
ЗАЯВКА 

Додаток 1 

до Порядку та критерi"iв проведения 
творчого конкурсу (пiтчингу) 

(пункт 4 роздiлу 11) 

на участь в конкурсному вiдборi (пiтчингу) 

-

Назва кiнопроекту «ЗПРАСТУЙ, Й€ТТI, НОВИЙ PIIO » 
-

Виробник ТОВ «Ейдетiк пiкчерз» 

Продюсер (для телесерiалiв можна зазначати Роман Негрiенко, Ольга Мiсько, Олексiй 

креативного продюсера) Пантелеев (креативний продюсер) 

Режисер Кирило Тимченко 

Громадянство / мiсце проживания Украi"нець, Украi"на, м.ки·iв 

Перший фiльм Так 

Сценарiй Оригiнальний 

Якщо адаптацiя, зазначаеться джерело нi 

Автор сценарiю Bipa Яковенко 

Громадянство / мiсце проживания Укра·iнка Укра·iна, м.Киi"в 

Напрям конкурсного вiдбору Фiльми 

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВIДБОРУ 
Нацiональний фiльм 

ВИДСЕСII 
Не тематична 

ВИДФIЛЬМУ Iгровий для 

широкоi" 

аудиторii" 

-

--
ЖАНР 

Романтична комед1я 



' 

- -
Мова ооиrlнально\' веосi'1' УКDа'iнська 

- -
Колiр Кольоровий 

-
Тоивалiсть (хв) 92 

- -
Формат зйомок 

-
Цифровий 

Формат копiй Циdтовий 

СТИСЛИЙ ЭМIСТ КIНОПРОЕКТУ У новорiчну нiч у горах Драгобр ат ЭНИК&Е 
туристка, яка при'iхала 3 друзями на 

Новорiчнi канiкули. Хто винний у "ii 
зникненнi - небеэпечний ЙЕ:ттi чи 
випадковий ритуал, який студенти ско"iли 

~артома? Та головне, як повернути 
дшчинv? 

ЗНIМАЛЬНИЙ ПЕРIОД Грудень 2020 Лютий 2021 

Кiлъкiстъ знiмалъних днiв 27 

Кра'iна зйомок Тривалiсть (тижнiв) 

Кра'iна Натура: 3 
Павiльйон/iнтер'ер: 3 

Украi"на 

КраУна .· • Натура: . . 
Павiльйон/iнтео'Е:р: 

Краi'на Натура: 

Павiльйон/iнтер'ер: 

Запланована дата поем'еоного показу ( релiзу 1: 21.12.2021 

Кра'iна 1: Украi'на Краi'на 2: Кра'iна 3: 

Загальний бюджет 23 760 000,00 грн 
-

-- ,.,.~ ....... .-. 
• ~1 1 о nn!il nnn nn rrнt 

До заявки додаються: синопсис фiльму; режисерське бачення; продюсерське бачення; маркетингова 
стратегiя ; фiльмографiя режисера · фiльмографiя продюсера· фiльмографiя автору сценар~ю; 

• • • ' • ' • н иробництва к1носцснар1й; перел1к творчого складу зюмально'i групи; ор1ентовний календарниn план в 
фiл·ьму; мiсця основних зйомок; кошторис фiльму; iнформацiя про ранiше отриману державну 



фiнансову пiдтримку; пере~iк акто~iв? календ~~ний план фiнансув~ння фiлъмiв за рахунок 
Державного бюджету Укра~ни; кошя. ~нвес;гиц,иного договору_~ кошя доrово~~' що пiдтверджуе 
наявнiсть авторських прав на сценарtи суб екта продюсерсъко, системи; копн реестрацiйних 
документiв 

дата заповнення 08.07.2020 

Директор ТОВ «Ейдетiк Пiкчерз» __ __ 
(посада) 

О. В. Пантелеев 
(П.l .Б.) 


