
 

 

 

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 

«ТВІЙ НАЙКРАЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ», 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 

37-41, limp.kiev@gmail.com 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

Свідоцтво В 000738 від 10 лютого 2020 року 

– виробництво ігрових, неігрових, 

анімаційних фільмів на кіноплівці, 

магнітних та на електронних носіях на 

найманій виробничій базі, 

Свідоцтво РУ 000296 від 10 лютого 2020 

року – розповсюдження фільмів на території 

України, шляхом передачі (продажу) прав на 

трансляцію каналами ефірного, 

супутникового, кабельного телебачення, 

тиражування, продаж (прокат) на кіноплівці, 

магнітних та цифрових носіях та 

розповсюдження шляхом публічного 

комерційного відео. 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

від 22.04.2021, № 587/4-1/11-21 

Суб'єкт кінематографії 

повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії» 

Так, обмеження відсутні 
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ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту Найкращі вихідні 

Режисер-постановник Климчук Владислав Віталійович 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна / Україна, м. Київ 

Перший фільм Так  Ні х 

Сценарій Оригінальний Адаптація 

Вихідні данні літературного 

твору, який адаптується для 

кінопроекту (зазначається у 

разі наявності) 

- 

Автор сценарію Лодкіна Анастасія Володимирівна, 

Глущенко Микита Сергійович 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна / Україна, м. Київ 

Напрям конкурсного відбору: Зробити позначку за відповідним 

показником 

Вид фільму Ігровий фільм х 

Неігровий 

(документальний) 

фільм 

 

Анімаційний фільм  

Категорія фільму Фільм для широкої 

глядацької аудиторії 

х 

Авторський фільм  

Підкатегорія фільму Повнометражний 

фільм 

х 

Короткометражний 

фільм 

 

Телевізійний фільм  

Телевізійний серіал  

Фільм-дебют Так  Ні х 

Фільм для дитячої аудиторії Так  Ні х 

Фільм спільного виробництва 

(копродукція): 

Міжнародна 

копродукція: 

 

мажоритарна 

копродукція 

 

міноритарна 

копродукція  

 

Українська 

копродукція 

 

Тематичний напрям Так  Ні х 
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__________________________ 
             (назва тематичного напряму) 

Жанр Романтична комедія 

Мова оригінальної версії українська 

Колір Кольоровий х Чорно-

білий 

 

Хронометраж  90 хв. 

Формат зйомок 35 мм  16 мм  

Цифровий х Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий х 

Інший: 

Стислий зміст кінопроекту  Під час фестивалю Atlas Weekend до Києва 

приїжджає сила людей з України та світу, 

cеред них – хлопець з Німеччини з 

українським корінням аби поволонтерити та 

знайти дівчину мрії, натомість він губить 

хедлайнера фестивалю. 

Юна одеситка тікає з дому, аби знайти в 

Києві свого тата – рокера, якого вона 

ідеалізує. 

Два друга з Кривого Рогу святкують 

мальчішнік, аж доки не з’ясовують, що 

обидвоє зустрічаються з однією дівчиною. 

Кар’єристка зі Львова їде на співбесіду та 

мусить тягати за собою молодшого брата. 

Вона губить речі, гаманець та, врешті решт, 

самого брата, який має тільки одну мету  – 

потрапити на фестиваль. 

Кожен із героїв вийде з зони комфорту, 

втратить щось – але дещо і здобуде: хтось 

відшукає кохання та Батьківщину, хтось 

збагне цінність близьких людей, а хтось 

відчує смак свободи. 

Знімальний період Липень 2021  Жовтень 2021 

Кількість знімальних днів 30 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Україна: 30 

Країна 2: 

Країна 3: 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Україна: Березень 2022 

Країна 2: 

Країна 3: 
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Загальний бюджет 23 714 578,00 грн. 

Обсяг державної підтримки  17 227 980,00 грн. 
 

ІІІ. Додаткова інформація 
 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) 

керівника суб’єкта 

кінематографії 

Виконавчим органом ТОВ «ТВІЙ 

НАЙКРАЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ» є 

колегіальний орган – Дирекція. 

До складу Дирекції входять: 

- генеральний директор – Сидоренко 

Дмитро Петрович; 

- фінансовий директор – Яригін Антон 

Сергійович. 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  

контактної особи суб’єкта 

кінематографії 

Охріменко Олена Вікторівна 

До заяви додаються Опис документів, які додаються до заяви. 

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) 

1. Синопсис. 

2. Сценарій. 

3. Біографія та фільмографія режисера- 

постановника. 

4. Біографія та фільмографія авторів 

сценарію. 

5. Інформаційна довідка про склад 

авторської знімальної групи (крім режисера-

постановника та автора сценарію). 

6. Копія договору про передачу чи 

відчуження виключних майнових 

авторських прав на сценарій. 

7. Копія наказу товариства про зміну робочої 

назви Фільму. 

8. Згоди на обробку персональних даних 

заявника (Сидоренко Д., Яригін А.), 

продюсера (Коваль Г., Ризванюк А., 

Сидоренко Д.) режисера-постановника 

(Климчук В.) 
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Реквізити посадової особи – підписувача* 

 

Генеральний директор       Дмитро СИДОРЕНКО 

 

Фінансовий директор       Антон ЯРИГІН 
____________ 

* 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. 

________________________________ 


