
Додаток 2 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 7 розділ ІІ) 

 

Найменування центрального органу 

виконавчої влади, до якого подається 

заява 

 

 
 

ЗАЯВА 

на участь у творчому конкурсі (пітчингу) 
 

І. Загальна інформація 
 

Найменування суб'єкта 

кінематографії, який просить 

допустити до участі у творчому 

конкурсі (пітчингу)  

ТОВ «Фест-Земля Продакшин Синема» 

м.Київ, вул.Верховинна, буд.36-А; інд.код 

34477361, м.тел. 050 331 6989, 

saveliev.va37@gmail.com 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

 

Серія В номер 000805 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

26.05.2021 р., №104314-1/11-21 

Суб'єкт кінематографії 

повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії» 

Обмежень, передбачених статтею 12 Закону 

України «Про державну підтримку 

кінематографії», немає. 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту «Останній кошовий» 

Режисери-постановники 1. Савельєв Володимир Олексійович 

2. Онищенко Володимир Андрійович 

Громадянство / місце 

проживання 

1. Україна/м.Київ, вул. Довженка, 10 кв.16 

2. Україна/ м. Київ, вул. Довженка, 16 кв.412 

Перший фільм   Ні  

Сценарій Оригінальний  

Вихідні данні літературного 

твору, який адаптується для 

кінопроекту  

Не має 
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Автор сценарію Савельєв Володимир Олексійович 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна/ м.Київ, вул. Довженка, 10 кв.16 

 

Напрям конкурсного відбору: Зробити позначку за відповідним 

показником 

Вид фільму Ігровий фільм  так 

Неігровий 

(документальний) 

фільм 

 

Анімаційний фільм  

Категорія фільму Фільм для широкої 

глядацької аудиторії 

так 

Авторський фільм  

Підкатегорія фільму Повнометражний 

фільм 

так 

Короткометражний 

фільм 

 

Телевізійний фільм  

Телевізійний серіал  

Фільм-дебют   Ні  

Фільм для дитячої аудиторії   Ні  

Фільм спільного виробництва 

(копродукція): 

Міжнародна 

копродукція: 

 

мажоритарна 

копродукція 

 

міноритарна 

копродукція  

 

Українська 

копродукція 

так 

Тематичний напрям 
           Національний фільм  
             (назва тематичного напряму) 

Так    

Жанр Історико-героїчна драма 

Мова оригінальної версії українська 

Колір Кольоровий так Чорно-

білий 

 

Хронометраж  У хвилинах екранного часу – 90 хв. 

Формат зйомок 35 мм так 16 мм  

Цифровий так Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий так 

Інший: 

Стислий зміст кінопроекту  Розповідь про першу половину життя  Петра  

Калнишевського – кошового отамана Запорозької  



3 

 

Продовження додатка 2 

 

Січі, якого Катерина ІІ запроторила  на довічне 

ув’язнення до Соловецького острогу.                                                                                                                                               

Фільм будується на перетині двох сюжетних ліній: 

лінії непростих стосунків в’язня Калнишевського зі 

своїм охоронцем Сохановим, та лінії драматичного 

життя Калнишевського – любові, пригод та інших  

найдраматичніших подій української історії 

вісімнадцятого століття.  

Знімальний період З якого періоду 

(місяць, рік) 11. 2021 

До якого періоду 

(місяць, рік) 04.2022 

Кількість знімальних днів 44 з.д. 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Країна 1: Україна, 44 з.д. 

 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Країна 1: Україна, 14.10.2022 р. 

Країна 2: 

Загальний бюджет 24 000 000 грн. 

Обсяг державної підтримки  20 000 000 грн. 
 

ІІІ. Додаткова інформація 
 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) 

керівника суб’єкта 

кінематографії 

Генеральний директор Савельєв Володимир 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  

контактної особи суб’єкта 

кінематографії 

м.тел. 050 331 6989, saveliev.va37@gmail.com 

До заяви додаються До заяви додаються документи, передбачені 

пунктом 7 розділу ІІ Порядку та критеріїв 

проведення творчого конкурсу (пітчингу), 

затвердженого наказом Міністерства 

культури України від 27 грудня 2018 року 

№ 1143 (у редакції наказу Міністерства 

культури та інформаційної політики України 

від 16 березня 2021 року № 198). 
 

До заявки додаються:  

1. Додаток №1 

2. Синопсис 

3. Біографія та фільмографія режисерів-постановників – 2 екз. 

4. Біографія та фільмографія автора сценарію 

5. Кіносценарій 

6. Перелік творчого складу знімальної групи 

7. Копія договору з автором сценарію 

8. Згода на обробку персональних даних – 2 екз. 
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9. Витяг з Єдиного державного реєстру 

10. Додаток №3 

11. Форма – 1 

12. Договір про співфінансування 

 

 

 

Керівник або уповноважена          Володимир Савельєв 

особа суб’єкта кінематографії 

«Фест-Земля Продакшин Синема» 
 
* Заява готується в електронній формі та підписується керівником або уповноваженою 

особою суб’єкта кінематографії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та 

реквізити посадової особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного 

електронного підпису. 

________________________________ 


