
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 "РАДАР ФІЛЬМЗ", ТОВ
"РАДАР ФІЛЬМЗ"

Україна, 79053, Львівська обл., місто Львів,
ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 59,
квартира 94

info@radarfilms.pro
+380936415141

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

Довідка серії В від 13.07.2020, номер
000804

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

Довідка від 30.04.2021 № 731/4-1/11-21

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.

ІІ. Характеристики кінопроекту

Назва кінопроекту Нижній горизонт
Режисер-постановник Озірна Жанна Вікторівна
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Громадянство / місце
проживання

Україна, українка

Перший фільм Так + Ні
Сценарій Оригінальний + Адаптація
Вихідні данні літературного
твору, який адаптується для
кінопроекту (зазначається у разі
наявності)

-

Автор сценарію Озірна Жанна Вікторівна
Громадянство / місце
проживання

Україна, українка

Напрям конкурсного відбору: Зробити позначку за відповідним показником
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):

Міжнародна
копродукція:

Україна, RADAR
Films

мажоритарна
копродукція

Нідерланди, SNG
Film

міноритарна
копродукція

Франція (на етапі
переговорів)

Українська
копродукція

-

Тематичний напрям
__________________________

(назва тематичного напряму)

Так Ні+

Жанр драма
Мова оригінальної версії українська
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Колір Кольоровий
+

Чорно-білий

Хронометраж 100 хв.
Формат зйомок 35 мм 16 мм

Цифровий
+

Інший:

Формат копій 35 мм Цифровий
Інший:

Стислий зміст кінопроекту Виробнича драма про спокусу бути
частиною сильного колективу, переступивши
власні принципи та переконання.

Знімальний період 01.09.2022 31.10.2022
Кількість знімальних днів 30
Країна зйомок (тривалість
зйомок (днів):

Україна, м. Горішні Плавні, 30 знімальних
днів

Запланована дата прем'єрного
показу (релізу)

Італія, м. Венеція, Венеційський
кінофестиваль, вересень 2023

Загальний бюджет 27 234 608,50
Обсяг державної підтримки 12 000 000,00

ІІІ. Додаткова інформація

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

Ковальчук Ірина Романівна

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) та контактні дані
контактної особи суб’єкта
кінематографії

Ковальчук Ірина Романівна
-
-

До заяви додаються 1. Синопсис (відповідно до Додатку 3)
2. Сценарій фільму (відповідно до

Додатку 3)
3. Біографія та фільмографія

режисера-постановника (відповідно
до Додатку 3)

4. Інформаційна довідка про склад
авторської знімальної групи
(відповідно до Додатку 3)

5. Копія договору про передачу чи
відчуження виключних майнових
авторських прав на сценарій фільму
(відповідно до Додатку 3)
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6. Згода на обробку персональних
даних від Ковальчук І.Р. та Озірної
Ж.В.

7. Режисерське бачення (додатково)
8. Продюсерське бачення (додатково)
9. Перелік акторів (casting book -

додатково)
10.Перелік знімальних локацій - місця

основних зйомок (додатково)
11.Інформація про раніше отриману

державну фінансову підтримку
12.Копія довідки про включеність до

Державного реєстру виробників,
розповсюджувачів і демонстраторів
фільмів

13.Копія довідки про відповідність
критеріям, визначеним частиною
першою статті 8 Закону України
«Про державну підтримку
кінематографії в Україні»

14. Лист-підтримки кінопроекту від
ПрАТ “ Полтавський ГЗК”

15.Лист-підтримки кінопроекту від
Горішньоплавнівської міської ради

16.Лист-підтримки кінопроекту від
телеканалу “1+1”

17.Лист про наміри про співпрацю від
кінокомпанії SNG Film

18.Лист-гарантія про відсутність
обмежень, передбачених статтею 12
Закону України «Про державну
підтримку кінематографії в Україні»

19.Лист-звернення від кінокомпанії
RADAR Films

20.Довідка про відсутність справи про
банкрутство

21. Копії реєстраційних документів
(статут, копія паспорта,
ідентифікаційного коду директора,
рішення засновників про створення
ТОВ, опис документів, що надаються
державному реєстратору, копія
наказу про призначення керівника,
виписка, витяг)
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Дата заповнення: 05.05.2021

Директор ТОВ “РАДАР ФІЛЬМЗ”
Ковальчук Ірина Романівна


