
ЗАЯВКА 

Додаток 1 
до Порядку та критерi"iв проведения 

творчого конкурсу (пiтчингу) 

(пункт 4 роздiлу 11) 

на участь в конкурсному вiдборi (пiтчингу) 

Назва кiнопроекту СБУ 

Виробник ТОВ «Ейдетiк пiкчерз» 

Продюсер (для телесерiалiв можна зазначати Негрiенко Роман, Мiсько Ольга, Пантелеев 

креативного продюсера) Олексiй (креативний продюсер) 

Режисер Лактiонов Дмитро 

Громадянство / мiсце проживания У кра'iна, м .Киi'в 

Перший фiльм Hi 

Сценарiй Оригiнальний 

Якщо адаптацiя , зазначасrься джерело Н1 

Автор сценарiю Олексiй Чащин 

Громадянство / мiсце проживания Укра'iнець, Укра'iна, м.Киi'в 

Напрям конкурсного вiдбору 

Телесерiали 

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВIДБОРУ Нацiональний фiльм 

ВИЛСЕСii' Не тематична 

ВИДФIЛЬМУ Iгровий для 

широкоi· 

аудиторii' 



( 

ЖАНР Детектив, мелодрама 

Мова ориriнальноi" вepci"i Украi"нська 
~ 

Колiр Кольоровий 

Тривалiсть (хв) 4 cepi"i по 45 Загальна l 8Охв 
хв 

Формат зйомок 

Uифровий 

Формат копiй Ниdюовий 

Iнший: 

СТИСЛИЙ ЗМIСТ КIНОПРОЕКТУ Злочинне угруповання, що впроваджене в 

СБУ, плануе державний переворот, 

органiзувавши безпрецедентний 

терористичний акт, жертвами якого може 

стати величезна кiлькiсть не винних людей. 

Офiцер СБУ - Олег Самойленко розкривае 
злочинну змову. Але вiн i припустити не 
може, що в справi порятунку кра'iни, 

найскладнiшим буде - уберегти кохану 
жiнку . 

ЗНIМАЛЬНИЙ ПЕРIОд Сiчень 2021 Березень 2021 

Кiлькiсть знiмальних днiв 24 

Кра'iна зйомок Тривалiсть (тижнiв) 

Укра'iна Натура:2 

Павiльйон/iнтер'ер:3 

Краi"на Натура: 

Павiльйон/iнтер'ер: 

Кра'iна Натура: 

Павiльйон/iнтер'ер: 

Запланована дата прем'Е:оноrо покаэv (оелiэу : 14 жовтень 2021 

Кра"iна 1: Укра·iна Краi"на 2: 1 Кра·iна 3: 

Загальний бюджет 7 999 983,00 ГРН 

О~,\Е:нтовний обсяr деr,жавноr ntдтr,имки , 998 2~ 1,20 гон 



I 
До заявки додаються: синопсис фiльму; режисерське бачення; продюсерське бачення; 
маркетингова стратегiя; фiльмографiя режисера; фiльмографiя продюсера; фiльмоrрафiя автору 
сценарiю; кiносценарiй; перелiк творчоrо складу знiмально'i rрупи; орiентовний календарний план 
виробництва фiльму; мiсця основних зйомок; кошторис фiльму; iнформацiя про ранiше отриману 
державну фiнансову пiдтримку; перелiк акторiв; календарний план фiнансування фiльмiв за 
рахунок Державного бюджету Укра·iни; лист-rарантiя про фiнансування 50% вiд партнера ТРК 
«Украiна», копiя договору про покупку авторських прав, копiя договору, що пiдтверджуе наявнiсть 
авторських прав на сценарiй суб'екта продюсерсько'i системи; копi'i реестрацiйних документiв 

Дата заповнення 08.07.2020 

Директор ТОВ «Ейдетiк Пiкчерз» 
(посада) 

О .В.Пантелеев 
(П.1.Б . ) 


