
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 

кінематографії, який просить 

допустити до участі у творчому 

конкурсі (пітчингу)  

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Ю.ЕФ.АЙ.ПРОДАКШНЗ» 07401, Київська 

обл., м. Бровари, вул.Каштанова, буд. 7,  

edward.4k@gmail.com, 0503346730 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

Довідка від 12.02.2014 №169/7/11-19 

Серія В номер 000605 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

Довідка від 18.08.20 №1186/4-1/18-20 

Суб'єкт кінематографії 

повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії» 

Повідомляємо, що станом на 20.06.2021 р. у 

підприємства ТОВ «Ю.ЕФ.АЙ. 

ПРОДАКШНЗ» відсутні обмеження, 

передбачених ст.12 Закону України «Про 

державну підтримку кінематографії в 

Україні». 
 

ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту «АЕРОПОРТ» 

Режисер-постановник Філіпенко Олег 

Макушев Роман 

Шмельова Надія 

Тупік Павло 

Громадянство / місце 

проживання 

Українське / м.Київ 

Російське / м.Київ 

Українське / м.Київ 

Українське / м.Київ 

Перший фільм Так -- Ні х 

Сценарій Оригінальний   -- Адаптація х 

mailto:edward.4k@gmail.com


2 

 

Продовження додатка 2 

 

Вихідні данні літературного 

твору, який адаптується для 

кінопроекту (зазначається у разі 

наявності) 

«АЕРОПОРТ», Сергій Лойко 

Автор сценарію Макушев Роман Олександрович 

Громадянство / місце 

проживання 

Російське / 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: 

х 

мажоритарна 

копродукція 

х 

міноритарна 

копродукція  

 

Українська 

копродукція 

 

Тематичний напрям 

__________________________ 
             (назва тематичного напряму) 

Так -- Ні х 

Жанр Екшн, драма 

Мова оригінальної версії українська 

Колір Кольоровий х Чорно-

білий 

-- 

Хронометраж  У хвилинах екранного часу 100 хв. 

Формат зйомок 35 мм -- 16 мм -- 

Цифровий х Інший: -- 

Формат копій 35 мм -- Цифровий х 
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Інший:   -- 

Стислий зміст кінопроекту  Фільм про війну, яка ніколи не повинна 

була статися, і про героїв, які не хотіли 

вмирати.                                                                              

Фільм складатиметься з чотирьох новел, 

об'єднаних загальним сюжетом - останніми 

трагічними днями оборони Донецького 

аеропорту в січні 2015 г. У центрі оповіді 

кожної новели - історія, пов'язана з одним 

або декількома героями з числа захисників 

Аеропорту. Всі чотири новели будуть зняті 

різними режисерами з України та Росії. 

Знімальний період серпень 2022р грудень 2022р 

Кількість знімальних днів 4 дні 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Країна 1: Україна, 60 знімальні дні 

Країна 2:  -- 

Країна 3:  -- 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Країна 1:  вересень 2023 р. 

Країна 2:  -- 

Країна 3:  -- 

Загальний бюджет 49 911 766 грн 

Обсяг державної підтримки  25 000 000 грн 
 

ІІІ. Додаткова інформація 
 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) 

керівника суб’єкта 

кінематографії 

Керуючий директор  

ТОВ «Ю.ЕФ.АЙ.ПРОДАКШНЗ» 

Євтушенко Едуард Миколайович 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  

контактної особи суб’єкта 

кінематографії 

Євтушенко Едуард Миколайович, 

0503346730, edward.4k@gmail.com 

До заяви додаються 1. Синопсис фільму «Аеропорт»; 

2. Сценарій фільму «Аеропорт»; 

3. Резюме автора сценарію Макушева Р.; 

4. Фільмографія режисерів-              

           постановників: Філіпенко Олег,  

           Макушев Роман, Шмельова Надія,     

           Тупік Павло; 

5. Копія договору про передачу та 

відчуження виключних майнових 

авторських прав на сценарій фільму; 

6. Режисерське бачення; 

7. Згода режисера; 

8. Згода продюсера; 
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9. Презентація; 

10. Лист про наміри від інвестора; 

11. Лист від автора книги С.Лойка; 

12. Довідка про відсутність обмежень; 

13. Довідки про включення в реєстр 

кіновиробників та відповідність 

критеріям. 

 

  
 

 

Керуючий директор                      

ТОВ «Ю.ЕФ.АЙ.ПРОДАКШНЗ»    

Едуард Євтушенко 


