
 

Державному агентству України з питань 

кіно 

 

ТОВ «ШУТ ГРУП» 

 

 

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 "ШУТ ГРУП"  
 

Суб'єкт кінематографії включений до 

Державного реєстру виробників, 

розповсюджувачів і демонстраторів 

фільмів 

ТОВ «ШУТ ГРУП» внесено до Державного реєстру 

виробників, розповсюджувачів і демонстраторів 

фільмів серія В номер 00270 від 12.02.2013 року 

(довідка надається) 

 

Суб'єкт кінематографії відповідає 

критеріям, визначеним частиною 

першою статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку кінематографії в 

Україні» 

Довідка на відповідність критеріям, визначеним 

частиною першою статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні» 

від. 14.02.2022 р. № 42414-1/11-22 (довідка 

надається) 

Суб'єкт кінематографії повідомляє 

про відсутність обмежень, 

передбачених статтею 12 Закону 

України «Про державну підтримку 

кінематографії» 

Повідомляємо, про відсутність обмежень 

передбачених статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку кінематографії» 

(інформаційний лист додається) 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 

 

Назва кінопроекту Ральф Купідон 

Режисер-постановник Улибін Юліан Олександрович 

Громадянство / місце проживання Українець/м.Київ 

Перший фільм Так ✓    

Сценарій ✓ Оригінальний   

Вихідні данні літературного твору, 

який адаптується для кінопроекту 

(зазначається у разі наявності) 

 

------------------------------ 

Автор сценарію Улибін Юліан Олександрович 

Громадянство / місце проживання Українець/м.Київ 

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  
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Продовження додатка 2 

 

Короткометражний 

фільм 

✓  

Телевізійний фільм  

Телевізійний серіал  

Фільм-дебют Так ✓    

Фільм для дитячої аудиторії Так  Ні ✓  

Фільм спільного виробництва 

(копродукція): 

Міжнародна 

копродукція: 

Ні 

мажоритарна 

копродукція 

Ні 

міноритарна копродукція  Ні 

Українська копродукція Ні 

Тематичний напрям 

__________________________ 
             (назва тематичного напряму) 

Так  Ні ✓  

Жанр Романтична комедія 

Мова оригінальної версії Українська 

Колір Кольоровий ✓  Чорно-

білий 

 

Хронометраж  20 хвилин 

Формат зйомок 35 мм  16 мм  

Цифровий ✓  Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий ТАК 

Інший: 

Стислий зміст кінопроекту  Купідон Ральф, переживаючи кризу середнього 

віку починає промахуватися,  та з кожним 

промахом докорінно змінює життя різних людей. 

Його спроби усе виправити тільки ускладнюють 

ситуацію та доводять її до повного абсурду.      

Знімальний період З якого періоду 

(вересень-жовтень 2022) 

До якого періоду 

(листопад 2022) 

Кількість знімальних днів 5 

Країна зйомок (тривалість зйомок 

(днів): 

Країна 1: Україна (5 днів) 

Країна 2: 

Країна 3: 

Запланована дата прем'єрного показу 

(релізу) 

Країна 1: Осінь 2023 – лютий 2024 

Країна 2: 

Країна 3: 

Загальний бюджет У гривнях 1498000 

Обсяг державної підтримки  У гривнях 1498000 

 

ІІІ. Додаткова інформація 

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові 

(за наявності) керівника суб’єкта 

кінематографії 

Директор Улибін Юліан Олександрович  

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  

контактної особи суб’єкта 

кінематографії 

Улибін Юліан Олександрович  
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Продовження додатка 2 

 

До заяви додаються 1. Заявка без персональних даних; 

2. Довідка про внесення до Державного реєстру 

виробників, розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів;  

3. Довідка про відповідність критеріям; 

4. Лист від Заявника про відсутність обмежень, 

передбачених статтею 12 Закону України 

«Про державну підтримку кінематографії»; 

5. Синопсис; 

6. Сценарій фільму; 

7. Згода на обробку персональних даних 

заявника; 

8. Згода на обробку персональних даних 

продюсера; 

9. Згода на обробку персональних даних 

режисера–постановника; 

10. Біографія та фільмографія режисера-

постановника та сценариста Улибіна Ю.О.; 

11. Біографія та фільмографія продюсерки 

Тімшиної Т.В. 

12. Біографія та фільмографія художника-

постановника Пшеничникової М.В. 

13. Біографія та фільмографія оператора-

постановник Тартишнікова А.С. 

14. Біографія та фільмографія композитора 

Черенова Р.В. 

15. Інформаційна довідка про склад знімальної 

групи; 

16. Копія договору про передачу чи відчуження 

виключних майнових авторських прав на 

сценарій фільму. 

17. Форма №1 (xls) 

 
 

 

Директор 

 

 

 

Улибін Ю.О. 

 


