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 Фізична особа – підприємець Хома Михайло
кінематографії,
який
просить Степанович
допустити до участі у творчому
конкурсі (пітчингу)
Суб'єкт кінематографії включений до 26.04.2021 року Серія В № 000958
Державного реєстру виробників,
розповсюджувачів і демонстраторів
фільмів
Суб'єкт кінематографії відповідає 28.04.2021 року № 693/4-1/11-21
критеріям, визначеним частиною
першою статті 8 Закону України
«Про
державну
підтримку
кінематографії в Україні»
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Продовження додатка 2
Суб'єкт кінематографії повідомляє
про
відсутність
обмежень,
передбачених статтею 12 Закону
України «Про державну підтримку
кінематографії»

Хома Михайло Степанович гарантує, що немає
обмежень, передбачених статтею 12 Закону України
«Про державну підтримку кінематографії в Україні» а
саме:
не має суб’єктів, їх учасників (акціонерів), кінцевих
бенефіціарних власників або їх посадових осіб, які є
резидентами держави-агресора чи мають судимість,
не зняту і не погашену в установленому законом
порядку;
не перебуває у стадії ліквідації, банкрутства чи
реорганізації юридичної особи;
гарантує достовірність відомостей та документів,
поданих під час звернення за наданням державної
підтримки.
на момент звернення не має податкового боргу, що
існує більше двох місяців з моменту його утворення;
раніше не отримували державну підтримку, надання
якої визнано незаконним за рішенням суду або інших
компетентних органів;
не було нецільового використання коштів державної
підтримки;
немає заборгованості з виплати заробітної плати
працівникам більш як за один календарний місяць;
Хома Михайло Степанович не становлять загрозу
національній безпеці та не має санкцій відповідно
до Закону України «Про санкції», немає заборони до
демонстрування та розповсюдження в Україні.

ІІ. Характеристики кінопроекту
Назва кінопроекту

ВОЛЯ

Режисер-постановник

Михайло Степанович Хома

Громадянство / місце проживання

Громадянин України.

Перший фільм

Так

Ні

Сценарій

Оригінальний

Адаптація

Х
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Вихідні данні літературного твору,
який адаптується для кінопроекту
(зазначається у разі наявності)

Назва літературного твору, прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності) автора (авторів)

Автор сценарію

Михайло Степанович Хома

Громадянство / місце проживання

Громадянин України.

Напрям конкурсного відбору:

Зробити позначку за відповідним показником

Вид фільму

Ігровий фільм

Х

Неігровий
(документальний) фільм
Анімаційний фільм
Категорія фільму

Фільм для широкої
глядацької аудиторії
Авторський фільм

Підкатегорія фільму

X

Повнометражний фільм
Короткометражний фільм

Х

Телевізійний фільм
Телевізійний серіал
Фільм-дебют

Так

Ні

Х

Фільм для дитячої аудиторії

Так

Ні

Х

Фільм спільного виробництва
(копродукція):

Міжнародна копродукція:
мажоритарна копродукція
міноритарна копродукція
Українська копродукція

Тематичний напрям
30-річчя незалежності України
(назва тематичного напряму)

Так

Х

Ні
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Жанр

Містична драма

Мова оригінальної версії

Українська

Колір

Кольоровий

Хронометраж

У хвилинах екранного часу 19 хвилин

Формат зйомок

35 мм

Х

16 мм

Цифровий

Х

Інший:

35 мм

Х

Цифровий

Формат копій

Х

Чорно-білий

Х

Інший:
Стислий зміст кінопроекту

Людина тягне на своїх плечах безмежно довгий,
важкий ланцюг, який є символом життєвого тягару,
набраного за межами рідного дому. Ланц
перетворив Чоловіка на свого раба, зробив його
залежним, без жодного шансу на розвиток та
відчуття свободи. Не витримуючи, Чоловік кидає
виклик ланцюгу і повертається додому, в будинок,
де він народився, де пам’ятає себе вільним і
щасливим.

Знімальний період

червень 2021

Кількість знімальних днів
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Країна зйомок (тривалість зйомок
(днів):

Країна 1: Україна

липень 2021

Запланована дата прем'єрного показу Країна 1: Україна
(релізу)
Загальний бюджет

У гривнях 2 000 000,00

Обсяг державної підтримки

У гривнях 2 000 000,00

ІІІ. Додаткова інформація
Посада, прізвище, ім’я, по батькові (за Фізична особа – підприємець Хома Михайло
наявності)
керівника
суб’єкта Степанович
кінематографії
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Прізвище, ім`я, по батькові (за Діана Іванівна Юраш
наявності)
та
контактні
данні
контактної
особи
суб’єкта
кінематографії
До заяви додаються

Фізична особа – підприємець

Синопсис, Сценарій фільму, Біографія та
фільмографія режисера-постановника, Біографія та
фільмографія автора сценарію, Інформаційна
довідка про склад авторської знімальної групи

Михайло Степанович Хома

