
 

20 жовтня, 2020 рік  

Українська кіноакадемія підтримує кіногалузь Казахстану 

 

У зв’язку з пандемією кінотеатральний бізнес Казахстану опинився на межі 

банкрутства. Навіть після пом’якшення карантинних заходів кінотеатрам, на 

відміну від театрів та інших об’єктів культури, не дозволили працювати. 

 

Представники кіногалузі Казахстану звернулись до влади з петицією про 

відновлення кінотеатральної діяльності, оскільки більше 5 тисяч людей 

залишились без роботи, а підприємства кінопрокату продовжують нести тягар 

виплат заробітної плати своїм співробітникам в період припинення діяльності. 

 

Асоціація власників кінотеатрів Республіки Казахстан “Альянс Кінотеатрів” 

просить відновити роботу кінотеатрів з урахуванням обмежувальних заходів, які 

рекомендовані міністерством охорони здоров’я. 

 

Українська кіноакадемія підтримує звернення представників кіногалузі. 

Кінотеатри, які дотримуються карантинних норм, зараз є одним із 

найбезпечніших видів відпочинку. Подальша заборона їхньої роботи є загрозою 

для самого існування цього сегменту кіногалузі.  

 

 

Від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА КІНОАКАДЕМІЯ» 

 

Виконавчий директор Мачух А.М./  

 

 

 

 

https://www.otinish.kz/


 
October 20th, 2020 

 

The Ukrainian Film Academy Supports the Film Industry of 

Kazakhstan 

 

Due to the pandemic Kazakhstan's theatrical business is on the verge of bankruptcy. Even 

after the quarantine restrictions were eased, cinemas, unlike theaters and other cultural 

facilities, were not allowed to operate. 

 

Representatives of the film industry of Kazakhstan have petitioned the authorities to resume 

cinema activities, as more than 5,000 people have lost their jobs, and film distribution 

companies continue to bear the burden of paying their employees during the period of 

cessation of business. 

 

The Association of Cinema Owners of the Republic of Kazakhstan "Alliance of Cinemas" 

requests to allow cinemas to operate taking into account the restrictive measures 

recommended by the Ministry of Health. 

 

The Ukrainian Film Academy supports the request of representatives of the film 

industry. Cinemas operating with restrictions are now one of the safest types of 

leisure activities. Further banning is a threat to the very existence of this segment of 

the film industry. 

 

 

From UKRAINIAN FILM ACADEMY 

 

Executive director, Anna Machukh/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.otinish.kz/


 

20 октября, 2020 год 

Украинская киноакадемия поддерживает киноотрасль 

Казахстана  

 

В связи с пандемией кинотеатральный бизнес Казахстана оказался на грани 

банкротства. Даже после смягчения карантинных мер кинотеатрам, в отличие 

от театров и других объектов культуры, не позволили работать. 

 

Представители киноотрасли Казахстана обратились к властям с петицией о 

восстановлении кинотеатральной деятельности, поскольку более 5000 человек 

остались без работы, а предприятия кинопроката продолжают нести бремя 

выплат заработной платы своим сотрудникам в период прекращения 

деятельности. 

 

Ассоциация владельцев кинотеатров Республики Казахстан "Альянс 

кинотеатров" просит восстановить работу кинотеатров с учетом 

ограничительных мер, рекомендованных министерством здравоохранения. 

 

Украинский киноакадемия поддерживает обращение представителей 

киноотрасли. Кинотеатры, которые придерживаются карантинных норм, сейчас 

являются одним из самых безопасных видов отдыха. Дальнейшая запрет их 

работы несет угрозу для самого существования этого сегмента киноотрасли. 

 

 

От Общественной организации «УКРАЇНСЬКА КІНОАКАДЕМІЯ» 

 

Исполнительный директор Мачух А.Н./ 

https://www.otinish.kz/

