
 
 

 

ЗАЯВКА  

на участь в конкурсному відборі (пітчингу) 

Назва кінопроекту Отче Мій 

Виробник ТОВ «СІНЕМА ТУЛС» 

Продюсер  Владислав Дудко  

Режисер Володимир Харченко-Куліковський 

Громадянство / місце проживання Громадянин України 

Місце проживання: м. Київ 

Перший фільм  Ні 

Сценарій Оригінальний  

Якщо адаптація, зазначається джерело  

Автор сценарію Роздобудько Ірен      

Віталіївна 

 

Дудко Владислав 

Валерійович 

 

Громадянство / місце проживання Громадянка України 

Місце проживання: м. 

Київ 

Громадянин України 

Місце проживання: м. 

Київ 

Напрям конкурсного відбору Фільми  

  

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ  Національний фільм 

ВИД СЕСІЇ  Не тематична 

ВИД ФІЛЬМУ  Ігровий авторський 

фільм 

  

Додаток 1 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу) 

(пункт 4 розділу II) 

  



 
 

  

ЖАНР драма 

Мова оригінальної версії українська 

Колір Кольоровий  

Тривалість (хв) 90 хвилин  

Формат зйомок   

Цифровий  

Формат копій  Цифровий 

Інший: 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ У війні на Сході України священик провінційної 

церкви втрачає одного сина, а разом із ним від 

серцевого нападу несподівано помирає його 

дружина. Другий син, покинувши церковний 

сан, всупереч пацифістським переконанням 

батька, відправляється на фронт аби помститись 

за смерть брата-близнюка.  І пропадає без вісти. 

Аби знайти і повернути сина, отець Олексій 

проходить всі «кола пекла». Але ані полон, ані  

тортури, ані всі спокуси вербовки офіцером ФСБ 

не зводять колишнього «афганця» з істинного 

шляху віри у Волю Божу. Олексій  стає 

«капеланом приречених» і, зрештою, рятує сина 

від смерті, ціною власного життя… 

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД Жовтень 2021 Грудень 2021 

Кількість знімальних днів 42 дні 

Країна зйомок Україна Тривалість  11 тижнів 

Країна Натура: 4 тижні 

Павільйон/інтер'єр: 7 тижнів 

Запланована дата прем'єрного показу (релізу): листопад 2022 

Країна 1: Україна, листопад 2022 Країна 2: Країна 3: 



 
 

Загальний бюджет 25 005 750,00 гривень (двадцять п’ять мільйонів 

п’ять тисяч сімсот п’ятдесят гривень) 

Орієнтовний обсяг державної 

підтримки 

23 980 750,00 гривень (двадцять три мільйони 

дев’ятсот вісімдесят тисяч сімсот п’ятдесят 

гривень) 

 

До заявки додаються: До заявки додаються (перелік документів): 

1. Синопсис (2 арк) 

2. Режисерське бачення (1 арк) 

3. Продюсерське бачення (1 арк) 

4. Маркетингова стратегія (1 арк) 

5. Біографія та фільмографія режисера-постановника (1 арк) 

6. Біографія та фільмографія продюсера та сценариста (1 арк) 

7. Біографія та фільмографія сценаристки (1 арк) 

8. Кіносценарій  (105 арк) 

9. Перелік творчої групи (оператор-постановник, художник-постановник) 

10. Орієнтовний календарний план виробництва фільму; місця основних зйомок 

11.  Кошторис фільму (ліміт витрат) (1 арк) 

12. Лист про інвестування ТОВ «СІНЕМА ТУЛС» (1 арк.) 

13. Інформація про раніше отриману державну фінансову підтримку (1 арк) 

14. Перелік акторів 

15. Фінансовий план фільму (додаток 3), 1 арк 

16. Календарний план фінансування фільмів за рахунок Державного бюджету України (1 арк) 

17. Посилання на попередні фільми режисера-постановника (1 арк) 

18. Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав на сценарій 

19. Копія статуту ТОВ «СІНЕМА ТУЛС» 

20. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (1 арк) 

21. Відомості з єдиного реєстру (2 арк) 

22. Копія наказу про призначення керівника  та ІНН керівника(1 арк) 

23. Довідка про відсутність заборгованості по заробітній платі (1 арк), банкрутство та припинення 

діяльності 

24. Довідка, що підприємство не має заборгованість перед бюджетом зі сплати податків і зборів 

Дата заповнення 10.07.2020 

Контактні дані: 

 

Директор  

ТОВ «СІНЕМА ТУЛС» 

 

 

 

 

 

 


