
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 

«КАРАНДАШ Анімейшн Студіо» 

04071, м. Київ, вул. Кожум’яцька, 12 А, оф. 1 

belinski@krndsh.com 

067 403 60 60 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

Дата й номер, за яким суб'єкта 

кінематографії включено до Реєстру 

09.08.2019 

№000704 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

Дата та номер довідки: 

26.04.2021 

№635/4-1/11-21 

Суб'єкт кінематографії 

повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії» 

Обмеження не застосовуються 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту Короткометражний анімаційний фільм 

«Лускунчик» 

Режисер-постановник Алла Олександрiвна Чурикова 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна / Wilderich-Lang-Str.4, 80634 

München, Deutschland / Німеччина 

 

Перший фільм Так  Ні Х 

Сценарій Оригінальний Х Адаптація 
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Вихідні данні літературного 

твору, який адаптується для 

кінопроекту (зазначається у разі 

наявності) 

Назва літературного твору, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) автора (авторів) 

Автор сценарію Алла Олександрiвна Чурикова  

Дмитро Сергійович Попов 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна / Німеччина  

Wilderich-Lang-Str.4, 80634 München, 

Deutschland / Німеччина 

Напрям конкурсного відбору: Зробити позначку за відповідним 

показником 

Вид фільму Ігровий фільм  

Неігровий 

(документальний) 

фільм 

 

Анімаційний фільм Х 

Категорія фільму Фільм для широкої 

глядацької аудиторії 

 

Авторський фільм Х 

Підкатегорія фільму Повнометражний 

фільм 

 

Короткометражний 

фільм 
Х 

Телевізійний фільм  

Телевізійний серіал  

Фільм-дебют Так  Ні Х 

Фільм для дитячої аудиторії Так Х Ні  

Фільм спільного виробництва 

(копродукція): 

Міжнародна 

копродукція: 

 

мажоритарна 

копродукція 

 

міноритарна 

копродукція  

 

Українська 

копродукція 

 

Тематичний напрям 

__________________________ 
             (назва тематичного напряму) 

Так  Ні Х 

Жанр музична казка 

Мова оригінальної версії без діалогів 

Колір Кольоровий Х Чорно-

білий 

 

Хронометраж  У хвилинах екранного часу - 10 
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Формат зйомок 35 мм  16 мм  

Цифровий Х Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий Х 

Інший: 

Стислий зміст кінопроекту  На старій платівці, що обертається, фантазія 

застудженого і безнадійно закоханого Петрика 

створює казковий світ, в якому розквітають квіти і 

крокують фламінго, циркачі дають виставу, а 

комахи-музики грають різдвяну музику. У центрі 

цього світу - Принцеса, що вальсує, яка напрочуд 

схожа на фігуристку Марійку, що кружляє 

ковзанкою під його вікном. Принцесі загрожує 

смертельна небезпека, а коли безстрашний 

Лускунчик рятує її в сутичці з грізним Мишиним 

королем, то й Петрик нарешті вирішує здружитися з 

Марійкою в реальному світі. 

Знімальний період З якого періоду 

вересень 2022 року 

До якого періоду 

листопад 2023 року 

Кількість знімальних днів 303 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Країна 1: Україна 

Країна 2: 

Країна 3: 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Країна 1: 19 грудня 2023 року 

Країна 2: 

Країна 3: 

Загальний бюджет 1 500 000,00 гривень 

Обсяг державної підтримки  1 500 000,00 гривень 
 

ІІІ. Додаткова інформація 
 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) 

керівника суб’єкта 

кінематографії 

Директор  

Бєлінський Дмитро Володимирович 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  

контактної особи суб’єкта 

кінематографії 

Пугаченкова Інна Володимирівна  

 

До заяви додаються Додаток 1 – Синопсис 

Додаток 2 – Сценарій 

Додаток 3 – Сторіборд 

Додаток 4 - Біографія та фільмографія автора 

сценарію, режисера-постановника 

Додаток 5 - Біографія та фільмографія автора 

сценарію 

Додаток 6 - Перелік творчого складу знімальної 

групи 
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Додаток 7 – Режисерське бачення 

Додаток 8 - Копія авторського договору  

(А. Чурикова) 

Додаток 9 – Копія авторського договору (Д. Попов) 
 

Арт до фільму  

Дозволи на обробку персональних даних заявника, 

продюсера та режисера-постановника 
 

 

 

Керівник         Дмитро Бєлінський 
 


