації з суспільством. У Групи є можливість через свої проєкти звернутися до широких верств населення та 
спрямувати їхню увагу в напрямку нагальних соціальних проблем. Саме тому в рамках своєї діяльності Група 
приділяє велику увагу створенню контенту, що розповідає про права людини та механізми їх захисту. 

FILM.UA Group займає провідні позиції в індустрії, тому компанія безпосередньо впливає на формування внутрішніх 
трендів. Наша мета –  не тільки звертати увагу суспільства та колег за цехом на проблеми реалізації прав людини в 
нашій країні, а й створити ринок соціально важливого контенту, що допоможе започаткувати глобальний дискурс та 
поступове вирішення вкрай важливих питань.  

Група може найкраще реалізувати свій потенціал у поліпшенні загальних прав людини у трьох стратегічно 
важливих напрямах: 

• створення, дистрибуція та популяризація  соціально важливого контенту  
• просвітницька діяльність  
• благодійна діяльність 
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Створення та популяризація соціально вагомого 
контенту
FILM.UA Group займається виробництвом, промотуванням та дистрибуцією проєктів, що 
звертають увагу на проблеми та цінності суспільства.  Попри всесвітню пандемію COVID-19, 
2020 рік був продуктивним на соціально вагомий контент. Відтак відбулися:  

телепрем’єра стрічки 
«Ціна правди». Фільм 
оповідає історію 
британського журналіста 
Ґарета Джонса, та разом з 
головним героєм 
розкриває правду про 
Голодомор 1932-1933 рр. 
міжнародній спільноті. 

телепрем’єра стрічки 
«Захар Беркут». Фільм 
осучаснює класичний 
літературний твір Івана 
Франка «Захар Беркут» та 
знайомить глядачів з 
культурними та 
побутовими традиціями 
українців.

прем’єра фільму «Борщ. 
Секретний інгредієнт». 
Проєкт актуалізує 
українську автентику.

прем’єра фільму 
«Весільний спадок». 
Стрічка познайомила 
глядачів з давніми 
весільними звичаями та 
обрядами з 8 областей 
України.  

світова прем’єра спортивної 
драми «Пульс» відбулась у 
рамках Flathead Lake 
International Cinemafest 
(Полсон, США), прем’єра в 
Україні запланована на 2021 
рік. Фільм привертає увагу 
суспільства до проблем людей 
з інвалідністю в Україні, а 
також заохочує молодь 
займатися спортом. 

https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/352
https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/351
https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/434
https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/434
https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/434
https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/420
https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/359
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Створення та популяризація соціально вагомого 
контенту. Прем’єра серіалу «І будуть люди»

Масштабна історична сага виробництва студії FILM.UA Group на 
замовлення Міністерства культури та інформаційної політики 
України. Це епічна драма та екранізація епохального роману 
Анатолія Дімарова. 

На меті проєкту: 
• Просвітницька діяльність та викриття злочинів проти прав 
людини 

• Сприяння самоідентифікації українців  
• Відкриття історичної правди  
• Виокремлення цінностей важливих для сучасного суспільства 
• Створення нового культурного феномену – телероману  

Загальна кількість переглядів усіх відео на сторінках серіалу: 
майже 7 000 000.  

Станом на 31 березня перша серія налічує майже 2 000 000  
переглядів на YouTube.  

https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/410
https://www.youtube.com/watch?v=BcAtBXYjCp0
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Створення та популяризація соціально вагомого 
контенту. Прем’єра серіалу «Відважні» 

40-серійна детективна драма розповідає про роботу спеціального 
підрозділу поліції, який займається проблемами домашнього 
насильства. Головні героїні допомагають жінкам, дітям, та навіть чоловікам, 
які страждають від тиранії, побоїв, принижень чи інших способів 
пригноблення від найближчих людей. 

Метою проєкту є надання розголосу та привернення суспільної уваги до 
проблеми насилля. Також, серіал здійснює інформаційно-просвітницьку 
функцію і показує постраждалим можливі виходи з ситуації домашнього 
насильства, роз’яснив види насильства та показав наслідки, які можуть 
настати, якщо не розірвати коло насильства. 

«Відважні» на телеканалі «Україна» переглянуло понад 8,8 млн українців. 
У фіналі кожного епізоду було надано номер Національної гарячої лінії з 
попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної 
дискримінації. За час трансляції «Відважних» надійшло 2 856 звернень 
постраждалих від домашнього насильства, які дізналися про послуги 
гарячої лінії, завдяки серіалу. 

Більше 80% були звернення від жінок, також гаряча лінія отримала 
близько 5% звернень від кривдників, які вчиняють домашнє насильство, 
але готові працювати з психологом задля зміни своєї насильницької 
поведінки.

https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/414
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Створення та популяризація соціально вагомого 
контенту. Прем’єра соціального реаліті-шоу «Будуємо 
Україну Разом»

Реаліті-шоу про волонтерів з однойменної організації, 
які допомагають українським сім’ям у скруті 
відремонтувати їхні домівки.  

