Додаток 1
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу II)

ЗАЯВКА
на участь в конкурсному відборі (пітчингу)
Назва кінопроекту
Виробник
Продюсер (для телесеріалів можна зазначати
креативного продюсера)
Режисер
Громадянство / місце проживання
Перший фільм
Сценарій
Якщо адаптація, зазначається джерело
Автор сценарію
Громадянство / місце проживання
Напрям конкурсного відбору
ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
ВИД СЕСІЇ
ВИД ФІЛЬМУ

ЖАНР
Мова оригінальної версії
Колір
Тривалість (хв)
Формат зйомок
Формат копій
СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ

МАМИ БЕЗ КОРДОНІВ
ТОВ “УКРКІНО”
Ольга Журженко, Людмила Пічугіна-Усенко,
Десняна Рожкова
Аліна Діанова
Україна
Так
Ні
Оригінальний
Адаптація
Аліна
Діанова
Україна
Фільми
Телефільми
Телесеріали
Фільм спільного
Національний фільм
виробництва
Тематична
Не тематична
Ігровий для широкої
Ігровий авторський фільм
аудиторії
Неігровий
Анімаційний
Дитячий
Інший
Документальний
українська, англійська
Кольоровий
Ч/Б
85 хв.
35 мм
16 мм
Цифровий
Інший:
35 мм
Цифровий
Інший:
“Пологовий туризм” стає дедалі популярнішим у
світі. Існує ціла індустрія посередників, які
пропонують свої послуги жінкам, що “шукають
кращої долі” у США своїм ще ненародженим
дітям. Але чи все є таким безхмарним як виглядає
на перший погляд? Кінопроект на меті розкрити і
зворотній бік та пройти весь цей складний шлях
разом з головною героїнею, показавши на її

показавши на її прикладі та досвіді інших жінок
всі плюси та мінуси такого вибору
ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Кількість знімальних днів
Країна зйомок
Країна
Сполучені штати Америки
Країна
Україна
Країна

24 тижня
Тривалість (тижнів) 24 тижня
Натура: 16 тижнів
Павільйон/інтер'єр: 6 тижнів
Натура: 2 тижня
Павільйон/інтер'єр:
Натура:
Павільйон/інтер'єр:

Запланована дата прем'єрного показу (релізу)
Країна 1: Україна, навесні 2021 р
Країна 2:
Країна 3:
Загальний бюджет
13 275 700 грн.
Орієнтовний обсяг державної підтримки
7 965 420 грн.
До заявки додаються:
1.
2.
3.
4.
5.

Додаток №2 “Документи, які характеризують кінопроект”;
Додаток №3 “Фінансовий план фільму”;
Помісячний план фінансування кінопроекту
Копія договору з автором сценарію;
Копії реєстраційних документів:
- Копія Статуту ТОВ “УКРКІНО”;
- Копія наказу про призначення директора ТОВ “УКРКІНО”;
- Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків
директора ТОВ “УКРКІНО”;
- Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство;
- Витяг з інформаційної системи ДФС щодо стану розрахунків ТОВ “УКРКІНО” з
бюджетом та цільовими фондами;
- Довідка про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати;
- Довідка щодо відсутності заборгованості перед державним та/або місцевими бюджетами;
- Довідка про те що ТОВ “УКРКІНО” не перебуває в процесі припинення;
- Гарантійний лист ТОВ “УКРКІНО”.

Директор ТОВ “УКРКІНО”
(посада)

_______________

Журженко О.С.

(підпис)

(П.І.Б.)

