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

Під контролем
ТОВ «ТРИФІЛМС»
Євгеній Матвієнко
Алекс Осмоловський
Громадянин держави
Ізраїль, проживає в
Україні
Так
Оригінальний
Алекс Осмоловський
Громадянин держави
Ізраїль, проживає в
Україні
Фільми

Бенні Шкловські
Громадянин держави
Ізраїль

Національний фільм
Не тематична
Ігровий для широкої
аудиторії

Мова оригінальної версії
Колір
Тривалість (хв)
Формат зйомок

Пригодницька
комедія
українська
Кольоровий
20
Цифровий

Формат копій

Цифровий

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
КІНОПРОЕКТУ

Батко та син, які працюють разом в
каскадерській компанії, проходять кризу
відносин. Конфлікт між батьком та дитиною,

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Кількість знімальних днів
Країна зйомок
Запланована дата
прем'єрного показу (релізу)
Країна 1: Україна
Загальний бюджет

що прагне незалежності та самостійності відбувається під час критичного моменту виконання дуже небезпечного трюку на
знімальному майданчику. Конфлікт може бути
вирішено тільки через прийняття.
Червень 2021р.
12 днів
України
Вересень 2021р
Країна 2: Ізраїль
1 095 612 грн.

Орієнтовний обсяг державної підтримки
1 095 612 грн.
До заявки додаються:
- Синопсис
- Режисерське бачення
- Продюсерське бачення
- Маркетингова стратегія
- Біографія та фільмографія режисера-постановника, посилання на його роботи
- Біографія та фільмографія продюсера
- Біографія та фільмографія автора сценарію
- Кіносценарій
- Орієнтовний календарний план виробництва, місця зйомок
- Ліміт витрат
- Календарний план фінансування фільмів за рахунок Державного бюджету України
- Копії документів, що підтверджують освіту режисера кінопроекту у галузі
- Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав
- Копії реєстраційних документів: статут, витяг з ЄДР, виписка з ЄДР
- Довідка з ДФС про відсутність заборгованості перед бюджетом зі сплати податків та зборів
- Наказ про вступ на посаду директора
- Довідка про відсутність заборгованості виплат заробітної плати
- Довідка про те, що Товариство не знаходиться у стані припинення
Дата заповнення 28.03.2020
Директор
(посада)

Матвієнко Є.Б.
(П.І.Б.)

