
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 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. 

О.О. Ханжонкова» 

Адреса: 04071, м.Київ, вул. Оболонська, 

будинок 41 офіс 1,  

hanzhonkovproduction@gmail.com  

Код ЄДРПОУ 38909163 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

Дата та номер довідки 

04.10.2013 

№ В000311 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

Дата та номер довідки 

19.05.2021 

№894/4-1/11-21 

Суб'єкт кінематографії 

повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених статтею 

12 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії» 

обмежень, передбачених статтею 12 Закону 

України «Про державну підтримку 

кінематографії» Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Кіностудія дитячих та 

юнацьких фільмів ім. О.О. Ханжонкова» 

не має 
 

ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту АГОРАФОБІЯ 

Режисер-

постановник 

Миленко Максим Ігорович 

Громадянство / 

місце проживання 

Україна/м. Київ 

Перший фільм Так + Ні   
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Сценарій Оригінальний    + Адаптація 

Вихідні данні 

літературного 

твору, який 

адаптується для 

кінопроекту 

(зазначається у разі 

наявності) 

- 

Автор сценарію Денис Фадєєв 

Громадянство / 

місце проживання 

Україна/ 

Україна, 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  

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 Горрор, бойовик, драма 

Мова оригінальної 

версії 

українська 

Колір Кольоровий + Чорно-білий  

Хронометраж  30 хв 

Формат зйомок 35 мм  16 мм  
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Цифровий + Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий + 

Інший: 

Стислий зміст 

кінопроекту  

Агорафобія – це інтерактивний фільм де глядач має 

обирати дії головного героя в найкритичніші моменти 

історії. 15-річна дівчина Роксолана, що страждає на 

агорафобію, разом зі своїм молодшим братом втекли від 

тоталітарного батька-сепаратиста на вільну землю. 

Команда проекту підготувала анімований інтерактивний 

сторіборд з усіма можливими виборами головної героїні 

за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1QSbZqlWqoNOx9YCQN1bN

1JyBJTXXUB2Y/view  

Знімальний період З якого періоду (місяць, рік) 

10/2022 

До якого періоду (місяць, 

рік) 11/2022 

Кількість 

знімальних днів 

10 

Країна зйомок 

(тривалість зйомок 

(днів): 

Україна: 10 

Країна 2:- 

Країна 3:- 

Запланована дата 

прем'єрного показу 

(релізу) 

Країна 1: Січень, 2023 

Країна 2:- 

Країна 3:- 

Загальний бюджет 1 500 000 гривень 

Обсяг державної 

підтримки  

1 500 000 гривень 

 

ІІІ. Додаткова інформація 
 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) 

керівника суб’єкта 

кінематографії 

Директор, Боровик Валерій Анатолійович  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  

контактної особи суб’єкта 

кінематографії 

ШАЛЮТА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

Телефон +38 050 3138500 

viktor.shalyuta@gmail.com  

До заяви додаються 1. Синопсис 

2. Сенарій (Тритмент) 

3. Біографія режисера-постановника 

4. Фільмографія режисера-постановника 

5. Біографія та фільмографія автора 

сценарію  

https://drive.google.com/file/d/1QSbZqlWqoNOx9YCQN1bN1JyBJTXXUB2Y/view
https://drive.google.com/file/d/1QSbZqlWqoNOx9YCQN1bN1JyBJTXXUB2Y/view
mailto:viktor.shalyuta@gmail.com
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6. Інформаційна довідка про склад 

авторської знімальної групи 

7. Копія договору про передачу чи 

відчуження виключних майнових 

авторських прав на сценарій фільму  

8.  Згода на обробку персональних даних 

заявника, продюсера  

9. Згода на обробку персональних даних 

режисера–постановника 

10. Форма_1_Агорафобія 

11.  Держкіно Довідка Держ реєстр 

Ханжонкова 

12. Справка Ханжонкова. субєкт 

кінематографії 

 

 

 
 

 

 

Директор  

ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів  

ім. О.О. Ханжонкова» Боровик В. А. 

 

 

 


