
Додаток 2 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 7 розділ ІІ) 

 

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) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Тераса-Фільм» 

Код ЄДРПОУ 38799798 

01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47 

тел. +380 97 727 9977 
Суб'єкт кінематографії включений до Державного 

реєстру виробників, розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

13.08.2020  

Серія В №000833 

Суб'єкт кінематографії відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою статті 8 Закону України 

«Про державну підтримку кінематографії в Україні» 

27.05.2021 

№1094/4-1/11-27 

Суб'єкт кінематографії повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених статтею 12 Закону України 

«Про державну підтримку кінематографії» 
Так, обмеження відсутні 

 

ІІ. Характеристики кінопроєкту 
 

Назва кінопроєкту День 

Режисер-постановник Приходько Дмитро Станіславович 

Громадянство / місце проживання Україна / Київ 

Перший фільм Ні 

Сценарій Оригінальний 
Вихідні дані літературного твору, 

який адаптується для кінопроєкту 

(зазначається у разі наявності) 
— 

Автор сценарію Приходько Дмитро Станіславович 

Громадянство / місце проживання Україна / м. Київ 

Напрям конкурсного відбору Зробити позначку за відповідним показником 

Вид фільму Ігровий фільм 

Категорія фільму Авторський 

Підкатегорія фільму Повнометражний фільм 

Фільм-дебют Ні 

Фільм для дитячої аудиторії Ні 
Фільм спільного виробництва 

(копродукція) 
Міжнародна копродукція: мажоритарна копродукція 

Тематичний напрям Ні 

Жанр Драма (психологічний трилер) 

Мова оригінальної версії Українська 

Колір Кольоровий 

Хронометраж  80  

Формат зйомок Цифровий 
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Продовження додатка 2 

 

Формат копій Цифровий 

Стислий зміст кінопроєкту  

Рано вранці самотня молода жінка опиняється 

замкненою у вбиральні власного будинку. 

Їй на допомогу приходить несподіваний рятівник, 

проте він зовсім не той, кого з себе вдає, – він аж ніяк 

не квапиться звільнити господиню. 

І все б воно нічого, але нагорі в дитячій кімнаті спить 

8-місячне немовля. 

Тизер на каналі YouTube 

Знімальний період Квітень 2022 Липень 2022 

Кількість знімальних днів 30 днів 

Країна зйомок (тривалість, днів) Україна (30 днів) 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Країна 1: Німеччина, лютий 2023 

Країна 2: Україна, травень 2023 

Країна 3: Польща, вересень 2023 

Загальний бюджет 13,800,057.50 грн 

Обсяг державної підтримки  11,040,046.00 грн 
 

ІІІ. Додаткова інформація 
 

Посада, ПІБ керівника суб’єкта 

кінематографії 
Директор, Приходько Дмитро Станіславович 

ПІБ контактної особи суб’єкта 

кінематографії 
Десятерик Максим Валентинович 

До заяви додаються 
Синопсис 

Сценарій 

Біографія та фільмографія режисера та 

автора сценарію 

Інформаційна довідка про склад 

авторської знімальної групи 

Копія договору про передачу майнових 

авторських прав на сценарій фільму 

Згоди на обробку персональних даних 

 

Форма №1 

Меморандум про співпрацю з польським 

партнером укр. і пол. мовами 

Режисерське бачення 

Продюсерське бачення 

Маркетингова стратегія 

Біографія та фільмографія продюсера 

Перелік акторів 

03_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Синопсис.pdf 

04_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Кіносценарій.pdf 

05-06_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Біографія режисера та 

автора.pdf 

07_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Склад групи.pdf 

 

08_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Авторський договір.pdf 

 

09A_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Згода Приходька.pdf 

09B_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Згода Десятерика.pdf 

10_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Форма№1.xls 

11A_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Мемо укр.pdf 

11B_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Мемо пол.pdf 

12_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Режисерське бачення.pdf 

13_ДЕНЬ_ТЕРАСА_ФІЛЬМ_Продюсерське бачення.pdf 

14_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Маркетингова стратегія.pdf 

15_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_Біо продюсера.pdf 

16_ДЕНЬ_ТЕРАСА-ФІЛЬМ_ Актори.pdf 

 

Директор ТОВ «Тераса-Фільм» Приходько Д. С. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ww0koHndidM

