Додаток 1
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу II)
ЗАЯВКА
на у ч асть в конкурсном у відборі (пітчингу)
Назва к і н о п р о е к т у _______________________ «Древо Життя»______________________
Виробник _______________________________ ТОО «МіроГраф»_________________________
Продюсер (для телесеріалів можна зазначати
Сергій Куркаєв
креативного продюсера)______________________________________ ________________ _____
Режисер________________________________ Володимир І Іужний________________________
І ’ромадянство / місце проживання
Україна / м. К и ї в ________________
і Перший фільм_____________________________ Так
____________ Ні ___________
С ц е н а р і й _____________________
Оригінальний
[Адаптаці я ______
Якщо адаптація, зазначається джерело____ ______ -__________________ ____________________
Автор сценарію_____________________________ Сергій К у р к а є в _______________ ______
Громадянство / місце проживання_______ _____ Україна / м. Одеса__________ ____________
Напрям конкурсного відбору
Фільми
Телефільми
______
_________________________________ Телесеріа л и _________________________________
_
ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
Фільм
Національний фільм
спільного
____________________________________________ виробництва_____________________________
ВИД СЕСІЇ_________________________________Тематична_____Не тематична______________
ВИД ФІЛЬМУ
Ігровий для
Ігровий авторський фільм
широкої
аудиторії______________________________
Неігровий_____ Анімаційннй_____ _______
_____________________ ______________________ Дитячий
Інший_________________
Ж А Н Р _________ ____________________ П р и т ч а ___________ _____________
Мова оригінальної версії_____________________ у к р а ї н с ь к а ___________________________
Колір__________________________________ Кольоровий
Ч / Б _________ ______
Тривалість (хв)______ ___________________
8 х в . _______ _______________________
Формат зйомок
35 мм________16 мм______________________
Цифровий
Інший:____________________
Формат копій
35 мм_________ Цифровий________ _______
______________ Інший:___________________________________
СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНО] ІРОЕКТУ
Зазвичай ми живемо за рахунок наданого нам
авансу, який одного разу доведеться
повернути, щоб продовжити ланцюжок
життів. Я пам'ятаю яскраве переривчасте
світло. Світло ллється через отвір в кінці
тунелю. А перериває його чорний силует
_____________________ чоловіка, що біжить............................................
ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД
квітень 2020 року
Кількість знімальних днів_____ _____________ 66___________________________
Країна зйомок______________________________ Тривалість 13 (тринадцять тижнів)_________
Країна
Натура: Україна, Київ
ІІавільйон/інтер'єр: Україна, Київ___ ____
Країна
Натура:
_______________________________ 1Іавільйон/інтер'єр:_______________________
Країна_______________________ ____________ Натура:_______________________ __________

___________________________________________ Павільйон/іптер'ср:_______________________
Запланована дата прем'срного показу (релізу): лютий 2021 року
________________
Країна 1:_______________________ Країна 2:
Країна 3 : __________________
Загальний бюджет
1 911 515,00 (один мільйон дев'ятсот
одинадцять тисяч п'ятсот п'ятнадцять)
___________________________________________ гривень.__________________________ ___ __
Орієнтовний обсяг державної підтримки
1 911 515,00 (один мільйон дев'ятсот
одинадцять тисяч п'ятсот п'ятнадцять)
___________________________________ гривень._______ ________________________
До заявки додаються:
1. Синопсис фільму;
2. Кіносценарій;
3. Біографія та фільмографія автора сценарію та продюсера
4. Біографія та фільмографія режисера;
5. Режисерське бачення;
6. Сторіборд;
7. Маркетингова стратегія та продюсерське бачення;
8. Ліміт витрат (бюджет) фільму;
9. Орієнтовний календарний план,
10. План фінансування;
11. Договір з автором сценарію (копія);
Додаткові документи:
12. Копії статутних документів;
13. Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється
органами доходів і зборів;
14. Довідка про відсутність заборгованості но заробітній платі;
15. Довідко про те що компаніє не є банкрутом і проти неї не порушено справ про банкрутство;
16. Довідка про те що компанія не перебуває у стані припинення юридичної особи.
17. Довідка про раніше отримані бюджетні кошти;
18. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків керівника компанії.

Дата заповнення 31.07.2019 р.

ТОВ «МіроГраф»
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