
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 "БЕСКИД ФІЛМЗ"

Суб'єкт кінематографії включений до
Державного реєстру виробників,
розповсюджувачів і демонстраторів
фільмів

В 000963 від 28.04.2021 №713/7/11-21

Суб'єкт кінематографії відповідає
критеріям, визначеним частиною
першою статті 8 Закону України
«Про державну підтримку
кінематографії в Україні»

Довідка від 30.04.2021 №738/4-1/11-27

Суб'єкт кінематографії повідомляє
про відсутність обмежень,
передбачених статтею 12 Закону
України «Про державну підтримку
кінематографії»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСКИД ФІЛМЗ" обмежень
не має.

ІІ. Характеристики кінопроекту

Назва кінопроекту “Валя”
Режисер-постановник Галайко Дмитро Ігорович
Громадянство / місце проживання Україна/Україна
Перший фільм Так ✕ Ні
Сценарій Оригінальний
Вихідні дані літературного твору,
який адаптується для кінопроекту
Автор сценарію Галайко Дмитро Ігорович, Григорій Георгійович

Пузинін
Громадянство / місце проживання Україна/Україна
Напрям конкурсного відбору: ігрові короткометражні фільми-дебюти
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
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Фільм-дебют Так ✕ Ні
Фільм для дитячої аудиторії Так Ні ✕
Фільм спільного виробництва
(копродукція):

Ні

Тематичний напрям Так Ні ✕
Жанр Драма, кримінал
Мова оригінальної версії Українська
Колір Кольоровий ✕ Чорно-білий
Хронометраж 15хв
Формат зйомок 35 мм 16 мм

Цифровий ✕ Інший:
Формат копій 35 мм Цифровий ✕
Стислий зміст кінопроекту Історія звичайного офісного робітника, тихого та

неконфліктного Валентина, який жагає спокійного
життя. Оточуючий світ навпаки постійно тисне на
Валентина: контроль матері, жорсткі жарти від
колег, сусід п’яниця, який заважає спати та
довгоочікуване підвищення, яке Валентин ніяк не
отримує. Зіткнувшись у конфлікті із начальником
герой згадує свої принципи та пускається берега
відстоюючи свої життєві погляди.

Знімальний період Листопад 2021 Листопад 2021
Кількість знімальних днів 6
Країна зйомок (тривалість зйомок
(днів):

Україна: 6

Запланована дата прем'єрного показу
(релізу)

Україна: Липень 2022
Світ: Травень 2022

Загальний бюджет 1 489 000 грн
Обсяг державної підтримки 1 489 000 грн

ІІІ. Додаткова інформація

Посада, прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності) керівника суб’єкта
кінематографії

Директор
Степанчук Вероніка Ярославівна

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) та контактні данні
контактної особи суб’єкта
кінематографії
До заяви додаються До заяви додаються документи, передбачені

пунктом 7 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)

Реквізити посадової особи – підписувача

Керівник або уповноважена Степанчук Вероніка
особа суб’єкта кінематографії


