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)
Режисери
Громадянство / місце проживання
Перший фільм
Сценарій
Якщо адаптація, зазначається джерело
Автор сценарію
Громадянство / місце проживання
Напрям конкурсного відбору

«Море - це добре»
Трумен Продакшн ТОВ
Валерій Калмиков
Оксана Ромашенко
Україна
Так
Оригінальний
Павло Ар'є
(Алєксєєв)
Україна
Фільми
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ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
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Короткометражний
ігровий
ЖАНР
Мова оригінальної версії
Колір
Тривалість (хв)
Формат зйомок

Трагікомедія
Українська
Кольоровий
20
Цифровий

Формат копій
СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ

XX X*!\
V

Цифровий
Мрія всього життя вже не зовсім молодої
матері-одиночки Олени починає збуватися:
Анатолій, якого вона кохає вже більше
десяти років, нарешті пішов від нелюбимої
дружини. Олена, її дочка Віка та Анатолій
рушають у відпустку до моря. Обставини
несподіваної смерті бабусі, в якої вони

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Кількість знімальних днів
Країна зйомок
Україна
Запланована дата прем'єрного показу (релізу)
Країна 1: Україна, Червень 2021
Країна 2:
Загальний бюджет
Орієнтовний обсяг державної підтримки

знімають помешкання в прибережному
місті Чорноморську, перетворюють
відпочинок у справжнє випробування для
Олени та її близьких.
Вересень
Жовтень 2020 р.
2020 р.
12
Тривалість (тижнів) 3
Натура: 2
Павільйон/інтер'єр: 1
Країна 3:
1 499 598,00
1 499 598,00

До заявки додаються: Синопсис, Режисерське бачення, Продюсерське бачення, Маркетінгова
стратегія, Біографія та фільмографія режисера-постановника, Біографія та фільмографія
продюсера, Біографія та фільмографія автора сценарію, Кіносценарій, Перелік творчого складу
знімальної групи. Орієнтовний календарний план виробництва фільму, місця основних зйомок,
Кошторис фільму, Інформація про раніше отриману державну фінансову підтримку, Перелік
акторів, Календарний план фінансування фільму за рахунок Державного бюджету України,
Фінансовий план, Копія диплому режисера-постановника, Копія авторського договору про
передачу виключних прав на авторський сценарій

Дата заповнення 13.04.2020
Контактні дані:
прізвище, ім'я контактної особи
тел.
електронна адреса
Директор

Калмикова Я.В.

(посада)

(П.І.Б.)