На меті проєкту:  

• Висвітлити масштаб проблеми та кількість українських 
родин, що потребують допомоги 

• Об’єднати українську молодь у мережу активних 
громадян 

• Показати сучасних молодих героїв країни 
• Допомогти формуванню мережі активних волонтерів по 
всій Україні 

5 грудня до Міжнародного дня волонтерів було 
презентовано перший випуск проєкту. 

https://www.youtube.com/watch?v=SW9eJcslFWk
https://www.youtube.com/watch?v=SW9eJcslFWk
https://www.youtube.com/watch?v=4N6px4o2Edg&t=0s
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Створення та популяризація соціально вагомого 
контенту. PITCH UA  

З року в рік ми посилюємо увагу до проблем пов'язаних з реалізацією та захистом прав 
людини. Наша мета – створення ринку соціально важливого контенту, що допоможе 
започаткувати глобальний дискурс та поступове вирішення гострих питань. Важливим 
етапом на шляху здійснення такої мети є проєкт PITCH UA, започаткований компанією 
Media Resources Management (MRM), яка входить до Групи компаній FILM.UA. 

PITCH UA – це конкурс соціально вагомого контенту про єдину та різноманітну Україну, 
який здійснюється за підтримки USAID. У 2020 році організатори PITCH UA 2 отримали 
безпрецедентну кількість заявок від учасників – 184. Усі вони були сконцентровані 
навколо трьох важливих тем:  

• «Гуманізація конфлікту». Історії переселенців і людей, пов'язаних із зброєним 
конфліктом. Головною метою є пояснення й «олюднення» цих історій для інших 
мешканців України. 

• «Комунікація з окупованими територіями». Це – контент для зони ООС, спрямований 
на вибудовування зв'язку з людьми, що потрапили під дію пропаганди країни-
агресора. 

• «Активація молоді». Проєкти, що підпадають під цю тему, мають роз'яснювати молоді 
певні процеси, що відбуваються в державі. А також – створювати для молодих людей 
відчуття, що в Україні є місце для них: що саме тут вони можуть реалізуватися та 
створювати наше спільне майбутнє.

https://pitchua.com/
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Корисний суспільний та пізнавальний контент на 
каналах та платформах Групи

Група компаній FILM.UA надає послуги мовлення повного циклу та пропонує на своїх платформах не лише 
розважальний, а й корисний та освітній контент. В цьому сенсі у фокусі соціально вагомого контенту треба 
виділити телеканал 36.6 TV та діджитал проєкт Family Is…, що роблять акцент на таких базових цінностях, як 
здоров’я та родинний добробут.

36.6 TV — це пізнавально-
розважальний телеканал про 
здоровий спосіб життя і позитивне 
мислення. Канал пропонує 
мотиваційний контент про корисне 
харчування, фізичну активність, 
медицину і психологію.

На YouToube-каналі та супутніх 
платформах проєкту Family Is… 
 зібраний актуальний освітній 
контент для сучасних батьків: 
авторські блоги, майстер-класи, 
поради фахівців, — все, щоби 
організувати найкращим чином 
життя та довкілля своїх малюків.

https://36i6.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCgJp4twc6poiQQsCPW_xv-g
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Створення та популяризація цікавого та корисного 
контенту для дітей. Анімаційний серіал BRAVE 
BUNNIES/ХОРОБРІ ЗАЙЦІ 

BRAVE BUNNIES/ХОРОБРІ ЗАЙЦІ – розважально-навчальний 
анімаційний серіал для дітей дошкільного віку про невгамовних та 
допитливих дослідників зайченят. Серіал поєднує захопливі 
пригоди з навчальними елементами, гумором та веселими 
піснями і танцями. ХОРОБРІ ЗАЙЦІ не лише розважають, а й 
допомагають дошкільнятам розвивати перші комунікаційні 
навички та заводити нових друзів. 

На меті анімаційного серіалу – показати дітям все різноманіття 
світу та заохотити цікавість та емпатію до відмінностей один 
одного.  

Наразі проєкт студії креативного продакшену Glowberry, що є 
частиною FILM.UA Group та іспанської студії Anima, вже було 
презентовано у Великій Британії, Ізраїлі та Австралії. Також 
прем’єри заплановані в інших країнах Європи та Південній Кореї. 
Прем'єра в Україна відбулась в грудні на телеканалі ПЛЮСПЛЮС.

https://bravebunnies.com/
https://glowberry.com.ua/
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Сприяння доступності якісного україномовного 
контенту

Netflix українською. Postmodern Postproduction і Так Треба Продакшн, що входять до 
складу FILM.UA Group, приєдналися до Netflix Post Partner Program для дубляжу 
українською мовою. Компанії отримали найвищий статус – GOLD та стали першими 
українськими студіями дубляжу, що виступили партнерами американського 
медіагіганту.   

