Додаток 1
до Порядку та критерпв проведения
творчого конкурсу (штчингу)
(пункт 4 роздшу II)

ЗАЯВКА
на участь в конкурсному вщбор! (пггчингу)
Назва кжопроекту
Виробник
Продюсер (для телесер1ал1в можна зазначати
креативного продюсера)
Режисер
Громадянство / м1сце проживания
Перший фшьм
Сценарш
Якщо адаптагия, зазначаеться джерело
Автор сценар1ю
Громадянство / мюце проживания
Напрям конкурсного выбору
ГРУПА КОНКУРСНОГО В1ДБОРУ
ВИД CECII
ВИД Ф1ЛБМУ

ЖАНР
Мова орипнальноУ BepciV
Кол ip
Тривал1сть (хв)
Формат зйомок
Формат копш
СТИСЛИИ 3MICT К1НОПРОЕКТУ

ЗН1МАЛБНИИ ПЕРЮД
Кшьюсть зшмальних дшв

Невидиме свггло
ТОВ «ОДЕСА Ф1ЛБМ ПРОДАКШН»
Андрш O c i n o B
Юл1я Павлова
У краУна, м.КиТв
■Так
■Орипнальний

Hi

Адаптащя

Серий 1гнацевич
КиТв
УкраТна
Телефшьми
■Фьпьми
Телесер1али
Фшьм сшльиого
■ Нацюнальний
виробництва
ф1Л ЬМ
Тематична
■Не тематична
1гровий авторський
■ Ггровий для
фшьм
широкоУ аудитор»
Ашмацшний
Не1гровий
Дитячий
1нший
молод1жна драма
украТнська
Ч/Б
■Кольоровий
90 хв.
16 мм
35 мм
1нший:
■Цифровий
■Цифровий
35 мм
1нший:
Десятикласниця BiKa живе звичайним
тдл1тковим
життям
в
спокшному
провшцшному мютечку, аж поки шдозри у
стосунках з учителем не перевертають и
св1т
догори
дригом.
1й
доведеться
роз1братися у вщносинах з батьками,
подругою та хлопцем, щоб очистити власне
життя В1 Д старих таемниць та недомовок, i
водночас вивести корумпованого директора
на чисту воду.
Жовтень 2021
Червень 2021
50 дшв

КраУна зйомок
КраУна: У краУна
КраУна
КраУна

Тривал1сть (тижшв)
Натура: 3 тижш
Павтьйон/штер'ер: 5 тижшв
Натура:
Пав1льйон/штер'ер:
Натура:
Павшьйон/штер'ер:

Запланована дата прем’ерного показу (рел1зу)
КраУна 1: У краУна: 2022 pi к
КраУна 2:
12 616 650,00
Загальний бюджет
11 971 650,00
Ор1ентовний обсяг державноУ п’щ трнмки

КраУна 3:

До заявки додаються:
Синопсис
Режисерське бачення (ексгшкащя)
Продюсерське бачення
Маркетингова стратегия
Бюграф1я та ф1льмограф1я режисера-постановника
Бюграф1я та фшьмограф1я продюсера
Бюграф1я та фшьмограф1я автора сценар1ю
Кшосценарш
П ерелк творчого складу зшмальноУ групи
Ор1ентовний календарний план виробництва фшьму; мюця основних зйомок
Кошторис фшьму (л1м1т витрат)
Фшансовий план фшьму
1нформац1я про рашше отриману державну фшансову пщтримку
П ерелк акторiв
Календарний план фшансування фшьм1в за рахунок Державного бюджету УкраТни
Посилання на попередш фшьми режисера
KoniT докумешчв, що шдтверджують осв1ту режисера кшопроекту у галуз!
Кошя договору, що шдтверджуе наявшсть авторських прав на сценарш суб'екта
продюсерськоТ системи
К о т я статуту
К о т я 1ПН кер1вника оргашзагщ
К о т я Наказу про призначення кер1вника
Дов*1 дка про банкрутство
Дов*1 дка про неприпинення
Витяг з особистого кабшету платника податюв
Дов1дка про в1дсутшсть заборгованост1 i3 виплати зароб1тноТ плати
Дата заповнення 27.03.2020

Директор
(посада)

Колода К.К.
(П.1.Б.)

