
 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участь в конкурсному відборі (пітчингу) 

 

Назва кінопроекту «СУПЕР ТАТО»  

Виробник ТОВ «АС «УМ-ГРУП» 

Продюсер (для телесеріалів можна зазначати 

креативного продюсера) 

Олена Моренцова – Шулик 

Режисер Альона Стулій  

Громадянство / місце проживання Українка/ м.Київ  

Перший фільм Так Ні + 

Сценарій Оригінальний+  Адаптація 

Якщо адаптація, зазначається джерело - 

Автор сценарію Марія Хілько  

Громадянство / місце проживання Українка, м.Київ 

Напрям конкурсного відбору Фільми+ Телефільми 

Телесеріали   

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ Фільм 

спільного 

виробництва 

Національний фільм+ 

ВИД СЕСІЇ Тематична Не тематична + 

ВИД ФІЛЬМУ Ігровий для 

широкої 

аудиторії 

Ігровий авторський фільм 

Неігровий Анімаційний +  

Додаток 1 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу) 

(пункт 4 розділу II) 

  



 

 

Дитячий +  Інший 

ЖАНР Пізнавально - розважальний 

Мова оригінальної версії Українська  

Колір Кольоровий +  Ч/Б 

Тривалість (хв) 5 хвилин  

Формат зйомок 35 мм 16 мм 

Цифровий +  Інший: 

Формат копій 35 мм Цифровий + 

Інший: 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ 

Історія про СУПЕР-ТАТА- це опис одного 

дня із життя звичайної родини, де є мама, 

тато і аж четверо дітлахів. Сім’я жила 

звичайним для неї життям, все було 

налагоджено, кожен знав свої обов’язки та 

чудово з ними справлявся. Татко (пілот 

міжнародних сполучень) часто був у 

відрядженні, бо пілотував літаки по всьому 

світу. Матуся (фармацевт- дослідник) 

останнім часом все менше працювала, бо  

займалась дітьми, котрих в нашій родині 

аж четверо. Але одного дня, татко не пішов 

на роботу, бо всі рейси скасували, а 

аеропорти закрили. В цей же час матусю 

терміново викликали до лабораторії, де їй 

потрібно створити ліки від нової раніше 

незнаною недуги, через яку весь світ 

зупинився.  

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД Грудень 2020  Травень 2021 

Кількість знімальних днів 4 місяці 

Країна зйомок Україна  Тривалість (тижнів) 4 місяці 

Країна Натура: 

Павільйон/інтер'єр: 

Країна Натура: 

Павільйон/інтер'єр: 

Країна Натура: 

Павільйон/інтер'єр: 



 

 

Запланована дата прем'єрного показу (релізу) червень 2021 

Країна 1:Україна  Країна 2: Країна 3: 

Загальний бюджет 1 254 440,00 грн. 

Орієнтовний обсяг державної підтримки 1 254 440,00 грн. 

 

До заявки додаються: 

1. Синопсис 

2. Режисерське бачення 

3. Продюсерське бачення 

4. Маркетингова стратегія 

5. Біографія та фільмографія режисера 

6. Біографія та фільмографія продюсера 

7. Біографія та фільмографія автора сценарію 

8. Сценарій «Супер тато» 

9. Кошторис фільму (ліміт витрат) 

10. Інформація про раніше отриману державну фінансову підтримку 

11. Календарний план фінансування  

12. Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав 

13. Копії уставних документів ТОВ «АС «УМ-Груп» 

14. Довідка про відсутність заборгованості з заробітної плати 

15. Довідка про відсутність заборгованість перед бюджетом зі сплати податків і зборів (витяг з 

кабінету) 

16. Довідка про відсутність заявника в реєстрі осіб, що вчинили корупційні правопорушення 

17. Довідка про банкрутство (відсутність) 

18. Витяг з ЄДР 

Дата заповнення 15.07.2020  

Контактні дані:  

прізвище, ім'я контактної особи 

тел. 

електронна адреса  

 

_Ген.директор________ 
       (посада) 

_______________ 
(підпис) 

__Хоменко Г.В.__ 
(П.І.Б.) 

 


