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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Давайте будемо починати. Вчора у нас була нарада. Ми 

обговорювали ці всі законопроекти. Сьогодні у нас засідання Комітету, є кворум. 

Такі питання: 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про культуру» 

(щодо визначення поняття «креативні індустрії»), реєстр. №6738 . 

Це на прохання Міністерства, насправді, це технічний законопроект.   

2. Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України «Про 

культуру», реєстр.  №7021. 

3.  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні» щодо розподілу коштів, виділених для 

державної підтримки  кінематографії, реєстр. №7178. 

4. Проект Постанови про відзначення 150-річчя від дня народження 

Української письменниці та громадського діяча Лесі Українки (Лариси Петрівни 

Косач-Квітки), реєстр. №5675. 

Один із співавторів, колега Констанкевич, у нас тут є.  

5. Про стан збереження фондів Національного музею народної архітектури 

та побуту України. 

Ми вчора заслухали керівництво музею і дали всі доручення Міністерству 

культури. 

6.       Про звернення Національного культурного центру України у Москві. 

Вчора ми заслуховували. Там є український культурний центр. Україна 

програла суд ТАТ Нафті. Суд майновий загалом, тому що їх викинули тут колись 

з заводу. Пам’ятаєте, таке колись було. Вони виграли міжнародний суд. Україна 

їм віддає в розрахунок боргу   за ці заводи приміщення, включаючи Культурний 

центр. Наше звернення до Міністерства юстиції виключити  Культурний центр з 



цього переліку. Наше звернення на підставі звернення директора, нового, який 

там призначено, щоб цього не робити. Це суть цього листа. Культурний центр на 

Арбаті – це найдорожче приміщення, яке там існує.  

І ще одне питання, ми звертаємось з листами. Відразу скажу, щоб ви були 

в курсі. Присвоїти Молодому театру, на честь 100-річчя Леся Курбаса, і Івано-

Франківському академічному обласному українському музично-драматичному 

театру імені Івана Франка статусу національного. 

Оце у нас такий порядок денний. Хто за такий порядок денний? Голосуємо. 

Дякую. Рішення прийнято.  

Колеги, оскільки ми обговорювали ці законопроекти. Вони 2 технічні, 

давайте відразу проголосуємо. Хто за те, щоб підтримати  проект Закону про 

внесення змін до Закону України «Про культуру» (щодо визначення поняття 

«креативні індустрії») за основу і в цілому? Прошу голосувати. Рішення 

прийнято.   

Наступне, про внесення змін до статті 4 Закону України «Про культуру» за 

основу і в цілому. Хто за? Дякую. Рішення прийнято.  

Наступне питання проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо розподілу коштів, 

виділених для державної підтримки  кінематографії. Ірино, скажіть два слова про 

цей законопроект. 

 

ГАНДЗЮК І.Б. Суть цього законопроекту полягає в тому, що  депутати 

уточнюють ті відсотки, які повинні виділятися на підтримку кінематографії. В 

нашому тексті Закону, який  вже прийнято, там передбачено, що на форми 

підтримки має виділятися не менше ніж 12 відсотків. Зараз депутати просять не 

встановлювати такі обмежені межі цього фінансування. але просять розподілити, 

щоб з усіх коштів, які виділяються, не менше ніж 65 відсотків  виділяти на 

створення національних фільмів. З них, не менше ніж 35 відсотків виділяти на 

створення українських телесеріалів. Загалом Держкіно підтримує цей 

законопроект, але має до нього певні зауваження.   Тому просить, щоб 

доопрацювати його до другого читання,  і підтримати тільки в першому.  



 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Хто за те, щоб підтримати в першому читанні? 

Дякую. Рішення прийнято.   

Проект Постанови про відзначення 150-річчя від дня народження 

Української письменниці та громадського діяча Лесі Українки (Лариси Петрівни 

Косач-Квітки). Він буде в 2019 році, але оскільки програма заходів передбачає 

багатотомне видання і це дійсно потребує окремої постанови, спеціальної 

програми заходів. Співавтор тут є, якщо є якість запитання. Хто за те, що 

підтримати за основу і в цілому доопрацьований проект постанови, в редакції 

Комітету? Голосуємо. Дякую. Рішення прийнято.     

Наступне, про стан збереження фондів Національного музею народної 

архітектури та побуту України. Нам тут голосувати не потрібно, ми інформацію 

взяли до відома.  

Лист про звернення щодо Культурного центру ми підготували. Але давайте 

проголосуємо за підтримання листа – звернення до Міністерства юстиції щодо 

збереження Культурного центру України в Москві. Хто за це, прошу голосувати. 

Дякую.  

 

МАТІОС М.В.  Треба і до Президента і до МЗС звернення. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Давайте і до Президента і до МЗС. Хто за те, щоб 

таке звернення підготувати? Дякую. Рішення прийнято.  

І про надання статусу національного Київському академічному Молодому 

театру та Івано-Франківському академічному обласному українському музично-

драматичному театру імені Івана Франка. Хто за таке звернення? Дякую. 

Рішення прийнято. Одноголосно. У різному у нас є питання? Немає. Колеги, 

дякую вам.   


