
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 

«студіо КАПІ» 

  

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

№000183 від 10.06.2016  

 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

№198/4-1/11-21 від 15.02.2021  

Суб'єкт кінематографії 

повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії» 

Обмеження, передбачені статтею 12 Закону 

України «Про державну підтримку 

кінематографії», відсутні. Відповідні 

довідки додаються до заяви. 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту Всякому городу 

Режисерка-постановниця Тітова Ольга Олександрівна 

Громадянство / місце 

проживання 

Громадянство білоруське, місце проживання 

– Литва 

Перший фільм Так  Ні + 

Сценарій Оригінальний Адаптація 

Вихідні данні літературного 

твору, який адаптується для 

кінопроекту (зазначається у 

разі наявності) 

- 
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Авторка сценарію Гузєєва Наталія Анатоліївна 

Громадянство / місце 

проживання 

Українське громадянство  

Напрям конкурсного відбору:  

Вид фільму Ігровий фільм  

Неігровий 

(документальний) 

фільм 

 

Анімаційний фільм + 

Категорія фільму Фільм для широкої 

глядацької аудиторії 

 

Авторський фільм + 

Підкатегорія фільму Повнометражний 

фільм 

 

Короткометражний 

фільм 

+ 

Телевізійний фільм  

Телевізійний серіал  

Фільм-дебют Так  Ні + 

Фільм для дитячої аудиторії Так + Ні  

Фільм спільного виробництва 

(копродукція): 
Ні 

Тематичний напрям 

"300–річчя з дня народження 

Григорія Сковороди" 

__________________________ 
             (назва тематичного напряму) 

Так + Ні  

Жанр Філософська казка 

Мова оригінальної версії Українська 

Колір Кольоровий + Чорно-

білий 

 

Хронометраж  10 хв 

Формат зйомок 35 мм  16 мм  

Цифровий + Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий + 

Інший: 

Стислий зміст кінопроекту  Талановитий студент, хорист Григорій 

Сковорода, долаючи творчі муки, шукає 

рими для свого майбутнього 10-го гімну. 

Перемога у співочому конкурсі обіцяє йому 

всілякі блага земні, але завдяки Коту, 
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бродячому філософу і поету, Григорій 

отримує одкровення і обирає справжню 

свободу та через набуті рими привносить у 

світ ідеї гуманізму та символізму. 

Знімальний період Жовтень 2022  Червень 2023 

Кількість знімальних днів 160 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Країна 1: Україна (160) 

Країна 2: 

Країна 3: 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Країна 1: Україна серпень 2023 

Країна 2: Польща вересень 2023 

Країна 3: 

Загальний бюджет 1 780 000 

Обсяг державної підтримки  1 780 000 
 

ІІІ. Додаткова інформація 
 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) 

керівника суб’єкта 

кінематографії 

Директор  ТОВ «студіо КАПІ» Маргуліс 

Михайло Давидович. 

До заяви додаються • довідка про відсутність заборгованості 

ТОВ "студіо КАПІ" по ЗП та про не 

перебування у стані припинення 

підприємницької діяльності; 

•  довідка про відсутність 

заборгованості ТОВ "студіо КАПІ" перед 

бюджетом зі сплати податків і зборів;  

• довідка про не перебування ТОВ 

"студіо КАПІ" у стані банкрутства; 

• довідка, яка засвідчує, що суб'єкт 

кінематографії – ТОВ «студіо КАПІ» – 

включений до Державного реєстру 

виробників, розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів; 

• довідка, яка засвідчує, що суб'єкт 

кінематографії – ТОВ «студіо КАПІ» – 

відповідає критеріям, визначеним частиною 

першою статті 8 Закону України «Про 
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державну підтримку кінематографії в 

Україні»; 

• синопсис; 

• кіносценарій короткометражного 

анімаційного фільму; 

• сторіборд; 

• режисерське бачення; 

• біографія та фільмографія режисерки-

постановниці Ольги Тітової; 

• біографія авторки сценарію Наталі 

Гузєєвої; 

• інформаційна довідка про склад 

авторської знімальної групи; 

• копія договору, що підтверджує 

наявність авторських прав на сценарій 

суб'єкта продюсерської системи; 

• згода на обробку персональних даних 

заявниці;  

• згода на обробку персональних даних 

режисерки-постановниці;  

• згода на обробку персональних даних 

продюсера; 

• довідка про вироблені студією фільми 

або такі, що перебувають у виробництві; 

• візуальні референси; 

• дизайн фільму; 

• таблиця за наданим на конкурс 

кінопроєктом (Форма №1); 



5 

 

Продовження додатка 2 

 

• заявка на участь у конкурсному 

відборі (Додаток 2 до Порядку) із 

зазначенням контактних даних. 
 

Реквізити посадової особи – підписувача* 

 

Директор  ТОВ «студіо КАПІ»    Михайло Маргуліс 
____________ 

* 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. 

________________________________ 


