
 

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 

«СІНЕМА ТУЛС» 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

Дата й номер, за яким суб'єкта 

кінематографії включено до Реєстру: 

№945/7/11-18 від 25.06.2018р., 

Серiя В номер 0005б5. 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

Дата та номер довідки від 25.05.2021р, 

№966/4-1/11-21 

Суб'єкт кінематографії 

повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії» 

ТОВ «СІНЕМА ТУЛС» повідомляє про 

відсутність обмежень, згідно ст.12 Закону 

України «Про державну підтримку 

кінематографії» 

 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту «Отче мій» 

Режисер-постановник Володимир Харченко-Куликовський 

Громадянство / місце 

проживання 

Громадянин України 

Місце проживання: м. Київ  

Перший фільм Так Х Ні  

Сценарій Оригінальний Адаптація 

Вихідні данні літературного 

твору, який адаптується для 

кінопроекту (зазначається у 

разі наявності) 

 

Автори сценарію Роздобудько Ірен Віталіївна 

Дудко Владислав Валерійович 
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Громадянство / місце 

проживання 

Громадянка України 

Місце проживання: м. Київ  

 

Громадянин України 

Місце проживання: м. Київ  

 

Напрям конкурсного відбору: Зробити позначку (Х) за відповідним 

показником 

Вид фільму Ігровий фільм Х 

Неігровий 

(документальний) 

фільм 

 

Анімаційний фільм  

Категорія фільму Фільм для широкої 

глядацької аудиторії 

 

Авторський фільм Х 

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: 

Ні 

мажоритарна 

копродукція 

Ні 

міноритарна 

копродукція  

Ні 

Українська 

копродукція 

Ні 

Тематичний напрям 

__________________________ 
             (назва тематичного напряму) 

Так  Ні Х 

Жанр Драма 

Мова оригінальної версії Українська мова, російська мова 

Колір Кольоровий Х Чорно-

білий 

 

Хронометраж  100 хвилин 

Формат зйомок 35 мм  16 мм  

Цифровий Х Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий Х 
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Інший: 

Стислий зміст кінопроекту      У війні на Сході України священик 

провінційної церкви втрачає одного сина, а 

разом із ним від серцевого нападу 

несподівано помирає його дружина. Другий 

син, покинувши церковний сан, всупереч 

пацифістським переконанням батька, 

відправляється на фронт аби помститись за 

смерть брата-близнюка.  І пропадає без 

вісти. 

    Аби знайти і повернути сина, отець 

Олексій проходить всі «кола пекла». Але ані 

полон, ані  тортури, ані всі спокуси 

вербовки офіцером ФСБ не зводять 

колишнього «афганця» з істинного шляху 

віри у Волю Божу. Олексій  стає «капеланом 

приречених» і, зрештою, рятує сина від 

смерті, ціною власного життя… 

Знімальний період 5 лютого 2022 10 квітня 2022 

Кількість знімальних днів 42 знімальних днів 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Країна 1: Україна 42 дні 

Країна 2: 

Країна 3: 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Країна 1: Україна 2023 

Країна 2: Німеччина, 2023 

Країна 3:  

Загальний бюджет 25 000 000грн. (Двадцять п’ять мільйонів 

гривень) 

Обсяг державної підтримки  20 000 000грн. (Двадцять мільйонів 

гривень), 80% від загального бюджету. 
 

ІІІ. Додаткова інформація 
 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) 

керівника суб’єкта 

кінематографії 

Директор Дудко Владислав Валерійович 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  

контактної особи суб’єкта 

кінематографії 

Дудко Владислав, продюсер 

 

До заяви додаються Опис документів, які додаються до заяви: 

1. Синопсис (1 арк.) 

2. Сценарій (105арк.) 
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3. Біографія та фільмографія режисера-

постановника (1арк.) 

4. Біографія та фільмографія автора 

сценарію ( 2 арк.) 

5. Склад авторської знімальної групи 

(2арк.) 

6. Режисерське бачення (1арк.) 

7. Копія договору про передачу 

виключних майнових авторських прав 

на сценарій фільму (12арк) 

8. Згода на обробку персональних даних 

продюсер та режисер (2 арк.) 

9. Відомості по кінопроєкту (форма 1) 
 

 

29 червня 2021 року   
 

 

Директор ТОВ  

«СІНЕМА ТУЛС»   Дудко В.В. 

 

 