«Hollywood українською».Мета проєкту – дати глядачам найкращий голлівудський 
контент якісною українською мовою. Улюблені стрічки українською мовою можна 
почути завдяки роботі студії дубляжу «Так Треба Продакшн». В рамках проєкту на 
замовлення sweet.tv вже дубльовано 4 перші фільми про «Гаррі Поттера», трилогію 
«Володар перснів», «Матрицю», перші три частини франшизи «Місія: Нездійсненна», 
мультфільм «Мадагаскар» та багато інших культових голлівудських шедеврів. 

Легальний та доступний український контент по всьому світу. Тепер український 
контент можна легально дивитися з будь-якої точки планети. Платформа інтернет-
телебачення Kartina.TV та стрімінгова платформа GETT TV почали співпрацю з FILM.UA 
Group та придбали найбільш популярні та відомі проєкти компанії. Вперше в історії 
інтернет-телеіндустрії український контент доступний без геоблоків, де б не був 
потенційний глядач. Це розв’язує проблему доступності українського контенту для 
представників діаспори, яких у світі до 10 мільйонів осіб.

https://www.facebook.com/POSTMODERN.Postproduction/
https://taktrebasound.com/uk/
https://np3.netflixstudios.com/
https://sweet.tv/collections/5172-hollywood-ukrajinskoyu-na-sweet-tv
https://taktrebasound.com/uk/
https://sweet.tv/
https://www.kartina.tv/?fbclid=IwAR1N8B3rKQ_7w23io4x5pYLNkGoCR-wOiq9eVX9JDfWhWIy0R7fQvf8Ob60
https://www.kartina.tv/?fbclid=IwAR1N8B3rKQ_7w23io4x5pYLNkGoCR-wOiq9eVX9JDfWhWIy0R7fQvf8Ob60
https://www.gett.tv/service-coverage/


14
П
р
ав

а 
лю

д
и
н
и

Ініціатива «Чисте небо» 

FILM.UA Group приєдналася до боротьби з крадіжками контенту. 

Ініціатива «Чисте небо» - це допомога у виявленні нелегальних розміщень контенту в 
мережі, доступ до внесення ресурсів, які порушили закон, на сервіс blacklists.org.ua і на 
міжнародну платформу Всесвітньої організації із захисту інтелектуальної власності 
WIPO ALERT Database. 

FILM.UA Group стала асоційованим учасником антипіратської Ініціативи «Чисте небо». 
Це розширить можливості Групи у захисті прав інтелектуальної власності. Компанія 
отримає доступ до ресурсів й сервісів, що допомагають виявляти «піратів», блокувати 
вкрадений контент і нелегальні фінансові потоки. 

Захист продукту від несанкціонованого використання - це і прояв поваги до творчих 
команд і результатів їхньої роботи, і відповідальність перед партнерами і структурами, 
причетними до створення, і, зрештою, збереження прибутку, що дозволить Групі 
розвиватися і надалі, заявляючи про Україну як важливого гравця світового ринку 
кіновиробництва.
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Проєкти спрямовані на подолання негативного впливу 
від пандемії COVID-19
«Антикризовий пакет». Через пандемію коронавірусу багато 
релізів було перенесено, тому у кінотеатрів існувала суттєва 
нестача контенту. FILM.UA Group надав до повторного 
кінопрокату пакет своїх найбільш успішних фільмів, а весь 
прибуток від проданих квитків залишився кінотеатрам.  

«Дякую лікарю» (спільно з UNICEF та агенцією Здорові 
комунікації). Запис та презентація 12 відеороликів подяки 
українським лікарям в рамках проєкту. Участь в акції взяли 
Ахтем Сеітаблаєв, Назар Задніпровський, Олег Волощенко, 
Джиммі Воха-Воха, Алеся Романова, Інна Приходько, Арам 
Арзуманян, Олександр Норчук, Ірина Ткаленко, Дарина Єгоркіна 
та Максим Михайліченко. 

«Світле кіно від FILM.UA» спільно з ДТЕК. Проєкт на підтримку 
енергетиків та газовидобувачів. Серія показів сучасних 
українських фільмів («Скажене Весілля», «Скажене Весілля 2», 
«Захар Беркут» та фільм-концерт «Океан Ельзи 2.0») для 
працівників ТЕС, операторів мереж розподілення та 
газовидобувачів, що забезпечували Україну електроенергією в 
умовах карантину у надскладних умовах. Глядачі – працівники 9-
ти ТЕС (близько 2 тис.чоловік), опинилися в ізоляції на 
підприємстві та не мали змоги протягом трьох тижнів потрапити 
додому, аби запобігти поширенню коронавірусу на стратегічно 
важливих об’єктах. Мета проєкту – організувати культурне 
дозвілля енергетиків в умовах ізоляції, подякувати їм та 
підтримати.

