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Шановна Ольго Юріївно, 

 

До нас в Центр правової допомоги для кінематографістів при Українському кіноінституті з 

офіційним листом звернулася за допомогою Світлана Єрмакова, яка працювала художником-

постановником на проекті «Подорож до центру душі» (виробництво ТОВ «Стар Медіа» на 

замовлення ТРК «Україна», продюсери Влад Ряшин та Олексій Терентьєв, режисер Дмитро 

Матов). Лист додається. 

 

Суть проблеми, з якою зіткнулася Світлана Єрмакова, така: її взяли на роботу як художника-

постановника 23 жовтня 2017 року на весь знімальний період, що залишався (наголошувалось як 

півтора місяці), але 17 листопада 2017 року усно звільнили без початкового офіційного 

документального оформлення і без виплати будь-якого гонорару взагалі. 

 

Таким чином, були грубо порушені її трудові права і авторські права як художника-постановника. 

 

Крім цього, Світлана Єрмакова залишилася без засобів до існування як мінімум до Нового року, 

бо вона спеціально пішла з іншого проекту, щоб працювати у вас (орієнтовно до десятих чисел 

грудня). 

 

Ситуацію погіршує ще те, що її дитина, 8 років, серйозно хвора, що вимагає термінового початку 

курсу реабілітації. Курс коштує чималих грошей, тому Світлана Єрмакова зробила вибір на 

користь вашого проекту, щоб заробити більше грошей хоча б на частину реабілітації. 



 

 

 

Причина, за якою звільнили Світлану Єрмакову без оформлення будь-яких документів і виплати 

гонорару, продюсери проекту Олексій Терентьєв і Андрій Білоус назвали: зрив графіка зйомок на 

об'єкті. Але сталося це не з вини Світлани Єрмакової, а завідуючої з реквізиту, яка була в той день 

в стані алкогольного сп'яніння і не могла виконувати свою роботу. Це можуть підтвердити інші 

члени знімальної групи. За інформацією Світлани Єрмакової і інших членів групи, ця жінка часто 

зловживає алкоголем, але винуватою зробили саме Світлану Єрмакову, звільнивши її без виплати 

гонорару і оформлення будь-яких документів. 

 

Продюсери проекту Олексій Терентьєв і Андрій Білоус, а також директор картини Євген 

Оксаметний не провела офіційного службового розслідування, не наклали дисциплінарні 

стягнення та інші процедури, щоб юридично правильно призначити штраф і оформити звільнення 

Світлани Єрмакової з проекту з виплатою належного гонорару. Вони не оформляли Світлану 

Єрмакову на проект легально. 

 

Світлана Єрмакова не була офіційно оформлена на проект і не підписувала жодних документів, 

без яких її не можна було допускати до роботи, робити матеріально відповідальною і не було 

офіційно проведено інструктаж з техніки безпеки на об'єктах, і він не був прийнятий нею. Також 

не був підписаний авторський договір як з художником-постановником серіалу. 

 

Таким чином, засвідчено факт абсолютної безправності співробітника на кіновиробництві в 

компанії ТОВ «Стар Медіа», грубі порушення трудового та податкового законодавства України, а 

також закону про авторське право і суміжні права. 

 

Все це я намагався донести до продюсера проекту Олексія Терентьєва і виконавчого продюсера 

Андрія Білоуса, а також директора картини Євгена Оксаметного 29 листопада. Олексій Терентьєв 

запропонував перенести переговори з цього питання на 2 тижні, тому що він зараз знаходиться на 

лікарняному. Андрій Білоус у хамській формі заявив, що Світлана Єрмакова у них не працювала і 

немає доказів її роботи на проекті, а зі мною він відмовився далі спілкуватися. Євген Оксаметний 

повідомив, що він людина найнята і такими питаннями не займається. 

 

Таким чином, донести суть претензій до керівництва проекту і оперативно провести переговори з 

цими людьми виявилося неможливо. 

 

Тому звертаюся зараз до вас. 

 

Пропоную вам провести службове розслідування за даним фактом всередині компанії і за його 

підсумками вирішити питання виплати гонорару Світлані Єрмакової за роботу на проекті і 

оформити її документально як одного з авторів серіалу, а саме як художника-постановника, 

відповідно до закону про авторське право і суміжні права. 

 

 

 

 



 

 

 

Розмір гонорару Світлани Єрмакової за проектом до виплати - 45 (сорок п'ять) тисяч гривень. 

 

Розрахунок цієї суми такий: продюсери домовлялися зі Світланою Єрмакової про розмір її 

гонорару - 30 тисяч гривень на місяць, брали її на півтора місяці. 

 

Таким чином, загальна сума, яка повинна була бути виплачена Світлані після закінчення її роботи 

- 45 тисяч грн. 

 

Так, вона пропрацювала менше місяця і була звільнена. Але звільнена безправно, без офіційного 

оформлення та виплати грошей взагалі, без дотримання законодавства, залишилася без засобів до 

існування з хворою дитиною, якій потрібна термінова реабілітація. У всій цій жахливій ситуації у 

Світлани Єрмакової стався нервовий зрив. 

 

Тому справедливо буде компенсувати її моральні і фізичні страждання тією сумою, яку вона 

збиралася просто заробити в вашій компанії. 

 

Щоб допомогти вашій компанії привести внутрішній документообіг і бухгалтерію в порядок і 

виправити порушення після цього інциденту, Світлана Єрмакова за підтримки Українського 

кіноінституту звернеться з відкритою заявою до Державної фіскальної служби та Державної 

служби з питань праці для ініціювання перевірки вашої компанії за фактом порушення трудового 

законодавства в плані оформлення на роботу, техніки безпеки та виплати коштів. 

 

З боку Українського кіноінституту пропоную вашій компанії приєднатися до нашої програми 

«Відповідальний роботодавець в кіно і телеіндустрії», яку ми почнемо в 2018 році, і підписати з 

нами меморандум про соціальну і трудову відповідальність. 

 

Меморандумом ви заявите про свою компанію як про відповідального роботодавця в нашій 

індустрії, що ви гарантуєте дотримання трудових прав, соціальних гарантій і авторських прав усім 

членам знімальних груп і авторам-творцям ваших нинішніх і майбутніх кіно- і телепроектів. 

 

 

З повагою, 

 

Денис Масликов 

Виконавчий директор 

ГО «Український кіноінститут» 
 


