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

ВИННІ КАРПАТИ
ТОВ «СПІЛЬНА ПЕРЕМОГА
ПРОДАКШН»
Іваненко Валерія Володимирівна
Скрипій Максим Олександрович
Україна (Посвідка на проживання)
Так
Ні
Оригінальний
Адаптація
Скрипій Максим Олександрович
Україна (Посвідка на проживання)
Фільми
Телефільми
Телесеріали
Фільм
Національний фільм
спільного
виробництва
Тематична
Не тематична
Ігровий для
Ігровий авторський
широкої
фільм
аудиторії
Неігровий
Анімаційний
Дитячий
Інший
Трилер, містика
Українська
Кольоровий Ч/Б
90 хв
35 мм
16 мм
Цифровий
Інший:
35 мм
Цифровий
Інший:
У 6-му столітті нашої ери відбулася велика
битва між гунами, покровителем яких був
демон страху Мермун, і гуцулами, які
були під захистом священного лісу. Зло
тоді зазнало поразки, а демона заточили у
піземну в’язницю на території Карпат.
Однак, молодий та амбіційний режисер

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Кількість знімальних днів
Країна зйомок: Україна
Країна: Україна

Максим, не вірить у містику та казки. Він
одержимий ідеєю зняти свій
повнометражний фільм будь-якою ціною.
Він іде знімати кіно у заборонену
місцевість, незважаючи на попередження.
Травень 2021 Червень 2021
28
Тривалість (тижнів) 4
Натура: 3
Павільйон/інтер'єр: 1

Запланована дата прем'єрного показу (релізу)
Країна 1: Травень 2022
Країна 2:
Країна 3:
Загальний бюджет
11 994 138,00 грн
Орієнтовний обсяг державної підтримки
11 994 138,00 грн
До заявки додаються синопсис, режисерське бачення, продюсерське бачення, маркетингова
стратегія, біографія та фільмографія режисера-постановника та автора сценарію, біографія та
фільмографія продюсера, кіносценарій, перелік творчого складу знімальної групи, орієнтовний
календарний план виробництва фільму та місця основних зйомок, кошторис фільму, інформація
про раніше отримувану державну підтримку, перелік акторів, фінансовий план виробництва,
календарний план фінансування за рахунок Державного бюджету України, копії документів, що
підтверджують освіту режисера у галузі, копія договору, що підтверджує наявність авторських
прав на сценарій суб’єкта продюсерської системи, копії реєстраційних документів (копія Статуту,
копія наказу про призначення керівника), план фінансування, довідка про не банкрутство, довідка
про дію юридичної особи, довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом зі сплати
податків та зборів, довідка про відсутність заборгованості із виплати заробітньої плати.
(перелік документів)

Дата заповнення 27.03.2020 р.