Створення соціального відеоролику для Міністерства освіти і 
науки України та Міністерства культури та інформаційної 
політики України. Відеоролик розповідає про прості правила, 
яких необхідно дотримуватись під час карантинних обмежень. 

Соціальні відеоролики для Міністерства охорони здоров’я 
України. 

Приєднання до Всесвітньої ініціативи #ЩедрийВівторокNOW 
як реакція на пандемію COVID-19. Ще в березні Zagoriy 
Foundation та Українська Біржа Благодійності оголосили 
загальнонаціональний збір коштів для закупівлі 50-ти апаратів 
штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання в 
українські лікарні. 

https://film.ua/uk/news/2317
https://film.ua/uk/news/2312
https://www.unicef.org/ukraine/
https://zdorovi.agency/
https://zdorovi.agency/
https://film.ua/uk/news/2315
https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/350
https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/406
https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/351
https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/278
https://www.youtube.com/watch?v=Xx-qbe5jH3A
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BAnow?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWCGHxQq7gJOFjQ5RROV8B9pVolbrF6AY2wiL9aYSDhh-oMVMXLBre0f4bu7B5XULKqLYfB0B-N_F0TN2A1XnvKwB776QzJGPV9SCAOFRGmNHe0Uiy0ZjZU7XRBbCFZeW6beT5zK5qKTz7X9cqCYzCZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BAnow?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWCGHxQq7gJOFjQ5RROV8B9pVolbrF6AY2wiL9aYSDhh-oMVMXLBre0f4bu7B5XULKqLYfB0B-N_F0TN2A1XnvKwB776QzJGPV9SCAOFRGmNHe0Uiy0ZjZU7XRBbCFZeW6beT5zK5qKTz7X9cqCYzCZ&__tn__=*NK-R
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Благодійна діяльність

Спонсори проєкту Щедрий Забіг: покажи своє добре серце! 

Мета ініціативи: зібрати 1000+ учасників та 1 000 000 грн на хороші справи (для 25 благодійних 
фондів та громадських організацій). 

Творча група фільму «Пульс» також приєдналася до благодійної ініціативи #ЩедрийЗабіг та 
передала зібрані кошти Групі Активної Реабілітації, що надає моральну та фізичну підтримку 
людям з травмою спинного мозку.

Надання благодійної допомоги від анімаційної стрічки «Мавка. Лісова пісня» та ТМ 
«Галичина» дитячим будинкам. У партнерстві з «Молочною компанією «Галичина» було 
реалізовано благодійну акцію для дітей. У межах ініціативи діти з дитячих будинків та 
багатодітних родин отримали смачні подарунки – йогурти «Мавка» (до 60 тис. йогуртів). Усі 
йогурти були випущені за ліцензією від проєкту «Мавка. Лісова пісня».

Кейтеринг сервіс «Хлопавка», що є частиною ресторанного комплексу FILM.UA Group, 
регулярно займається благодійністю та багато років допомагає благодійному фонду 
ЖИТТЄЛЮБ у проєкті «Обід без бід». На меті проєкту – об'єднати локальні спільноти, щоби 
допомогти людям поважного віку та забезпечити їх смачною та поживною їжею. За 2020 рік 
«Хлопавка» приготувала близько 15 тисяч порцій гарячих обідів для проєкту «Обід без бід». 
Також «Хлопавка» опікується одним з Хоспісів для літніх людей. 

http://kindchallenge.tilda.ws/givingrun
https://www.facebook.com/Pulse.Kinorob
https://gar.org.ua/
https://mavka.ua/uk/
https://galychyna.com.ua/
https://galychyna.com.ua/
https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/292
https://www.happyold.com.ua/ua
https://www.happyold.com.ua/project/obed-bez-bed
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Загальні положення 

FILM.UA  Group  як відповідальний бізнес активно розвиває кіно- та 
телеіндустрію в Україні, таким чином реалізовує важливі ініціативи в 
цьому напрямку і здійснює великий внесок у культурний сектор 
економіки України. Група є одним з найпотужніших постачальників 
послуг у цьому секторі, що також визначає її як одного з найбільших 
роботодавців. Компанія забезпечує близько 500 робочих місць та є 
чесним платником податків.  

Окрім того, FILM.UA Group активно займається благоустроєм власної 
території, яка налічує понад 4 гектари землі, опікується міським 
простором, прилеглим до кіностудії, а також турбується про 
екологію та комфорт співробітників. 
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Забезпечення робочими місцями

На кінець 2020 року чисельність постійних працівників компанії становила 
більше 450 осіб.  

Також, протягом року, близько 1000 людей включається в тимчасову проєктну 
роботу, оскільки для створення повнометражних фільмів, серіалів, телевізійних 
шоу та діджитал-контенту є необхідність у залученні додаткової команди 
спеціалістів.  

Для прикладу, у 2020 році було вироблено близько 10 000 хвилин контенту. 

