
 

 

 
 

 

 

ЗАЯВКА  
на участь в конкурсному відборі (пітчингу) 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

    

    

    

     

 

 

    

Назва кінопроекту “Кіно з Лабитнангі” 

Виробник ТОВ “435Філмс” 

Продюсер  Анна Паленчук 

Режисер Аскольд Куров 

Громадянство / місце проживання Россійське / м.Москва 

Перший фільм  Ні 

Сценарій Оригінальний   

Якщо адаптація, зазначається джерело  

Автор сценарію Аскольд Куров  

Громадянство / місце проживання Російське/м.Москва  

Напрям конкурсного відбору Фільми  

  

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ  Національний фільм 

ВИД СЕСІЇ   Не тематична 

ВИД ФІЛЬМУ Неігровий  

ЖАНР Документальний фільм 

Мова оригінальної версії Українська, російська 

Колір Кольоровий   



 

 

     

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

Тривалість (хв) 70 хв  

Формат зйомок Цифровий 

Формат копій  

Цифровий 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ Чи може український кінорежисер знімати 
фільм для рідної країни за ґратами 
російської колонії суворого режиму? 
Документальний фільм розповідає історію 
створення фільму «Номери» за 
однойменною п’єсою Олега Сенцова. 

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД грудень 2020 р. 

Кількість знімальних днів 2 зміни 

Країна зйомок Тривалість (змін) 

Країна: Україна Натура: 1 зміна 
Павільйон/інтер'єр: 1 зміна 

Запланована дата прем'єрного показу (релізу): липень 2021 р. 

Загальний бюджет 
998 030,00 (Дев’ятсот дев'яносто вісім 
тисяч тридцять грн. 00 коп.) 

Орієнтовний обсяг державної підтримки 698 621,00 (Шістсот дев’яносто вісім тисяч 
шістсот двадцять одна грн. 00 коп.) 

 
До заявки додаються  

Синопсис 

Режисерське бачення 

Продюсерське бачення 

Маркетингова стратегія 

Біографія та фільмографія режисерів 

Біографія та фільмографія продюсера 

Трітмент 

Перелік творчого складу знімальної групи 

Посилання на попередні роботи режисера 



 

 

 

Орієнтовний календарний план виробництва та місця основних зйомок 

Кошторис (ліміт витрат) 

Інформація про отриману раніше державну фінансову підтримку 

План фінансування виробництва фільму 

Фінансовий план фільму 

Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав на сценарій 

суб”єкта продюсерської системи 

Копії реєстраційних документів: 

1. копія статуту 

2. реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника; 

3. копія наказу про призначення керівника. 

4. витяг з ЄДР 

5. копія свідоцтва про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, 
розповсюджувачів і демонстраторів фільмів 

Гарантійний лист підприємства, яке зобов’язується забезпечити реалізацію творчого проекту. 

Рекомендації щодо підтримки творчого проекту. 

 

Директор ТОВ “435ФІЛМС” 
       (посада) 

 
(підпис) 

Паленчук А.А.  
(П.І.Б.) 

 


