
 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)  

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КС ПРОДАКШН», 

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-Б 

Суб'єкт кінематографії включений до 

Державного реєстру виробників, 

розповсюджувачів і демонстраторів 

фільмів 

27.03.2020 р. № В 000771 

Суб'єкт кінематографії відповідає 

критеріям, визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні» 

08.05.2020р № 627/4-1/11-20 

 

Суб'єкт кінематографії повідомляє про 

відсутність обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку кінематографії» 

Обмеження, передбачених статтею 12 Закону 

України «Про державну підтримку 

кінематографії» відсутні. 
(Лист вих. № 02 від 02.06.2021 р.;  
Витяг з інформаційної системи органів ДФС 

щодо стану розрахунків платника з бюджетом 

та цільовими фондами) 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 

 

Назва кінопроекту «Рідний чужий дім» 

Режисер-постановник Тарасов Денис Вікторович 

Громадянство / місце проживання Україна/ м. Київ 

Перший фільм Так    + Ні  

Сценарій Оригінальний   + Адаптація 

Автори сценарію Халілова Гульсум Халілівна, 

Рибалка Микола Миколайович 

Громадянство / місце проживання Україна/ м. Київ, 

Україна/ м. Київ 

Напрям конкурсного відбору: Зробити позначку за відповідним показником 

Вид фільму Ігровий фільм + 

Неігровий 

(документальний) 

фільм 

 

Анімаційний фільм  

Категорія фільму Фільм для широкої 

глядацької аудиторії 

               

+ 

Авторський фільм  
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Підкатегорія фільму Повнометражний 

фільм 

 

Короткометражний 

фільм 

 

Телевізійний фільм  

Телевізійний серіал                 + 

Фільм-дебют Так   Ні + 

Фільм для дитячої аудиторії Так  Ні + 

Жанр Драмеді 

Мова оригінальної версії Українська 

Колір Кольоровий + Чорно-

білий 

 

Хронометраж  4 серії, 180 хвилин (по 45 хвилин кожна серія) 

Формат зйомок 35 мм  16 мм  

Цифровий + Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий + 

Інший: 

Стислий зміст кінопроекту  Намагаючись продати успадкований дідів 

будинок двоє друзів-мажорів стають жертвами 

рієлтора-афериста. У двічі проданий будинок 

заїжджають дві родини переселенців. 

Абсолютно несхожі ментально, традиційно, 

релігійно, родини кримських татар та українців 

з Донеччини змушені співіснувати та 

з'ясовувати, хто головний в домі.  

Знімальний період Травень, 2022  Червень, 2022 

Країна зйомок (тривалість зйомок (днів): Україна - 18 днів 

Запланована дата прем'єрного показу 

(релізу) 

 

Україна - 14.10.2022р  

Загальний бюджет 7 990 800,00 грн 

Обсяг державної підтримки  3 995 400,00 грн 

 

 

ІІІ. Додаткова інформація 

 

 

 

 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові керівника суб’єкта 

кінематографії 

Крупнік Володимир Володимирович 

Прізвище, ім`я, по батькові та 

контактні дані  контактної особи 

суб’єкта кінематографії 

Бурдукова Вікторія Вадимівна 

 

До заяви додаються 1) синопсис – 1 арк.; 

2) сценарій першої серії серіалу – 51 арк.;  

3) поепізодний план всіх серій – 13 арк.; 

4) Біблія персонажів – 3 арк.; 

5) трітмент – 7 арк.; 
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6) біографія та фільмографія режисера-постановника – 1 

арк.; 

7) біографія та фільмографія авторів сценарію – 2 арк.; 

8) Інформаційна довідка про склад авторської знімальної 

групи – 2 арк.; 

9) Копії договорів про передачу чи відчуження 

виключних майнових авторських прав на сценарій 

фільму та на діалоги фільму: 

- Копія авторського договору на першу серію, посерійний 

план, синопсис між Рибалкою М. та «ТК «Атлант-СВ» - 7 

арк.; 

- Копія авторського договору на першу серію, посерійний 

план, синопсис  між Халіловою Г. та ТОВ «ТК «Атлант-

СВ» - 9 арк.; 

- Копія авторського договору з другої по четверту серії 

посерійний план, синопсис  між Халіловою Г., Рибалкою 

М. та ТОВ «ТК «Атлант-СВ»  - 7 арк.; 

- Копія  договору, акту про передачу виключних 

майнових прав на першу серію між ТОВ «КС 

ПРОДАКШН» та ТОВ «ТК «Атлант-СВ» - 4 арк.; 

- Копія  договору, акту про передачу виключних 

майнових прав з другої по четверту серії між ТОВ «КС 

ПРОДАКШН» та ТОВ «ТК «Атлант-СВ» - 6 арк.; 

10) Лист вих. № 02 від 02.06.2021 р. - 1 арк.; 
11) Витяг з інформаційної системи органів ДФС щодо 

стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими 

фондами станом на 01.06.2021 р.– 1 арк.; 

12) дозволи (згоди) на обробку персональних даних: 

заявника, продюсера та режисера-постановника – 3 арк.; 

13) таблиця щодо кінопроєкту (Форма-1) 

 

 

 

Керівник або уповноважена      Володимир КРУПНІК 

особа суб’єкта кінематографії 

 


