
Додаток 2 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 7 розділ ІІ) 

 

Найменування центрального органу 

виконавчої влади, до якого подається 

заява 

Державне агентство України з питань кіно 

 
 

ЗАЯВА 

на участь у творчому конкурсі (пітчингу) 
 

І. Загальна інформація 
 

Найменування суб'єкта кінематографії, 

який просить допустити до участі у 

творчому конкурсі (пітчингу)  

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

 

Суб'єкт кінематографії включений до 

Державного реєстру виробників, 

розповсюджувачів і демонстраторів 

фільмів 

28.03.2017 №000466 

Суб'єкт кінематографії відповідає 

критеріям, визначеним частиною 

першою статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку кінематографії в 

Україні» 

29.10.2019 № 1515/4-1/11-19 

Суб'єкт кінематографії повідомляє про 

відсутність обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку кінематографії» 

Обмеження відсутні. 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту Семерівська історія 

Режисер-постановник Володимир Кулачек 

Громадянство / місце проживання Україна, Київ 

Перший фільм Так    

Сценарій Оригінальний  

Вихідні данні літературного 

твору, який адаптується для 

кінопроекту (зазначається у разі 

наявності) 

 

Автор сценарію Володимир Кулачек 

Громадянство / місце проживання Україна, Київ 

Напрям конкурсного відбору: Зробити позначку за відповідним 

показником 

Вид фільму Ігровий фільм + 



2 

 

Продовження додатка 2 

 

Неігровий (документ) 

фільм 

 

Анімаційний фільм  

Категорія фільму Фільм для широкої 

глядацької аудиторії 

+ 

Авторський фільм  

Підкатегорія фільму Повнометражний 

фільм 

+ 

Короткометражний 

фільм 

 

Телевізійний фільм  

Телевізійний серіал  

Фільм-дебют Так + Ні  

Фільм для дитячої аудиторії Так  Ні  

Фільм спільного виробництва 

(копродукція): 

Міжнародна копродукція:  
мажоритарна копродукція  
міноритарна копродукція   
Українська копродукція  

Тематичний напрям 

__________________________ 
             (назва тематичного напряму) 

Так  Ні + 

Жанр Трилер 

Мова оригінальної версії Українська 

Колір Кольоровий + Чорно-

білий 

 

Хронометраж  95 хвилин 

Формат зйомок 35 мм  16 мм  

Цифровий + Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий + 

Інший: 

Стислий зміст кінопроекту  Туристи з Китаю гублять під час подорожі 

серед українських сіл свою 10-річну доньку, 

яка стає мішенню маньяка-педофіла. Їй 

допомагає врятуватись брат педофіла - аутист, 

який багато років також був жертвою свого 

брата. Тепер ціль їх дістатись живими до 

Києва, до батьків дівчини, і врятуватись від 

маньяка, який цілеспрямовано йде по їх сліду і 

бажає лише одного…   

Знімальний період З якого періоду 

(місяць, рік) 

09/2021 

До якого періоду 

(місяць, рік) 

11/2021 

Кількість знімальних днів 31 



KpaiHa зйомок (тривапiсть зйомок
(днiв):

КраiЪа 1: УкраiЪа

З апланов ана дата прем' ерного
показу (релiзу)

КраiЪа 1: KBiTeHb 2022

Загальний бюджет 11 950 100 грн
обсяг державноi пiдтримки 11 950 100 грн

Реквiзити посадовоi особи * пiдписувача*
Тел.

Керiвник або уповноважена
особа суб'екта кiнематографii

* Заяваготуеться в електроннiй формi
суб'екта кiнематографii за допомогою
посадовоi особи - пiдписувача вiзуаlriз
пiдпису.

Продовження додатка 2

свiтлана Полiкашкiна

або уповнов€Dкеною особою
ису. Пiдтвердження та реквiзити

час перевiрки вiдповiдного електронного

III. Додаткова iнформацiя

Посада, прiзвище, iм'я, по батьковi
(за наявностi) керiвника суб'екта
кiнематографii

,,Щиректор - Полiкашкiна Свiтлана
Анатолiiъна

Прiзвище, iм'я, по батьковi (за
наявностi) та KoHTaKTHi даннi
контактноi особи суб'екта
кiнематографiт

Полiкашкiн Андрiй,

.Що заяви додаються Синопсис
Сценарiй
Бiографiя/фiльмографiя рожисера та
автора сценарiю
Iнформацiйна довiдка про скпад
знiмальноТ црупи
Копiя авторського договору
Режисерське бачення

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ffi-ч


