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
З
ОБМЕЖЕНОЮ
Найменування
суб'єкта ТОВАРИСТВО
кінематографії,
який
просить ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСКИД ФІЛМЗ"
допустити до участі у творчому Україна, 04050, місто Київ, вул.Січових Стрільців,
будинок 84-А, офіс 44
конкурсі (пітчингу)
Телефон: +38(063)-478-73-28,
Адреса електронної пошти: beskydfilms@gmail.com

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»

В 000963 від 28.04.2021 №713/7/11-21
Довідка від 30.04.2021 №738/4-1/11-27

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

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

Є лише дві нескінченні речі, блін
Баженов Сергій Олександрович
Україна/Україна
Так
✕
Ні
Оригінальний
Назва літературного твору, прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності) автора (авторів)
Баженов Сергій Олександрович
Україна/Україна
Ігровий фільм
✕
Неігровий
(документальний) фільм
Анімаційний фільм
Фільм для широкої
глядацької аудиторії
Авторський фільм
✕
Повнометражний фільм
✕
Короткометражний фільм
Телевізійний фільм

Телевізійний серіал
Так
✕
Так
Ні

Фільм-дебют
Фільм для дитячої аудиторії
Фільм спільного виробництва
(копродукція):
Тематичний напрям
Жанр
Мова оригінальної версії
Колір
Хронометраж
Формат зйомок
Формат копій
Стислий зміст кінопроекту

Знімальний період
Кількість знімальних днів
Країна зйомок (тривалість зйомок
(днів):
Запланована дата прем'єрного показу
(релізу)
Загальний бюджет
Обсяг державної підтримки

Ні
Ні

✕

Так
Ні
✕
Фантастична трагікомедія
Українська
Кольоровий
✕
Чорно-білий
90хв
35 мм
16 мм
Цифровий
✕
Інший:
35 мм
Цифровий
✕
Недалекий та ледащий хуліган, на прізвисько
Нейрон, стає учасником таємничого експерименту,
котрий в рази підвищує інтелект хлопця, а відтак
занурює його у світ великої мудрості та великої
печалі.
Червень 2022
Липень 2022
30
Україна: 30
Україна: Липень 2023
11 987 000 грн
11 987 000 грн

ІІІ. Додаткова інформація
Посада, прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності) керівника суб’єкта
кінематографії
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) та
контактні данні
контактної
особи
суб’єкта
кінематографії
До заяви додаються

Керівник або уповноважена
особа суб’єкта кінематографії
____________

Директор
Степанчук Вероніка Ярославівна
Степанчук Вероніка Ярославівна
Телефон: +38(063)-478-73-28
Адреса електронної пошти: beskydfilms@gmail.com
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)
Степанчук Вероніка

