
Державне агентство України
з питань кіно

ЗАЯВА
на участь в конкурсному відборі (пітчингу)

І. Загальна інформація

Найменування суб'єкта кінематографії,
який просить допустити до участі у
творчому конкурсі (пітчингу)

Фізична особа-підприємець
Грачова Надія Сергіївна

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

Серія В № 000588 від 04.10.2018 р.

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

№ 550/4-1/11-21 від 20.04.2021 р.

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

лист-гарантія №14-04/21 від
14.04.2021р.
(додається до Заяви)

ІІ. Характеристики кінопроекту

Назва кінопроекту Виховані боксом
Режисер-постановник Азаров Антон Павлович
Громадянство / місце проживання Україна (вид на постійне проживання) /

Україна
Перший фільм ◻ Так ☑ Ні
Сценарій ☑ Оригінальний ◻ Адаптація
Вихідні данні літературного
твору, який адаптується для
кінопроекту (зазначається у разі
наявності)
Автор сценарію Грачова Надія Сергіївна
Громадянство / місце проживання Україна / Україна
Напрям конкурсного відбору:
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 ◻ Так ☑ Ні
Жанр документальний фільм
Мова оригінальної версії українська
Колір ☑ Кольоровий ◻ Чорно-білий
Хронометраж 72 хв.
Формат зйомок ◻ 35 мм ◻ 16 мм

☑ Цифровий ◻ Інший:
Формат копій ◻ 35 мм ☑ Цифровий

◻ Інший:
Стислий зміст кінопроекту Цей фільм не про бокс, не про спорт, а про

життя та патріотичне виховання молоді,
про героїв, які опинилися під ударом долі;
бокс є тільки інструментом дослідження
теми формування справжнього чоловіка,
теми формування характеру.
Бокс — це спорт, який закладено в ДНК
чоловіка: перш за все він розкриває силу
волі і духу, дисципліну і відповідальність,
але бокс також — це зброя в руках людини
з низькими моральними принципами. І
саме від тренера залежить, чи будуть у
боксера повною мірою виявлені саме його
позитивні якості; на жаль, зазвичай ця
робота залишається за кадром…

Знімальний період З якого періоду:
жовтень, 2021 рік

До якого періоду:
серпень, 2022 рік

Кількість знімальних днів 37
Країна зйомок (тривалість
зйомок (днів):

Україна: 37

Запланована дата прем'єрного Україна: грудень 2022 року



показу (релізу)
Загальний бюджет 1 955 524 гривень
Обсяг державної підтримки 1 955 524 гривень

ІІІ. Додаткова інформація

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

Фізична особа-підприємець
Грачова Надія Сергіївна

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

Грачова Надія Сергіївна

До заяви додаються 1. Синопсис
2. Тритмент
3. Фільмографія режисера
4. Фільмографія сценариста
5. Склад знімальної групи
6. Договір на сценарій
7. Згода заявника і продюсера
8. Згода режисера
9. Лист-гарантія про відсутність

обмежень
10. Антон Азаров -- Посвідка на постійне

проживання

Фізична особа-підприємець
Грачова Надія Сергіївна