За цими цифрами криється величезна праця та тисячі людей.  
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Питання загальної та соціальної безпеки

Усі права та обов’язки робітників FILM.UA Group реалізуються згідно з положеннями 
Трудового кодексу України. 

Для всіх робітників компанія гарантує рівні можливості при прийомі на роботу та 
відсутність дискримінації. 

Робітники мають право на оплачувану відпустку, лікарняний та відпустку у зв'язку з 
вагітністю та пологами. 

Протягом року не було зафіксовано жодного випадку гарасменту. 

Компанія дотримується гендерного балансу у розподілі робочих місць. 
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Організація роботи підприємства в умовах поширення 
COVID-19
Цьогоріч всі компанії опинилися в надскладних умовах у зв’язку з поширенням 
COVID-19, а креативна індустрія виявилась однією з найбільш незахищених сфер. 
Попри всі складнощі, на період дії карантину FILM.UA Group забезпечила:

• регулярну виплату заробітної платні усім 
працівникам протягом карантину; 

• збереження конкурентного рівня заробітної 
плати для кожного співробітника; 

• протекцію на законодавчому рівні – відтак, 
компанія брала участь та ініціювала роботу над 
законопроєктами для підтримки працівників та 
індустрії в умовах карантину; 

• дистанційну роботу працівників вдома та 
запровадила змінний графік роботи з метою 
вирішення термінових виробничих завдань; 

• розмежування часу початку та закінчення 
роботи для уникнення скупчення людей у пікові 
години в міському транспорті та дотримання 
соціальної дистанції (1,5 м) в офісних та 
виробничих приміщеннях; 

• регулярне прибирання та дезінфекцію 
приміщень на всій території кіностудії, були 
встановлені антисептики, вимірювання 
температури всіх співробітників; 

• регулярну комунікацію, щодо змін 
пов’язаних з поширенням COVID-19 в Україні. 
Таким чином, співробітники були 
проінформовані про перебіг подій та 
відчували підтримку керівництва; 

• налагодження власного виробництва 
захисних масок. 
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Проєкти направлені на професійний розвиток 
спеціалістів індустрії

ВНУТРІШНІ ПІТЧИНГИ KYIV MEDIA WEEK Ukrainian Film School 

FILM.UA Group активно 
підтримує професійний 
розвиток своїх співробітників 
та надає для цього багато 
можливостей. У компанії діє 
система внутрішніх пітчингів, 
на яких кожен співробітник, 
не зважаючи на поточну 
посаду, може презентувати 
ідею телевізійного, 
діджитального, або іншого 
проєкту перед спеціальною 
комісією. Таким чином, 
внутрішні пітчинги 
відкривають перед кожним 
співробітником можливість 
отримати від Групи необхідну 
підтримку на реалізацію 
власної ідеї. 

Це найбільший медіафорум 
Центральної та Східної Європи, 
головна медійна подія в Україні, 
місія якої - розвиток української 
медіаіндустрії та налагодження 
співпраці між представниками 
аудіовізуальної сфери з усього 
світу. Організатором виступає 
компанія MRM, що входить до 
складу FILM.UA Group. У 2020 
році компанія провела 10-й KYIV 
MEDIA WEEK у форматі 
міжнародного онлайн марафону 
про тренди і перспективи 
аудіовізуальної індустрії в Україні 
та світі – це 14 годин прямого 
ефіру, 3 000 зареєстрованих 
учасників із 52 країн світу та 50 
спікерів найвідоміших 
українських та міжнародних 
медіакомпаній. 

На  кіностудії діє перша в 
Україні кіношкола, де 
виховується нове покоління 
працівників української 
кіноіндустрії. Студенти UFS 
здобувають гідну кіноосвіту, 
на практиці вивчають, як 
створювати кіно, та мають 
можливість отримувати 
знання від найкращих 
фахівців індустрії. 
Співробітники FILM.UA Group 
можуть навчатися у UFS за 
спеціальними умовами. 
Талановиті випускники UFS 
мають можливість стати 
постійним співробітником 
FILM.UA Group або 
долучитися до проєктів 
Групи.

https://kyivmediaweek.com/uk/news/791
https://filmschool.com.ua/
https://mrm.ua/
https://viva.ua/news/14492-udachnyy-kadr-kak-smenit-professiyu-i-nayti-sebya-v-kino
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Освітній розвиток для дітей

Якщо звернутися до досвіду такої потужної індустрії, як голлівудська, то важливим фактором підготовки 
талановитих спеціалістів є дитяча та підліткова кіноосвіта. Саме тому на базі кіностудії FILM.UA було 
організовано кілька цікавих проєктів, орієнтованих на молодший та середній шкільний вік. Всі проєкти 
спрямовані на знайомство дітей з профільними для кіноіндустрії професіями, та пропонують унікальний для 
нашої країни досвід.  

Освітні програми також доступні для дітей співробітників студії, для яких діють спеціальні умови. 

