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 Товариство з обмеженою відповідальністю
кінематографії, який просить «ПРОКІНО»
допустити до участі у творчому
03113, м.Київ, вул. В. Макуха, 1
конкурсі (пітчингу)
тел. 0445830185
ЄДРПОУ: 42150333
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»

Довідка В №000544

Довідка від 19.05.2021 №889/4-1/11-27

ТОВ «ПРОКІНО» повідомляє про
відсутність обмежень, передбачених
статтею 12 ЗУ "Про державну підтримку
кінематографії".

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

“СУСІДИ”
Міла Погребиська
Україна/ Україна
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Перший фільм
Сценарій
Автори 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
__________________________

Так
Ні
✓
Оригінальний
✓
Ткаченко Саша, Віталій Є, Чикаловець
Марина, Волоценко Пилип, Городнича
Катерина
Україна/Україна
Зробити позначку за відповідним
показником
Ігровий фільм
✓
Неігровий
(документальний)
фільм
Анімаційний фільм
Фільм для широкої
✓
глядацької аудиторії
Авторський фільм
Повнометражний
фільм
Короткометражний
фільм
Телевізійний фільм
Телевізійний серіал
✓
Так
Ні
✓
Так
Ні
✓
Міжнародна
копродукція:
мажоритарна
копродукція
міноритарна
копродукція
Українська
копродукція
Так
Ні
✓

(назва тематичного напряму)

Жанр
Мова оригінальної версії
Колір
Хронометраж
Формат зйомок

Авантюрна комедія
Українська
Кольоровий ✓

Чорнобілий
У хвилинах екранного часу
35 мм
16 мм
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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

Цифровий ✓
Інший:
35 мм
Цифровий ✓
Інший:
19-річна Василина живе у маленькому селі,
на кордоні України та Угорщини, мріє, щоб
її однолітки не виїжджали із Закарпаття в
пошуках кращого життя, а старше
покоління не відчувало себе покинутим, а її
батько Остап, нарешті, припинив
ворожнечу зі своїм угорським сусідом
Ласло. Остап, тато Василини, 40-річний
український фермер, постійно дошкуляє
своєму угорському сусідові Ласло, через
їхню сварку та розподіл спільного бізнесу,
від якого залишився лише шматок землі на
прикордонній території. Де Остап
знаходить бурштин та потайки видобуває
його, однак все таємне стає явним, про
знахідку Остапа дізнається Ласло та
поспішає до угорської поліції. Ці чоловіки і
надалі б дошкуляли один одному, якби не
біда… у Ласло згорів дім, його родина
ледве не загинула, а врятував та прихистив
їх після пожежі саме Остап з дружиною
Оленою, тож нині, хоч і такі різні, вони
житимуть разом…
01.06.2022
31.08.2022
50 днів
Україна (50 днів)
Україна 2023
31 450 403,60 гривень
8 000 000,00 гривень

ІІІ. Додаткова інформація

Посада,
прізвище,
ім’я, Локотко Володимир
по батькові
(за
наявності)
керівника
суб’єкта
кінематографії
Прізвище, ім`я, по батькові (за Чикаловець Марина
наявності) та контактні данні
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контактної
особи
кінематографії

суб’єкта

Директор ТОВ «Прокіно»

Локотко В.

