
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  

«Солар Медіа Інтертейнмент» 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

включено до Державного реєстру 

виробників, розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 10 липня 2016 року. 

Присвоєно серію В номер 000408. 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

Довідка №1782/4-1/11-19 від 27/08/2019р. 

Суб'єкт кінематографії 

повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії» 

ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» не має 

обмежень, передбачених статтею 12 Закону 

України «Про державну підтримку 

кінематографії». 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 

 

Назва кінопроекту «Її очима» 

Режисер-постановник Ірина Володимирівна Громозда 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна, Київська обл., м. Українка 

 

Перший фільм Так  Ні Х 

Сценарій Оригінальний  Х Адаптація 
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Вихідні данні літературного 

твору, який адаптується для 

кінопроекту (зазначається у разі 

наявності) 

 

Автор сценарію Симор Гласенко (Олександр Володимирович 

Процюк) 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна, м. Київ 

Напрям конкурсного відбору: Зробити позначку за відповідним 

показником 

Вид фільму Ігровий фільм Х 

Неігровий 

(документальний) 

фільм 

 

Анімаційний фільм  

Категорія фільму Фільм для широкої 

глядацької аудиторії 

Х 

Авторський фільм  

Підкатегорія фільму Повнометражний 

фільм 

Х 

Короткометражний 

фільм 

 

Телевізійний фільм  

Телевізійний серіал  

Фільм-дебют Так  Ні Х 

Фільм для дитячої аудиторії Так  Ні Х 

Фільм спільного виробництва 

(копродукція): 

Міжнародна 

копродукція: 

 

мажоритарна 

копродукція 

 

міноритарна 

копродукція  

 

Українська 

копродукція 

Х 

Тематичний напрям 

__________________________ 
             (назва тематичного напряму) 

Так  Ні Х 

Жанр Історична драма, трилер 

Мова оригінальної версії українська 

Колір Кольоровий Х Чорно-

білий 

 

Хронометраж  90 хвилин 

Формат зйомок 35 мм  16 мм  
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Цифровий Х Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий Х 

Інший: 

Стислий зміст кінопроекту  Лікар Натан лікуючи свою пацієнтку Аяну 

від літургічного сну закохується у неї, 

пробудившись Аяна теж закохується у 

Натана. Однак, бути разом їм не дають 

історичні події, а саме: єврейські погроми на 

Закарпатті 1884 року. Кохання Натана та 

Аяни закінчуються трагедією, під час якої 

Натан гине, а Аяна знову впадає у 

літургічний сон на двадцять років, але коли 

Аяна прокидається вдруге усі навколо 

переконують її, що вона увесь цей час не 

покидала свого ліжка, а Натан був лише її 

сном. Так це чи не так зможе дати відповідь 

тільки батько психоаналізу - Зігмунд Фройд, 

якому Аяна і розповість свою історію.  

 

Знімальний період З якого періоду 

(липень 2022р) 

До якого періоду 

(вересень 2022р) 

Кількість знімальних днів 35 днів 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Країна 1: Україна (35 днів) 

Країна 2: 

Країна 3: 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Країна 1: Україна (березень 2023р) 

Країна 2: 

Країна 3: 

Загальний бюджет 31 200 000,00 грн 

Обсяг державної підтримки  24 960 000,00 грн 

 

ІІІ. Додаткова інформація 

 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) 

керівника суб’єкта 

кінематографії 

Бобруйко Людмила Федорівна, директор 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  

контактної особи суб’єкта 

кінематографії 

Трет’якова Катерина Сергіївна, 

  

 

До заяви додаються 1. Синопсис 

2. Сценарій фільму. 
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3. Біографія та фільмографія режисера-

постановника 

4. Біографія та фільмографія автора 

сценарію 

5. Інформаційна довідка про склад 

авторської знімальної групи (крім 

режисера-постановника та автора 

сценарію) 

6. Копія договору про передачу чи 

відчуження виключних майнових 

авторських прав на сценарій фільму  

7. Згоди на обробку персональних даних 

заявника, продюсерів та режисера-

постановника 

 

 

Директор 

ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент»    Бобруйко Л.Ф. 

 


