ЗАЯВКА
на участь в конкурсному відборі (пітчингу)
Назва кінопроекту

Ігровий короткометражний фільм-дебют
«Батько»

Виробник

ФОП Воронюк-Волошина Леся
Олександрівна

Продюсер (для телесеріалів можна
зазначати креативного продюсера)

Воронюк-Волошина Леся Олександрівна

Режисер

Кримський Сергій Вікторович

Громадянство / місце проживання

України / м. Київ

Перший фільм

Так

Сценарій

Оригінальний

Автор сценарію

Кримський Сергій Вікторович

Громадянство / місце проживання

України/ м. Київ

Напрям конкурсного відбору

Фільми

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Національний фільм

ВИД СЕСІЇ

Тематична

ВИД ФІЛЬМУ

Ігровий для
широкої аудиторії

ЖАНР

Військова драма

Мова оригінальної версії

Українська

Колір

Кольоровий

Тривалість (хв)

12 хвилин

Формат зйомок
Цифровий
Формат копій

Цифровий

СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ

Петрович, парамедик волонтерської швидкої
допомоги, евакуює з передової тяжко
пораненого бійця разом з тілом вбитого
військового, замотаного в брезент. Згодом
Петрович випадково з’ясовує, що вбитий
військовий - його син. В цю ж мить машина
швидкої допомоги потрапляє в засідку ворога,
і Петрович опиняється віч-на-віч із вбивцею
сина. Перед героєм постає вибір: помститися
за смерть рідної дитини чи врятувати життя
пораненого бійця.

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Жовтень-листопад

Кількість знімальних днів

3 знімальних дні

Країна зйомок: Україна

Тривалість: 2 тижні

2020

Натура: військовий полігон, блокпост,
подвір’я лікарні.
Павільйон/інтер’єр: волонтерський автомобіль
швидкої допомоги
Запланована дата прем'єрного показу (релізу): грудень 2020
Загальний бюджет

1 481 275,34 грн

Орієнтовний обсяг державної підтримки 1 481 275,34 грн
До заяви додаються:
1. Синопсис
2. Логлайн
3. Режисерський задум
4. Продюсерське бачення
5. Маркетингова стратегія
6. Кіносценарій
7. Орієнтовний календарний план виробництва фільму
8. Кошторис фільму
9. Фінансовий план фільму
10. Календарний план фінансування фільму за рахунок Державного бюджету України
11.План фінансування за рахунок бюджетних коштів
12. Інформація про раніше отриману державну фінансову підтримку
13. Інформація про відсутність заборгованостей
14.Біографія та фільмографія режисера-постановника та автора сценарію
15.Біографія та фільмографія продюсера
16. Перелік творчого складу знімальної групи
17. Режисерська експлікація
18.Копії документів, що підтверджують освіту режисера кінопроєкту у галузі
19. Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав на сценарій суб’єкта
продюсерської системи.

20.Копія Витягу з ЄДР фізичних осіб-підприємців
21. Копія довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль з справлянням яких
покладено на контролюючі органи
22. Копія свідоцтва про включення суб’єкта до Державного реєстру виробників фільмів
23. Копія витягу з реєстру платників єдиного податку
24. Форма 1.

