
 

Державному агентству України з питань 

кіно 

 

ТОВ «Банк Ідей» 
 

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 

«Банк Ідей» 

 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

Згідно наказу Держкіно №320 від 18.10.2019 ТОВ 

«Банк Ідей» внесено до Державного реєстру 

виробників, розповсюджувачів і демонстраторів 

фільмів за номером 00718 серія В (довідка 

надається). 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

Довідка № 1552/4-1/11-21 від 17.06.2021 (довідка 

надається) 

Суб'єкт кінематографії 

повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії» 

Обмеження, передбачені статтею 12 Закону 

України «Про державну підтримку 

кінематографії» відсутні (Лист ТОВ «Банк 

Ідей № 1808/22 надається) 

 

 

ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту Розв’язка 

Режисер-постановник Димшиць Марина Вікторівна  

Громадянство / місце 

проживання 

громадянинка України/м.Київ 

Перший фільм Так ✓  Ні  

Сценарій ✓ Оригінальний     Адаптація 

Вихідні данні літературного 

твору, який адаптується для 

кінопроекту (зазначається у разі 

наявності) 

 

               _________,__________ 

Автори сценарію 1. Тімшин Іван Анатолійович 

2. Ковальов Юрій Володимирович 

Громадянство / місце 

проживання 

1.Україна/м.Київ 

2.Україна/м.Київ 
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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 Трагікомедія 

Мова оригінальної версії Українська 

Колір Кольоровий ✓  Чорно-

білий 

 

Хронометраж   25 хвилин 

Формат зйомок 35 мм  16 мм  

Цифровий ✓  Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий ✓  

Інший: 

Стислий зміст кінопроекту  До рук сценариста-невдахи попадає 

дивовижна алкогольна настоянка, завдяки 

якій він пише шедевр. Але настоянці 

судилося рано чи пізно закінчитися. 

Підписавши великий контракт, сценарист 
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вимушений відправитися на пошуки нової 

порції «творчої наснаги». Під час пошуків 

він розуміє, що натхнення треба шукати не 

з допомогою стимуляторів, а в самому 

житті. 

Знімальний період З якого періоду 

(жовтень, 2022) 

До якого періоду 

(листопад, 2022) 

Кількість знімальних днів 5 днів 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Країна 1: Україна (5 днів) 

Країна 2: 

Країна 3: 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Країна 1: Україна – осінь 2023р. 

Країна 2: 

Країна 3: 

Загальний бюджет  1 499 980 грн 

Обсяг державної підтримки   1 499 980 грн 
 

ІІІ. Додаткова інформація 
 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) 

керівника суб’єкта 

кінематографії 

Мороз Світлана Миколаївна - директор 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  

контактної особи суб’єкта 

кінематографії 

Тімшина Тетяна Валентинівна   

До заяви додаються 1. Довідка про внесення до Державного реєстру 

виробників, розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів;  

2. Довідка про відповідність критеріям; 

3. Лист від Заявника про відсутність обмежень, 

передбачених статтею 12 Закону України 

«Про державну підтримку кінематографії»; 

4. Синопсис – 1арк; 

5. Сценарій фільму – 24 арк; 

6. Згода на обробку персональних даних 

заявника; 

7. Згода на обробку персональних даних 

продюсера; 

8. Згода на обробку персональних даних 

режисера–постановника; 

9. Біографія та фільмографія режисера-

постановника Димшиць М.В.; 

10. Біографія та фільмографія автора сценарію 

Тімшина І.А. 
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11. Біографія та фільмографія автора сценарію 

Ковальова Ю.В. 

12. Біографія та фільмографія продюсерки 

Яковлевої Н.В. 

13. Біографія та фільмографія оператора-

постановника Орла Т.Р. 

14. Біографія та фільмографія художника-

постановника Пшеничникової М. 

15. Біографія та фільмографія композитора 

Степанова Д.В. 

16. Інформаційна довідка про склад авторської 

знімальної групи; 

17. Копія договору про передачу чи відчуження 

виключних майнових авторських прав на 

сценарій фільму. 
 

 

 

 

 

 

Директор ТОВ «Банк Ідей» 

 

 

 

 

 

Мороз С.М. 

 

     

 

 


