
Додаток 2 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 7 розділ ІІ) 

 

Найменування центрального органу 

виконавчої влади, до якого подається 

заява 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО 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 «БІЕРБІ 

ПРОДАКШН», м. Київ, вул. Шовковична, 

буд.42-44, оф.12А, індекс 01004,  

a.filat@c-p.com.ua,0997754719 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

24.03.2021 р., В 000924 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

№722/4-1/11-21 від 30.04.2021 р. 

Суб'єкт кінематографії 

повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії» 

Лист-гарантія 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту Шалений виїзд 

Режисер-постановник Соболєв Євген Олегович 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна 

Перший фільм Так - Ні + 

Сценарій Оригінальний    + Адаптація   - 

Вихідні данні літературного 

твору, який адаптується для 

Назва літературного твору, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) автора (авторів) 
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кінопроекту (зазначається у разі 

наявності) 

Автор сценарію Блок Наталія Ігорівна 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна 

Напрям конкурсного відбору: Зробити позначку за відповідним 

показником 

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 Драмеді, авторський 

Мова оригінальної версії Українська 

Колір Кольоровий + Чорно-

білий 

- 

Хронометраж  У хвилинах екранного часу – 90 хв. 

Формат зйомок 35 мм - 16 мм - 

Цифровий + Інший: - 

Формат копій 35 мм - Цифровий + 

Інший: - 
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Стислий зміст кінопроекту  «Шалений виїзд» – це авторський 

пригодницький фільм, заснований на 

багаточисельних інтерв’ю з найяскравішими 

представниками субкультури фанатського 

руху. Ці бесіди дозволили створити 

реалістичну історію, яка за допомогою 

іскрометного гумору та авторських прийомів 

режисера розповість про пригоди молодих 

українців – футбольних фанатів, рух яких 

завжди був рупором мужності та 

патріотизму в Україні, знаходився на 

передовій всіх важливих подій – революцій, 

а останнім часом і війни, а також впливав на 

розвиток культури. Це фільм про чоловічу 

дружбу, мужність, взаємодопомогу, а 

драматизм побудований таким чином, що 

комедійна стрічка в кінці змушує всіх без 

виключення глядачів відчувати найсильніші 

емоції, пов’язані з патріотизмом українців.  

Знімальний період З якого періоду 

(місяць, рік):  

01.09.2021 р. 

До якого періоду 

(місяць, рік): 

01.09.2022 р. 

Кількість знімальних днів 40 днів 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Країна 1:Україна, 40 днів 

Країна 2: 

Країна 3: 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Країна 1: Україна, грудень 2022 р. 

Країна 2: 

Країна 3: 

Загальний бюджет У гривнях    19 950 000  

Обсяг державної підтримки  У гривнях    19 950 000 
 

 

Реквізити посадової особи – підписувача* 

 

Керівник або уповноважена      Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

особа суб’єкта кінематографії 

____________ 

* 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. 

________________________________ 