Кіноканікули. Проєктний табір Cinema Kids від Ukrainian Film School. Це 
денний проєктний табір для дітей від 8 до 14 років під час шкільних канікул. 
На меті – освітній розвиток дітей та знайомство з процесом кіновиробництва. 
Під час кіноканікул діти пробують писати сценарії, знімати та монтувати 
власні фільми. 

Унікальний освітній проєкт для дітей та тинейджерів від Ukrainian Film 
School та Stage Show Company. За 4 місяці навчання можна опанувати 
основи шоумейкінгу й акторської майстерності, спробувати себе на великій 
сцені, взяти участь у підготовці та прем'єрі фантастичного шоу «Вартові Мрій 
Mini». 
  
Онлайн-курс для підлітків 10-14 років, які хочуть познайомитись зі світом 
кіно від Ukrainian Film School та Cinema Kids.



ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА
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Загальні положення 

FILM.UA Group дбає про навколишнє середовище та прагне мінімізувати 
негативний вплив бізнесу на довкілля. 

Екологічний напрямок насамперед реалізується створенням та 
дистрибуцією контенту, що привертає увагу до екологічних проблем 
суспільства. Також, у політиці компанії запроваджено екологічно доцільні 
принципи роботи.
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Створення та дистрибуція екологічно орієнтованого 
контенту 

МАВКА. ЛІСОВА ПІСНЯ 

Реалізація екоорієнтованого контенту головним чином відбувається 
завдяки флагманському проєкту FILM.UA Group «Мавка. Лісова 
пісня». Слід зазначити, що під проєктом ми розуміємо не лише 
анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня», а й так званий «Всесвіт 
Мавки» – крос-медійний проєкт, який втілюється у різних форматах.

Екологічна місія проекту «Мавка. Лісова пісня» 
 
Одна з місій анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня», прем’єра якого запланована 
на 2022 рік,  полягає у приверненні уваги до екологічних проблем — зникнення 
все більшого числа представників української флори і фауни, занесених до 
Червоної книги України, а також вирубки українських пралісів. Саме тому до 
магічного світу лісу Мавки, головної героїні фільму, імплементовані рослини і 
тварини із Червоної Книги України (чорний лелека, зубр, рись, бурий ведмідь та 
інші), а також ведеться активна соціальна робота.

https://www.youtube.com/watch?v=VbyUIXUAiCY
https://mavka.ua/uk/
https://mavka.ua/uk/
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Співпраця з WWF-Україна

Між студією Animagrad і представництвом Всесвітнього фонду природи WWF в Україні в 
рамках роботи над анімаційним фільмом «Мавка. Лісова пісня» було підписано договір про 
співпрацю. Відтоді партнерами реалізується багато проєктів, головний з яких – довготривала 
благодійна акція «Врятуємо рись!». 

Мета акції полягає в тому, щоби привернути увагу до проблеми зникаючих видів флори і 
фауни України і підтримати дослідження популяції євразійської рисі на Поліссі – рідкісного 
виду, що занесений до Червоної книги. Збір грошей відбуватиметься під час запуску всіх 
форматів бренду (Всесвіту) «Мавки» – книжок, шоу, виставок, колекцій прикрас – і триватиме 
до і під час релізу мультфільму. Кошти також буде акумульовано на платформах WWF в 
Україні. 

Відтак, наприкінці 2020 року в рамках вищезазначеної акції команда фільму підтримала 
новорічну кампанію Всесвітнього фонду природи WWF-Україна «Твариновий рік», під час 
якої вдалося зібрати 261 670 грн. Зібрані кошти були спрямовані на діяльність зі створення 
природоохоронних територій та захисту середовища проживання десятьох особливих 
тварин, які мешкають в Україні та потребують уваги до збереження їхніх природних домівок. 

https://animagrad.com/
https://wwf.ua/about-wwf/about-wwf/
https://mavka.ua/uk/contacts
https://mavka.ua/uk/lynxhome
https://wwf.ua/
https://wwf.ua/
https://specials.wwf.ua/newyear2021
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Простір навколо нас

Наша кіностудія завжди за красу та комфорт – як і генеральна продюсерка Pay TV 
телеканалів FILM.UA Group Наталка Якимович. Саме вона стала ініціаторкою петиції 
№9626 «Створити парк на Воздвиженці замість закинутого будмайданчика». 
Можливе будівництво створить екологічний колапс, що становить загрозу здоров’ю 
людей.  

Завдяки проєкту Групи у  Києві з'явився провулок імені британського 
журналіста Ґарета Джонса. Ґарет Джонс став першим іноземним журналістом, що 
наважився відкрити міжнародній спільноті правду про події у 1932-1933 рр. в 
радянській Україні: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. 
Історичний трилер «Ціна правди» (копродукція кінокомпанії Kinorob (входить до 
складу FILM.UA Group) з Film Produkcja та Jones Boy Film), українська прем’єра якого 
відбулась 28 листопада 2019 року, розповідає історію журналіста Ґарета Джонса та 
показує найтрагічніші події України його очима. 

https://bit.ly/Petition9626
https://bit.ly/Petition9626
https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/352
https://kinorob.com/
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Заходи з втілення екологічної діяльності FILM.UA 
Group

1. На території студії FILM.UA Group 
оновили паркінг та встановили 
паркомісця для людей з інвалідністю.  

