зАявкА

на участь в конкурсному вiлборi (пiтчингу)
Назва кiнопроекту
Виробник
Пролюсер (для телесерizuliв можна зазначати
креативцого продюсера)
Режисер
Громадянство / мiсце проживання
Перший фiльпл
Сценарiй
Япщо адаптацiя, зазначаеться джерело
Автор сценарiю
Громадянство / мiсце проживання
Напрям конкурсного вiдбору

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВIДБОРУ

вид cECIi

ВИД ФIЛЬМУ

Весiльний СПАДоК
ТоВ <Фiльм Ю Ей Телевiхсн>
олена Малкова
Qлексiй Гуз
YKpaiHa

Так

Оригiнальний
олена Мlалкова
Украiна, м. Itиiв

Фiльми

Мова оригiнальноi Bepcii
Колiр
Тривалiсть (хв)
Формат зйомок
Формат копiй

СТИСЛИЙ ЗМIСТ КIНОПРОЕКТУ

ЗНIМАЛЬНИЙ ПЕРIОД
Кiлькiсть знiмальних днiв

Краiна зйомок:
Украiна

Запл?ч9вана дата прем'ерного показу (релiзу)

Телефiльми

телесерiали

Нацiональний фiльм

сDiльм
спiльноr,о
виробництва
тематична
Iгровий для

Iгровий авторський фiльм

Неiгровий
!итячий

Анiмацiйний
Iнший

широкоi
ачдиторii

жАнр

l Hi
l Адаптацiя

документальний
украiнська

не тематична

Кольоповий

ч/Б

100 хв
35 мм

16 мм

Цифровий

Iнший:

35 мм

Щифровий
Iнший:
Повнометражний документаJIьний фiльм
кВесiльний СПАДОК> - це l00 хвилин
занурення глядача у cBiT красивого,
багатого, яскравого, та дуже
рiзноманiтного украiнського традицiйного
весiлля i культури загаJIом. У фiльмi буле
представлено традицiТ та звичаi 8 регiонiв
УкраiЪи: Сарнського, Чернiгiвського,
Черкаського регiонiв, Закарпаття,
Киiвщини, Буковини, Харкiвськоi та IBaHoФранкiвськоi областей.
Грудень
2019 року
5

Трива-гliсть (тижнiв):
Натура - 0%

Павiльйон/iнтер'ср

-

1

1

00%

JцрФцзцgрцqцл2

02

_]еrццэцдЦ_Qрдде.
Opi с,Irтовнчй о бсяг

!о

0 року

держ;;!а;ЙБ;;Й

IФФца?,, _--_IДрgrцзJ.
_з 713 340,0

l 475 440,0

заявки додаються:

1.

2.

з
4,
5,

Синопсис /Iокументального фiльму <Весiльний СПАДОIt)
Рехtисерсьttе бачення (експлiкацiя) документаJIьного

СПАДОIt)

фiльму <Весiльний l

l

арк.
арк.

СПДДОК)

l

арк.

Продюсерське бачення документального
фiльму кВесiльний
МаркетинГова стратегiя документального
фiльмУ кВесiльний

Бiографiя

та

СПДДОК))

1 ар*.

фiльмографiя режисера-постановника (Олексiй Гуз) l арк.
документального фiльму кВесiльний СПАДОК)
6, Бiографiя та фiльмограr|iя продюсера (Олена Малкова) документального l арк.
фiльму кВесiльний СПАЛОК)
7. БiографiЯ та фiльмографiя автора сценарilо (Олена Малкова) 1 арк.
документального фiльму <Весiльний СПАДОК)
8. РозгорнутиЙ синопсиС (TpiTMeHT) документаllьного фiльму <Весiльний 2 арк.
СПАДОК)
9.
ПерелiК творчогО складУ знiма,тьноi групи документального
фiльму l арк.
кВесiльний СПАДОК)
10,
ОрiентовниЙ календарниЙ плаН виробництва документального
фiльму l арк.
<Весiльний СПАДОК)
КошториС до5ум:нтальногО фiльмУ кВесiльний
11
12. Лист вiд FILM. UA INTERNATIONдL LIMITED ло .Щержавного агентства 2l арк.
арк.
KiHo
щодо
досягнення
домовленостей
з
тов
кФIльм
YýРu':З_._питань
ю
Еи ТЕЛЕВIЖНD щодо спiльноi участi у фiнансуваннi виробництва
документаJIьногО фiльмУ з робочою нЕlзвQю <Весiльний СПАДОКD'
l3, Лист-гарантiя вiд ТоВ кФIльм
ю ЕЙ тЕлЕВIжн> вих. Ns 95 вiд 22 липня l арк.
2019 РОКУ
спiвфiнансування
виробництв.а документального фiльму
llo
<весiльний спАдок> за рахунок (ФIльм ю ЕЙ IнтЕрнЕшнл
лIмIтЕд>
14, IНфОРМаЦi"
державну
niorp"rny
тов l арк,
фiнансову
:до_l::iше___отриману
КФIЛЬМ Ю ЕЙ
ТЕЛЕВIЖН)

