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

Ігровий короткометражний фільмдебют «Машина щастя»
Фізична особа підприємець Кримська
Ольга Леонідівна
Петренко Тетяна Петрівна
Кримський Сергій Вікторович
Українське / м. Київ
 Так
 Оригінальний
Кримський Сергій Вікторович,
Феофанова Ірина Олександрівна.
Українець,
м. Київ, м. Ірпінь
українка.
 Фільми
 Національний фільм
 Не тематична
 Ігровий
для широкої
аудиторії
Неігровий
Анімаційний
Дитячий
Інший
Трагікомедія
Українська
Кольоровий
16
35 мм
16 мм
 Цифровий Інший:
35 мм
 Цифровий
Інший:
«Машина щастя» – це короткометражний
фільм про те, на що готова піти людина
заради влади. Ярик – невдаха, який працює
на автомийці і мріє про щастя, але нічого
для щастя не робить. Одного дня йому в
руки потрапляє дивна машина – завів
двигун і… потрапив у будь-яку свою

фантазію. Перші фантазії Ярика скромні та
обережні, проте що більше він подорожує
нереальним, але таким прекрасним світом,
тим сміливішим стає. Секс, успіх і врешті
влада – машина дасть Ярику все. Однак за
машиною повернеться її власник –
вирішують лише обставини.
ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД
липень 2020 рік.
вересень
Кількість знімальних днів
9 знімальних днів
Країна зйомок
Тривалість (тижнів) два тижні
Натура: парковка біля автомийки,
Україна
подвір’я біля будинку, дорога за містом,
ліс, міст через дорогу в мегаполісі.
Павільйон/інтер'єр: автомийка, квартира,
нічний клуб, басейн, трибуна, заможний
будинок.
Запланована дата прем'єрного показу (релізу) Листопад 2020 року
Країна 1:
Країна 2:
Країна 3:
Загальний бюджет
1 354 549 грн. 35 коп. (один мільйон
триста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот
сорок дев’ять грн. 35 коп.) Без ПДВ
Орієнтовний обсяг державної підтримки
1 354 549 грн. 35 коп. (один мільйон
триста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот
сорок дев’ять грн. 35 коп.) Без ПДВ
До заявки додаються:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Синопсис
Режисерське бачення
Продюсерське бачення
Маркетингова стратегія
Біографія та фільмографія режисера-постановника
Біографія та фільмографія продюсера
Біографія та фільмографія автора сценарію
Літературний сценарій
Перелік творчого складу знімальної групи (оператор-постановник, художник-постановник,
композитор та інші)
Перелік акторів (тільки головних)
Орієнтовний календарний план виробництва фільму; Місця основних зйомок
Кошторис фільму (ліміт витрат)
Фінансовий план фільму
Календарний план фінансування фільму за рахунок Державного бюджету України
План фінансування за рахунок бюджетних коштів
Інформація про раніше отриману державну фінансову підтримку
Інформація про відсутність заборгованостей
Копії документів, що підтверджують освіту режисера кінопроекту у галузі
Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав на сценарій суб’єкта
продюсерської системи
Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань

21.
22.
23.
24.
25.

Копія довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль з справлянням яких
покладено на контролюючі органи
Копія свідоцтва про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників,
розповсюджувачів та демонстраторів фільмів
Копія Витягу з реєстру платників єдиного податку
Копія Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Форма 1

Дата заповнення 24 березня 2020 року
Контактні дані:
Кримська Ольга Леонідівна
тел. +380504416213
krymskaya.ol@gmail.com
виробник
_______________
(посада)