2. Відбулося розширення пляжної 
зони на території Кіноселища. 

3. У 2020 році за ініціативи FILM.UA 
Group на кіностудії та прилеглій до неї 
території було висаджено 30 дерев та 
46 кущів. 

4. На території кіностудії на всіх входах 
та рецепшинах розташовані 
контейнери для збирання батарейок 
на переробку. Цьогоріч на переробку 
було здано 38 кг батарейок. 

5. 370 LED ламп та 10 прожекторів 
було замінено на енергоощадні 
лампи. 

6. Відбулося оздоблення 
території студії арт об’єктами та 
лавками. 

7. На кіностудії триває 
сортування паперового сміття та 
його здача на переробку. 

8. Було встановлено зарядку для 
електромобілів, загалом, на 
території кіностудії є 3 місця, де 
можна зарядити електромобіль. 



ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
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Загальні положення 

Основою стратегічної діяльності Групи є зосередження уваги не тільки на власному бізнесі, 
але й на розвитку креативного ринку, індустрії, суспільства та економіки України загалом. 
Група відповідально здійснює свою діяльність та гарантує надійність у дотриманні 
зобов’язань, відкритість у комунікаціях та правовому полі.  

У своїй роботі FILM.UA Group керується чинною в компанії Антикорупційною програмою, яка 
проголошує, що всі співробітники компанії в своїй внутрішній діяльності, а також у 
правовідносинах з діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів 
корупції та зобов'язуються вживати всіх передбачених законодавством заходів щодо 
запобігання, виявлення і протидії корупції та пов'язаних з нею дій. 

Досягти лідерства в Україні та стати помітним гравцем на світовому ринку можна лише за 
умови наявності законодавчих, економічних та соціальних передумов для розвитку 
кіноіндустрії в країні. Саме тому стратегічна діяльність FILM.UA Group спрямована на 
створення прозорих та сприятливих умов розвитку креативної індустрії. На даному етапі, 
Група взаємодіє із суспільством, державою та індустрією на принципах законності, 
об’єктивності, прозорості та економічної доцільності своєї діяльності, і робить усе можливе, 
аби Україна стала надійним партнером, якому довіряють на міжнародній арені.
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Співпраця з державними установами

FILM.UA Group регулярно і системно бере участь в розробці та створенні 
державної стратегії розвитку галузі і якісної законодавчої бази, що регулюють 
ринок кіновиробництва. Побудова ефективної і прозорої індустрії аудіовізуального 
контенту – один з найважливіших пріоритетів Групи. Для досягнення 
вищезазначених цілей має відбуватися відкрита співпраця з локальними та 
міжнародними державними установами та фондами. Серед таких структур слід 
зазначити: 

- Міністерство культури та інформаційної політики України; 

- Державне агентство України з питань кіно; 

- Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної 
політики та Підкомітет у сфері кінематографу та реклами; 

- Український культурний фонд; 

- USAID Competitive Economy Program in Ukraine (CEP); 

- USAID Ukraine Transformation Communications Activity (TCA).
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Контроль над реалізацією стратегії розвитку галузі

Функція контролю та протидії корупції здійснюється :  

Через участь в робочих групах та експертних комісіях при Міністерстві культури та 
інформаційної політики, Українському культурному фонді та Держкіно. 
  
Через участь в індустріальних об’єднаннях.

Компанії FILM.UA Group — члени Української кіноасоціації (УКА), професійного 
неприбуткового відкритого об'єднання продюсерів телебачення і кінематографії, що 
представляє інтереси галузі виробництва аудіовізуального контенту України. Однією з 
основних завдань УКА є створення сприятливих умов для вітчизняної індустрії, зокрема, 
активний контроль та запобігання проявам корупції при реалізації державної підтримки 
галузі.  

Через надання активної підтримки у просуванні важливих законодавчих ініціатив для 
індустрії (наприклад, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- 
виробництва; 
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та ін.)

https://www.facebook.com/mpa.org.ua/
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Забезпечення ефективної комунікації для 
антикорупційних реформ

Ще один внесок Групи в антикорупційну політику – сприяння 
забезпеченню ефективної комунікації для антикорупційних реформ. 
Серед проєктів є такі, що спрямовані на підвищення рівня 
інформованості щодо антикорупційних реформ, а також, підвищення 
соціальної активності населення України. 

