
 

 

 Додаток 2 

до Порядку та критеріїв проведення твор-

чого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 7 розділ ІІ) 

 

Найменування центрального органу ви-

конавчої влади, до якого подається заява 

Державне агентство України з питань кіно  

 
 

ЗАЯВА 

на участь у творчому конкурсі (пітчингу) 
 

І. Загальна інформація 
 

Найменування суб'єкта кінема-

тографії, який просить допус-

тити до участі у творчому кон-

курсі (пітчингу)  

ГО «Назустріч Сонцю» 

Україна, 03191, місто Київ, вул.Дмитра Лу-

ценко, будинок 1, кв. 3 

код ЄДРПОУ 42512066 

Суб'єкт кінематографії включе-

ний до Державного реєстру ви-

робників, розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

№ В 000700 від 06.08.2019 р. 

Суб'єкт кінематографії відпові-

дає критеріям, визначеним час-

тиною першою статті 8 Закону 

України «Про державну підтри-

мку кінематографії в Україні» 

№ 1610/4-1/11-21 від 29.06.2021 р. 

Суб'єкт кінематографії повідом-

ляє про відсутність обмежень, 

передбачених статтею 12 Закону 

України «Про державну підтри-

мку кінематографії» 

У суб'єкта кінематографії відсутні обме-

ження, передбачені статтею 12 Закону Укра-

їни «Про державну підтримку кінематогра-

фії», що підтверджується Листом-гарантією, 

яка додається. 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 

 

Назва кінопроекту Назустріч сонцю 

Режисер-постановник Тамонтьєва Євгенія Володимирівна 

ГО «Назустріч Сонцю» 
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Громадянство / місце прожи-

вання 

Україна м.Київ 

Перший фільм Ні    

Сценарій Оригінальний  

Автор сценарію Хопта Д.А., Кашпур А.О. 

Громадянство / місце прожи-

вання 

Україна, м.Київ 

Напрям конкурсного відбору: 
 

Вид фільму Неігровий  

  

  

Категорія фільму Авторський  

  

Підкатегорія фільму Документальний пов-

нометражний  

 

  

  

  

Фільм-дебют Ні    

Фільм спільного виробництва 

(копродукція): 

Міжнародна копроду-

кція: 

Ні  

мажоритарна копроду-

кція 

Ні 

міноритарна копроду-

кція  

Ні 

Українська копродук-

ція 

Ні 
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Тематичний напрям 

__________________________ 
             (назва тематичного напряму) 

Ні    

Мова оригінальної версії Українська 

Колір Кольоровий    

Хронометраж  90 хвилин 

Формат зйомок Цифровий    

    

Формат копій Цифровий    

 

Стислий зміст кінопроекту  Документальний фільм про Україну, яку 

майже не знають українці. Поки медіа 

підсвічують виключно корупцію, крадіжки і 

вбивства – інша Україна залишається у тіні: 

країна сильних творчих людей, людей мрії 

та дії, які роблять проекти, що змінюють їх 

міста й села й, врешті-решт, країну. Фільм 

«Назустріч сонцю» виводить цих українців 

на перший план. У метафорі одного дня – 

від світанку до світанку – глядач побачить 

нову для нього Україну: у різних її куточках 

одночасно десятки людей розробляють та 

втілюють проекти: соціальні, наукові, 

освітні, мистецькі, виробничі, волонтерські, 

інфраструктурні, спортивні... 

Цей фільм стимулює до дії: створює у 

глядача бажання розпочати власний проект 

та розповідає на прикладах, як це зробити. 

Цей фільм руйнує стереотипи про те, що ми, 

українці – недолугі, ліниві, корумповані, 

занурені у повсякдення… Цей фільм про 

позитивне майбутнє України та українців, 
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паростки якого можна вже побачити: тут та 

зараз, по всій країні – варто лише 

відволіктися від теленовин та пригледітися.  

Знімальний період З травня 2022 р. 

  

До липня 2022 р. 

 

Кількість знімальних днів 22 днів 

Країна зйомок (тривалість зйо-

мок (днів): 

Країна 1: Україна (22 днів) 

 

 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Країна 1: Україна м.Київ  (грудень 2022 р.)  

Країна 2: ЄС, (весна 2023 р.) 

Країна 3: Канада, (весна 2023 р.) 

Загальний бюджет 1 899 812 грн (без ПДВ) 

Обсяг державної підтримки  1 899 812 грн (без ПДВ) 

 

ІІІ. Додаткова інформація 

 

Посада, прізвище, ім’я, по бать-

кові (за наявності) керівника 

суб’єкта кінематографії 

Керівник ГО «Назустріч Сонцю» 

Хопта Дмитро Андрійович 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  ко-

нтактної особи суб’єкта кінема-

тографії 

Хопта Дмитро Андрійович 
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До заяви додаються Заява (Додаток №2) з реквізитами 

Заява (Додаток №2) без реквізитів 

Синопсис 

Режисерський трітмент  

Біографія режисера-постановника 

Біографія продюсерів та авторів сценарію 

Довідка про склад авторської групи 

Договір про передачу авторських прав 

Продюсерське бачення 

Маркетингова стратегія  

Згода на обробку персональних даних режи-

сера-постановника 

Згода на обробку персональних даних про-

дюсерів 

Орієнтовний календарний план (Додаток №7 

до Заяви)  

Лист-гарантія ст.12 Закону (Додаток №3 до 

Заяви) 

Форма №1 до Заяви 

 

 

З повагою 

Голова ГО                                                              Д.А. Хопта  


