Державне агентство України з
питань кіно
Товариства з обмеженою
відповідальністю
«Телерадіокомпанія «Корисне ТБ»

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА
на участь у творчому конкурсі (пітчингу)
І. Загальна інформація
Найменування
суб'єкта Товариство з обмеженою відповідальністю
кінематографії, який просить «Телерадіокомпанія «Корисне ТБ»,
допустити до участі у творчому
м. Київ, вул. Миколи Закревського 22,
конкурсі (пітчингу)
02232, 0445453769, ddidyk@film.ua
Суб'єкт
кінематографії
включений до Державного
реєстру
виробників,
розповсюджувачів
і
демонстраторів фільмів
Суб'єкт
кінематографії
відповідає
критеріям,
визначеним частиною першою
статті 8 Закону України «Про
державну
підтримку
кінематографії в Україні»
Суб'єкт
кінематографії
повідомляє про відсутність
обмежень,
передбачених
статтею 12 Закону України «Про
державну
підтримку
кінематографії»

Серія В 000509 від 11 січня 2018 року
Серія РУ 000218 від 11 січня 2018 року

559/4-1/11-21 від 20 квітня 2021 року

Так, обмеження відсутні

ІІ. Характеристики кінопроекту
Назва кінопроекту
Режисер-постановник
Громадянство / місце
проживання
Перший фільм
Сценарій

З одного тіста
Кочнев Дмитро Сергійович
Україна, м. Київ
Так
Оригінальний

Ні
Адаптація

х

2

Продовження додатка 2
Вихідні данні літературного
твору, який адаптується для
кінопроекту (зазначається у
разі наявності)
Автор сценарію
Громадянство / місце
проживання
Напрям конкурсного відбору:
Вид фільму

Категорія фільму

Підкатегорія фільму

Фільм-дебют
Фільм для дитячої аудиторії
Фільм спільного виробництва
(копродукція):

Тематичний напрям
__________________________

-

Якимович Наталія Ярославівна
Україна, м. Київ
Зробити позначку за відповідним
показником
Ігровий фільм
Неігровий
х
(документальний)
фільм
Анімаційний фільм
Фільм для
х
широкої
глядацької
аудиторії
Авторський фільм
Повнометражний
фільм
Короткометражний
фільм
Телевізійний
х
фільм
Телевізійний серіал
Так
Ні
х
Так
Ні
х
загальна
аудиторія
Міжнародна
копродукція:
мажоритарна
копродукція
міноритарна
копродукція
Українська
копродукція
Так
Ні
х

(назва тематичного напряму)

Жанр

Документальний

3

Продовження додатка 2
Мова оригінальної версії
Колір

Українська
Кольоровий х

Чорнобілий

Хронометраж

100 хв
(2 серії по 50 хв)
Формат зйомок
35 мм
16 мм
Інший:
Цифровий х
Формат копій
35 мм
Цифровий х
Інший:
Стислий зміст кінопроекту
Злаки вкорінили людей – це зародження
тісної взаємодії, тобто стосунків. Борошно і
вода – це початок кулінарії. Розкидані на
різних континентах народи готують дуже
схожі страви. Вареники, равіолі, спагетті,
манти, пельмені, хінкалі – фактично усе
готується з одного тіста, але зберігає свою
унікальність та вражає різноманіттям. Ми
теж усі однієї плоті та крові, але різні за
політичними поглядами, смаками, вірою та
цінностями, проте більш ніж 10 000 років
нас усіх єднає любов до страв з тіста. Отже
неймовірні рецепти, фантастичні герої і
історія тіста в одному фільмі. Готувати в
хорошій компанії легко та весело.
Знімальний період
15 березня 2022
14 липня 2022 року
року
Кількість знімальних днів
15
Країна зйомок (тривалість
Україна: 15 днів
зйомок (днів):
Країна 2:
Країна 3:
Запланована дата прем'єрного Україна: весна 2023
показу (релізу)
Країна 2:
Країна 3:
Загальний бюджет
4 003 481,6 грн.
Обсяг державної підтримки
2 000 000 грн.
ІІІ. Додаткова інформація

Посада,
прізвище,
ім’я, Директор ТОВ «ТРК «Корисне ТБ», Дідик
по батькові керівника суб’єкта Дмитро Миколайович
кінематографії
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Продовження додатка 2
Прізвище, ім`я, по батькові та Охріменко Олена Вікторівна
контактні данні
контактної
особи суб’єкта кінематографії
До електронної заяви додаються Опис документів, які додаються до
електронної заяви.
До
електронної
заяви
додаються
документи, передбачені пунктом 8 розділу
ІІ Порядку та критеріїв проведення
творчого
конкурсу
(пітчингу),
затвердженого
наказом
Міністерства
культури України від 27 грудня 2018 року
№ 1143 (у редакції наказу Міністерства
культури та інформаційної політики
України від 16 березня 2021 року № 198):
1. Синопсис.
2. Трітмент.
3. Поепізодний план.
4. Короткий опис основних персонажів.
5. Біографія та фільмографія режисерапостановника.
6. Біографія та фільмографія автора
сценарію.
7. Інформаційна довідка про склад
авторської знімальної групи (крім
режисера-постановника та автора
сценарію).
8. Копія договору про передачу чи
відчуження виключних майнових
авторських прав на сценарій фільму.
9. Згоди на обробку персональних даних
заявника (Дідик Д.М.), продюсера
(Якимович Н.Я.), режисера-постановника
(Кочнева Д.С.).

Директор ТОВ «ТРК «Корисне ТБ»

Дідик Д.М.

