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

ЕЛВІС
ТОВ “УКРКІНО”
Ольга Журженко, Людмила
Пічугіна-Усенко, Десняна Рожкова
Максим Наконечний
Україна
Так
Ні
Оригінальний
Адаптація
Максим
Наконечний
Україна
Фільми
Телефільми
Телесеріали
Фільм
Національний фільм
спільного
виробництва
Тематична
Не тематична
Ігровий для
Ігровий авторський фільм
широкої
аудиторії
Неігровий
Анімаційний
Дитячий
Інший
Документальний
українська
Кольоровий Ч/Б
85 хв.
35 мм
16 мм
Цифровий
Інший:
35 мм
Цифровий
Інший:
Упродовж трьох років у передмістях і
селах навколо Києва жінки не могли
почувати себе в безпеці - із вражаючою
регулярністю на околицях знаходили тіла
зґвалтованих жінок. Жертви, що вижили,
свідчили про напади чоловіка із

загадковою, схожою на Елвіса Преслі,
зовнішністю, моторошним магнетизмом та
звіриною хіттю до оволодіння своїми
жертвами. Наш фільм поступово
розкриватиме події цієї страшної справи з
точки зору слідства, жертв, та самого
вбивці.
ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Кількість знімальних днів
Країна зйомок
Країна
Україна
Країна
Країна

20
Тривалість (тижнів) 10 тижнів
Натура: 5 тижнів
Павільйон/інтер'єр: 5 тижнів
Натура:
Павільйон/інтер'єр:
Натура:
Павільйон/інтер'єр:

Запланована дата прем'єрного показу (релізу)
Країна 1: Україна липень 2020 року
Країна 2:
Країна 3:
Загальний бюджет
 9 940 000 грн
Орієнтовний обсяг державної підтримки
9 940 000 грн
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;
- Довідка 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”.

