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

Мисливці за підписантами
ТОВ “УКРКІНО”
Ольга Журженко, Людмила Пічугіна-Усенко,
Десняна Рожкова
Михайло Херсонський
Україна
Так
Ні
Оригінальний
Адаптація
Михайло
Херсонський
Україна
Фільми
Телефільми
Телесеріали
Фільм спільного
Національний фільм
виробництва
Тематична
Не тематична
Ігровий для широкої
Ігровий авторський
аудиторії
фільм
Неігровий
Анімаційний
Дитячий
Інший
документальний
українська, англійська
Кольоровий
Ч/Б
85 хв.
35 мм
16 мм
Цифровий
Інший:
35 мм
Цифровий
Інший:
Їх називають SignerBusters. З того моменту, як в 2014
році “більш ніж 100 відомих російських діячів
культури і мистецтва підписали лист на підтримку
позиції президента Росії в зв'язку з ситуацією в
Україні і в Криму,” (BBC) - SignerBusters регулярно
збираються біля дверей концертних залів, бібліотек і
лекторіїв Нью Йорку, Бостону, Вашингтону, СанФранциско, щоб голосно нагадати тим, хто цей лист

лист
підписав,
про
існування
тонкого,
метафізичного зв'язку між людиною і його
підписом.
ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Кількість знімальних днів
Країна зйомок
Сполучені Штати Америки
Країна
Сполучені Штати Америки
Країна
Країна

4 місяці
Тривалість (тижнів)
16 тижнів
Натура: 12 тижнів
Павільйон/інтер'єр: 4 тижня
Натура:
Павільйон/інтер'єр:
Натура:
Павільйон/інтер'єр:

Запланована дата прем'єрного показу (релізу)
Країна 1: Україна, навесні 2021 року
Країна 2:
Загальний бюджет 12 492 000 грн.
Орієнтовний обсяг державної підтримки
7 495 200 грн.

Країна 3:

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;
- Довідко про те що ТОВ “УКРКІНО” не перебуває в процесі припинення;
- Довідка щодо відсутності заборгованості перед державним та/або місцевими бюджетами;
- Довідка про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати;
- Копія заяви на отримання довідки ДФС, квитанція та гарантійний лист ТОВ “УКРКІНО”.

Директор ТОВ “УКРКІНО”
(посада)

_______________

Журженко О.С.

(підпис)

(П.І.Б.)

