
 

Державному агентству з питань кіно 

 

ТОВ «Банк Ідей» 

 
 

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 

«Банк Ідей» 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

Згідно наказу Держкіно №320 від 18.10.2019 

ТОВ «Банк Ідей» внесено до Державного 

реєстру виробників, розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів за номером 00718 

серія В (довідка надається). 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

Довідка № 1552/4-1/11-21 від 17.06.2021 

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 (довідка надається) 

 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту Народжені вільними 

Режисер-постановник Гусаревич Сніжана Анатоліївна 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна/Львів 

Перший фільм Так  Ні   

Сценарій  Оригінальний   Адаптація 

Вихідні данні літературного 

твору, який адаптується для 

кінопроекту (зазначається у разі 

наявності) 

 

             ----------------------------------- 

Автор сценарію Рибалко Наталя Володимирівна 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна / Київ 

Напрям конкурсного відбору: Зробити позначку за відповідним 

показником 
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Продовження додатка 2 

 

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: 

--------- 

мажоритарна 

копродукція 

--------- 

міноритарна 

копродукція  

--------- 

Українська 

копродукція 

--------- 

Тематичний напрям 

__________________________ 
             (назва тематичного напряму) 

Так  Ні  

Жанр Фільм-портрет 

Мова оригінальної версії українська 

Колір Кольоровий   Чорно-

білий 

 

Хронометраж  90 хвилин  

Формат зйомок 35 мм  16 мм  

Цифровий   Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий   

Інший: 

Стислий зміст кінопроекту  Фільм-портрет (збірний портрет нового українського героя), 

що знайомить широкого глядача з першим поколінням 

вільних українців - тих,  хто виріс в Незалежній Україні і вже 

8 років стримує атаки ворога. Головні герої фільму – п’ятеро 

молодих військових командирів. Фільм розповідає про 

життєвий шлях героїв, що заснований на принципах та болі, 

баченні майбутньої перемоги і національної ідеї. 
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Продовження додатка 2 

 

Знімальний період З якого періоду 

(жовтень, 2021) 

До якого періоду 

(квітень-травень, 2022) 

Кількість знімальних днів 15 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Країна 1: Україна (20) 

Країна 2: 

Країна 3: 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Країна 1: осінь 2022 

Країна 2: 

Країна 3: 

Загальний бюджет У гривнях: 1 987 770,00 

Обсяг державної підтримки  У гривнях: 1 987 770,00 
 

ІІІ. Додаткова інформація 
 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) 

керівника суб’єкта 

кінематографії 

Директор - Мороз Світлана Миколаївна  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  

контактної особи суб’єкта 

кінематографії 

Яковлева Наталія Вікторівна 

ukrstar2017@ukr.net, +38067-463-01-19 

До заяви додаються Довідка про включення до Державного реєстру 

виробників, розповсюджувачів і демонстраторів 

фільмів, довідка про відповідність критеріям, 

інформаційний лист щодо відсутності обмежень, 

передбачених статтею 12 Закону України «Про державну 

підтримку кінематографії», Біографія та фільмографія 

режисера, біографія та фільмографія продюсера, 

біографія та фільмографія автору сценарію, згода на 

обробку особистих даних директора ТОВ «Банк Ідей», 

згода на обробку особистих даних режисера, згода на 

обробку особистих даних продюсера, синопсис, 

режисерський трітмент, інформація про склад знімальної 

групи, договір на передачу авторських прав на сценарій, 

резюме оператора-постановника, форму -1. 
 

 

Директор ТОВ «Банк Ідей»     Мороз С.М. 

____________ 

* Заява готується в електронній формі та підписується керівником або уповноваженою особою 

суб’єкта кінематографії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

посадової особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного 

підпису. 

________________________________ 




