
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)  

ТОВ «ТелеПростір Студіо» 

 

04176, м.Київ. вул. Набережно-Рибальська 

дорога, 3, кв.63 

 

Тел. +380671973129 

E-mail: studio@teleprostir.com 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

Відповідно до наказу Держкіно від 

21.03.2019 №79 ТОВ «ТелеПростір Студіо» 

включено до реєстру, присвоєно серію В та 

номер 000626 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

15.10.2019 №1427/4-1/11-19 

Суб'єкт кінематографії 

повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії» 

ТОВ «ТелеПростір Студіо» не має 

обмежень, передбачених статтею 12 Закону 

України «Про державну підтримку 

кінематографії» 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту «Солодка помста» 

Режисер-постановник Володимир Мула 

Громадянство / місце 

проживання 

Українець, м. Київ 

Перший фільм Ні 

Сценарій Оригінальний 
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Вихідні дані літературного 

твору, який адаптується для 

кінопроекту (зазначається у разі 

наявності) 

- 

Автори сценарію Шевчишин Олександр, Шелест Дарья  

Громадянство / місце 

проживання 

українець, м. Київ / українка, м. Одеса 

Напрям конкурсного відбору: Ігрові повнометражні фільми–дебюти 

Вид фільму Ігровий фільм 

Категорія фільму Фільм для широкої глядацької аудиторії 

Підкатегорія фільму Повнометражний фільм 

Фільм-дебют Так 

Фільм для дитячої аудиторії Ні 

Фільм спільного виробництва 

(копродукція): 

- 

Тематичний напрям Ні 

Жанр Драма 

Мова оригінальної версії Українська 

Колір Кольоровий 

Хронометраж  97 хв 

Формат зйомок Цифровий 

Формат копій Цифровий 

Стислий зміст кінопроекту  Історія молодої дівчини Софії – власниці 

художньої галереї, котра страждає 

рідкісною формою ахроматизму, себто не 

розрізняє кольори. Під впливом сильної 

психологічної травми, спричиненої 

систематичними зрадами її чоловіка, 

дівчина втілює у життя свій план солодкої 

помсти, провокуючи тим самим розвиток 

хвороби та … створення геніальної картини 

Знімальний період травень, 2023 червень, 2023 

Кількість знімальних днів 36 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Україна: 36 знімальних днів 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Країна 1: Канада (осінь 2024 року) 

Країна 2: Україна (зима 2025 року) 

Загальний бюджет 15 000 000, 00 грн 

Обсяг державної підтримки  15 000 000, 00 грн 
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ІІІ. Додаткова інформація 
 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) 

керівника суб’єкта 

кінематографії 

Мула Володимир Романович 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  

контактної особи суб’єкта 

кінематографії 

Мула Володимир Романович 

 

До заяви додаються 1. Синопсис 

2. Сценарій фільму 

3. Режисерське бачення 

4. Продюсерське бачення 

5. Біографія режисера-постановника 

6. Фільмографія режисера-постановника 

7. Біографія та фільмографія автора-

сценарію та оператора 

8. Інформаційна довідка про склад 

авторської знімальної групи 

9. Копія договору про передачу чи 

відчуження виключних майнових 

авторських прав на сценарій фільму 
 

Реквізити посадової особи – підписувача* 

 

Керівник або уповноважена      Мула Володимир 

особа суб’єкта кінематографії 

____________ 

* 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. 

________________________________ 