Прикладом такого проєкту є конкурс соціально відповідального 
контенту PITCH UA (наразі проходить PITCH UA 3), організований 
компанією Media Resources Management за підтримки проєкту 
Transformation Communications Activity (TCA), що фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

https://pitchua.com/


АКТИВНОСТІ ГРУПИ В РАМКАХ 
ЧЛЕНСТВА У ГЛОБАЛЬНОМУ ДОГОВОРІ 
ООН 
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Загальні положення 

FILM.UA Group будує свою діяльність та стратегію на основі десяти 
універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього 
середовища та боротьби з корупцією, гарантом яких виступає 
Глобальний Договір ООН в Україні. Група слідує принципам та цілям 
сталого розвитку у веденні бізнесу та відповідально ставиться до власної 
ролі та можливих наслідків своєї діяльності для креативної індустрії.  

Слід зазначити, що компанія також усвідомлює наявний потенціал та 
потужність для подальшого розвитку в цьому напряму. Відтак окрім 
втілення основних принципів Глобального Договору у своїй діяльності, 
FILM.UA Group долучилася до проєктів, а також двох міжнародних програм 
ініційованих Організацією Об’єднаних Націй. 
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Участь Групи у проєктах Глобального договору ООН

Сергій Созановський, співзасновник FILM.UA Group, увійшов до Наглядової ради 
Глобального договору ООН в Україні. 

FILM.UA Group долучилась до міжнародної ініціативи Глобального договору ООН -  
#CEOsTakingAction, де СЕО компаній, що є частиною Глобального договору ООН з 
різних країн світу, поділились досвідом про те, як їх компанії зустріли виклики, що 
поставила перед всім світом пандемія через серію відео. 

У 2020 році СЕО та СМО FILM.UA Group були запрошені виступити у якості спікерів 
United Nations Global Compact 20th Anniversary Leaders Summit, присвяченому 
20-річчю найбільшої ініціативи, спрямованої на досягнення Цілей сталого розвитку 
та підтримку соціально відповідальних компаній у всьому світі. Саміт став 
найбільшою бізнес подією за 20 років існування ООН. У події взяли участь 15 000 
осіб з майже 200 країн.  

Презентація проєкту команди FILM.UA Group в рамках участі у міжнародній 
програмі Young SDG Innovators на міжнародній онлайн-конференції YSIP Global 
Celebration Event. 

Участь у конкурсі  Partnership for Sustainability Award 2020.

https://www.facebook.com/hashtag/ceostakingaction?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXdZ6npzdj55B1JBXkSk1wZlLtz7RY6xZVxf266lJCvNJ6DebsihxMPzpgTX-IcJEtyNmyrhLltWF30Fh1dqERgFwVYC1-LUc63kvow1DFnwuGRKmAGE9xFqkiahQvbuuDP3Nxug2XrpJgez13IZb2qiQ4n3v3R7gJMLvprOHWShg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ceostakingaction?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXdZ6npzdj55B1JBXkSk1wZlLtz7RY6xZVxf266lJCvNJ6DebsihxMPzpgTX-IcJEtyNmyrhLltWF30Fh1dqERgFwVYC1-LUc63kvow1DFnwuGRKmAGE9xFqkiahQvbuuDP3Nxug2XrpJgez13IZb2qiQ4n3v3R7gJMLvprOHWShg&__tn__=*NK-R
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Участь Групи у міжнародних програмах 
Глобального договору ООН
Протягом року Група також стала учасником двох міжнародних програм: Young SDG Innovators 
Programme та SDG Ambition, що спрямовані на інтеграцію Цілей сталого розвитку та Десяти 
принципів Глобального договору ООН у бізнес-стратегію компанії, її операційну діяльність, звітність 
та комунікацію з партнерами програми.  

Так, в рамках участі у програмі Young SDG Innovators, було розроблено проєкт маркетплейсу локацій 
для знімання в Україні. Це перший універсальний онлайн-каталог українських локацій для зйомок, 
платформа, на якій зібрану найактуальнішу інформацію про українські локації та особливості 
української кіноіндустрії. Проєкт має на меті збільшити впізнаваність українських локацій для 
знімання на міжнародному ринку та кількість міжнародних проєктів знятих в Україні. Зростання 
інтересу до українських локацій зі сторони іноземних продакшенів сприятиме розвитку регіонів, 
надходженню інвестицій, збільшенню робочих місць, а також вплине на розвиток туризму, 
кінотуризму та збереження культурної спадщини в Україні.  

Під час першого етапу проекту було розроблено базу даних локацій для української кіноіндустрії 
locations.com.ua за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 

У проєкт також були інтегровані наступні Цілі сталого розвитку Глобального договору ООН: 

8. Гідна праця та економічне зростання 
11. Сталий розвиток міст та спільнот 
17. Партнерство заради стійкого розвитку

https://locations.com.ua/#/


FILM.UA Group 
вул. Миколи Закревського, 22, 

м. Київ, 02232, Україна 

тел.: +380 44 501-39-71 
факс: +380 44 546-68-97 

e-mail: info@film.ua


