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

Тому що війна
ТОВ «Харизма Груп»
Булат Альона Олексіївна
Берковський Владислав Михайлович
Україна, м.Київ
Ні
Так
Адаптація
Оригінальний

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Кравченко Тетяна Олександрівна
Україна
Фільми
Телесеріали
Фільм спільного виробництва

ВИД СЕСІЇ
ВИД ФІЛЬМУ

Тематична
Ігровий для широкої аудиторії

ЖАНР
Мова оригінальної версії
Колір
Тривалість (хв)
Формат зйомок
Формат копій
СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Кількість знімальних днів

м.Київ
Телефільми
Національний
фільм
Не тематична
Ігровий
авторський фільм
Анімаційний
Інший

Неігровий
Дитячий
драма
українська
Ч/Б
Кольоровий
90
35 мм
16 мм
Інший:
Цифровий
35 мм
Цифровий
Інший:
Фільм показує трагедію кохання двох головних героїв –
Івана і Марічки, мужнього чоловіка-воїна та героїчної
самовідданої жінки, а їх головна зброя проти усіх лих –
це кохання. Саме воно проводить глядача з однієї
історії в іншу, навіть там, де перемагає війна, кохання
все одно продовжує жити. З прадавніх часів
український народ страждає через війну, гинуть люди,
руйнуються сім’ї, але ми повинні не здаватись, а
завжди боротись і мати надію на перемогу, отже це
фільм про вічну боротьбу людей за щастя.
Вересень 2020
7

Країна зйомок Україна
Країна Україна

Тривалість (тижнів) 1
Натура: Київська область
Павільйон/інтер'єр: м. Київ
Країна Україна
Натура:
Павільйон/інтер'єр:
Країна Україна
Натура:
Павільйон/інтер'єр:
Запланована дата прем'єрного показу (релізу) 12.01.2021
Країна 1: 2021 рік
Країна 2:
Країна 3:
Загальний бюджет
2307200
Орієнтовний обсяг державної підтримки
2307200
До заявки додаються: (перелік документів)
1. Сценарій фільму «Тому що війна» -1 екз.
2. Копія договору № 0013 від 23.03.202 року, який підтверджує наявність авторських прав на
сценарій ТОВ «Харизма Груп» – 1 екз.
3. Синопсис художнього твору «Тому що війна» -1 екз.
4. Біографія та фільмографія продюсера – 1 екз.
5. Копія паспортних даних режисера та копії диплому, підтверджуючого отримання
режисерської освіти -1 екз.
6. Біографія та фільмографія режисера-постановника – 1 екз.
7. Біографія та фільмографія автора сценарію – 1 екз.
8. Перелік творчого складу знімальної групи (оператор-постановник, асистент оператора,
линійний продюсер, другий режисер, художник по гриму, художник-постановник, кастингдиректор, асистент режисера та інші)- – 1 екз.
9. Дрім каст (Перелік акторів, що дали згоду на зйомку та пройшли кастинг)
10. Копія статуту ТОВ «Харизма Груп» -1 прим.
11. Копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника підприємства – по 1 прим.
12. Копії наказів про призначення керівника підприємства та рішення єдиного власника ТОВ
про призначення директора – по 1 примірнику
13. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Харизма Груп»-1 арк.
14. Продюсерське бачення фільму та маркетингова стратегія -1 прим.
15. Характеристика героїв.
16. Календарний план фінансування фільму за рахунок бюджетних коштів.
17. Фінансовий план фільму та кошторис, розроблений в програмному забезпеченні FilmToolz –
по 1 прим.
18. Календарний план фінансування фільму – 1 арк.
19. Копія диплому, отриманого сценаристом на конкурсі за сценарій «Портрет Богуна», який
ввійшов до складу фільму-трилогії «Тому що війна» -1 арк
20. Режисерське бачення (експлікація) авторського фільму «Тому що війна» - 1 прим.
21. Копія договору ТОВ «Харизма Груп» з режисером-постановником №0011 від 23 березня
2020 року -1 прим.
22. Копія Додатку до Порядку взяття на облік та зняття з обліку з органів Пенсійного Фонду та
повідомлення про встановлення професійного класу ризику – 1 прим
23. Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено
на контролюючі органи - 1 арк
24. Орієнтовний календарний план виробництва фільму.

