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

«Донбас-Гімалаї»
ТОВ «Трумен Продакшн»
Валерій Калмиков, Олексій Кобелєв
Аліса Коваленко
Україна
Так
О р и гін ал ь н и й

Аліса
Коваленко
Україна
Ф іл ьм и

Телесеріали
Фільм
спільного
виробництва
Тематична
Ігровий для
широкої
аудиторії

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

ВИД СЕСІЇ
ВИД ФІЛЬМУ

Формат копій
%

СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ

Телефільми
Н ац іон ал ь н и й ф ільм

Н е тем ати ч н а

Ігровий авторський фільм

Анімаційний
Дитячий
Інший
документальний
українська
К ол ь ор ов и й
Ч/Б
80
35 мм
16 мм
Ц и ф р ов и й
Інший:
35 мм
Ц и ф р ов и й
Інший:
Ліза, Руслан, Лєра, Ілля та Богдан були
просто дітьми, коли почалася війна на
Донбасі. Тепер вони підлітки, що
намагаються знайти себе в цьому світі. Під
керівництвом знаного українського
мандрівника та провідника
Валентина Щербачова, який вирішив дати
цим дітям шанс знайти новий горизонт у
житті, вони відправляться у неймовірну
Н еігр ов и й

ЖАНР
Мова оригінальної версії
Колір
Тривалість (хв)
Формат зйомок

Ні
Адаптація

подорож: підйом на Гімалайські вершини.
ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Листопад
Травень 2020 р.
2019 р.
Кількість знімальних днів
60
Країна зйомок
Тривалість (тижнів) 16
Непал
Натура: 2
Павільйон/інтер'єр:
Україна
Натура: 7
Павільйон/інтер'єр:7
Країна
Натура:
Павільйон/інтер'єр:
Запланована дата прем'єрного показу (релізу) грудень 2020 р.
, .
Країна 1: Україна
Країна 2:
Країна 3:
Загальний бюджет
3 660 720,80 грн.
Орієнтовний обсяг державної підтримки
3 111 612,68 грн.

До заявки додаються:
Синопсис, Режисерське бачення, Продюсерьске бачення, Маркетингова стратегія, Біографія
та фільмографія режисера та автора сценарію, Біографія та фільмографія продюсерів,
Фільмографія оператора, Трітмент, Перелік творчого складу знімальної групи, Орієнтовний
календарний план виробництва та місця основних зйомок, Ліміт витрат, Гарантійний лист,
Інформація про отриману раніше державну фінансову підтримку, Календарний план
фінансування фільму за рахунок Державного бюджету України,Фінансовий план фільму
(Додаток 3), Посилання на попередні фільми та роботи режисера, Копія договору, що
підтверджує наявність авторських прав на сценарій суб'єкта продюсерської системи, Копія
статуту, Реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника, Копія наказу
про призначення керівника, Довідка про відсутність податкової заборгованості, Довідка про
відсутність заборгованості із заробітної плати, Довідка про відсутність стану банкрутства,
Витяг з ЄДРПОУ

Дата заповнення
Контактні дані:
тел.

і

електронна адреса
Директор
(посада)

Калмикова Я.В.
(П.І.Б.)