СПАДОК)

1|

1б,
17.

l8.

19,
20'

2l.
22.

ZJ.

24.
25,
26,

ПерелiК aKTopiB (експертiВ) локуменТальногО
фiльму кВесiльний СПДДОК) 1 арк.
Календарний план фiнансування документtUIьного
фiльму кВесiльний r uir*.
СПАДОК)) за рахунок .Щержавного бюджету Украiни

Гуз)
СПАДОК)
iвiтки)

ПосиланнЯ на попереДнi фiльмИ
режисера (Олексiй
ФiнансовИй плаН документЕlлr"оiо
фiльму <<ВесiльниЙ
Бiографiя амбасадору фiльму кВесiлЪний СПАДок> (Mapii
ПрезентаЦiя докупrеНтаJIьногО фiльмУ кВесiльнИй СПАДОК))
Засвiдчена копiя авторського договору про створення
фiльму кВесiльний
СПАДОК) з О. Малковою
Засвiдчена копiя статуту ТоВ (ФIЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВIЖн)
реестрацiйний. номер*облiковоi картки платника податкiв
директора ТОВ
(ФIЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВIЖН> Молодовот Л.А.
Засвiдчена копiя наказу про призначення директора ТОВ кФIЛЬМ
Ю
ТЕЛЕВIЖН> МолодовоI Л.д.
Засвiдчена копiя наказу про виконання обов'язкiв
директора ТоВ (ФIЛЬМ
ю ЕЙ тЕлЕвIжн> I]апком в.€.
Ресстрацiйний номер облiковот картки платника податкiв в,о.
директора ТОВ

ЕЙ

l

арк.

1 арк.

l арк.
б арк.

l1Ърк.

20 арк.
1 арк.

l

арк.

l

арк.

1 арк.

27.

28,

29,

30.

31.

(ФIлъм ю ЕЙ тЕлЕвIжн>

L{апка

в,е.

i.*r;":Ъ;":fr]rТtrdЪ} fjffiИХ
Оригiнап

юсiб-пiдприемцiв та громадських б арк.

б

довiдки вiд ТОВ (ФIЛЬМ
ЁИ тЕлЕвIжн>.вих. Jф96 вiд l арк.
22 липня 2019 року, що пiдтверджуе,
що ТоВ кФIЛЬМ Ю Ей ТЕЛЕВIЖн>
не перебувае у cTaHi припинення
юрrдичrrоi особи
оригiпаtr довiдlц вiд ТоВ коIЛЪй
б'ЕяТълЕВIЖн).вих, М97 вiд 1арк.
22 ЛИПНЯ 2019 року, цо пiдтверджуе,
шо ТОВ (ФIлъм

Ёi"-i;Ж

баНКРУТОrvr

ю Ей тЕлЕвIжн)
Та вiдносно нього не порушено справу про

Оригiнагr ДОвiдцц вiд 19 липня 2019
року про вiдсутнiсть у ТоВ (ФIЛьм
заборгованостi з платежiв, контроль
за справлянням яких
покладено на контролюючi органи
Оригiнал довiдки вiд Тов поtльм ю ЕЙ
тЕлЕвIЖН> вих. J\b2
вiд l б липня
--тйЬЪlili""

Ю

Еи тЕлЕВIЖН))

у тов
iз виплати заробiiноi

20l.9 року про вiдсутнiсть

заборгованостi

плати

кФIЛъй

-ы

Ёй

l

арк.

l

арк.

2З липня2019 р.
,;n

В. о.директора ТОВ кФiльм Ю Ей Телевiжн>

1рliй

(Ф_IлъМ Iп Fй\з
--l<ФIЛЬМ
ЕЙ l о
/ т- --J_Yю &rl

е

Щапко В. С.

о,}--lл+
>I?B oto$")

