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

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Кількість знімальних днів
Країна зйомок
Україна
Запланована дата прем'єрного показу (релізу)
Україна: вересень 2022 р.
Країна 2:
Загальний бюджет

«Останні канікули»
ТОВ «Директорія Кіно»
Ігор Савиченко, Дмитро Кожема
Христина Сиволап
Україна
Так
Оригінальний
Олексій Сиволап
Україна
Фільми
Телесеріали
Фільм
спільного
виробництва
Тематична
Ігровий для
широкої
аудиторії
Неігровий
Дитячий
Комедія
Українська
Кольоровий
90 хв.
35 мм
Цифровий
35 мм
Інший:

Україна, м. Київ
Ні
Адаптація

Україна, м. Київ
Телефільми
Національний фільм
Не тематична
Ігровий авторський
фільм
Анімаційний
Інший
Ч/Б
16 мм
Інший:
Цифровий

Вісімнадцятирічна Віра, вступивши до
одного зі столичних вишів, вперше надовго
залишає батьківський дім. Зраджуючи
великі сподівання батьків, дівчина вагітніє
від першого хлопця у перший місяць
самостійного життя.
Звідкись у Віри знаходяться сили
відмовитися від весілля з малознайомим та
боротися з купою приписів, з якими
зіштовхуються дівчата при надії.

Листопад 2020 Червень 2021
30
Тривалість (тижнів) 6
Натура: 1.3
Павільйон/інтер'єр: 4,7
Країна 3:
26 689 995,00 грн. (Двадцять шість
мільйонів шістсот вісімдесят дев’ять
тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять грн.
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21351 996,00 rpn. ([naarlrrb oArrH
uinrfiou rpl,rcra n'rrgec.ar oAHa rucrqa
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saanxr.r AoAarorbcfl

- Cunoncuc
- PeNucepcrxe 6a.reHHs
- flpo4rocepcbKe 6aqeHHs
- MapreruHroea crparerir
- EiorpaSix ra QinrnaorpaSix anropa cqeuapiro
- EiorpaQix ra QinruorpaQir pexucepa-nocraHoBHr.rKa
- Eiorpa$ix ra QinrrvrorpaSix npo4rocepa
- Cqeuapifi rroBHoMerpaxHoro (f inrrury <OcraHHi rauirynrz >>, Moodboard
- flepenir rBoprroro cKnaAy sHiN,ramHoi rpynz
- OpieHronnzft rareugapuuit [naH Brrpo6Hurlrea Sinrivry; pricqg ocHoBHrrx:fiolrox
- Kouropnc (finrrvry (niuir nvrrpar)
- fli4rrepaxeHH.rr rpo 3roAy inurux cninnupo6nrlxin nupo6HrrrlTBa Qinrvry
- InQopuaqia rpo paniure orpvMaHy AepxaBHy Qinancony ui4rpulrxy TOB "[uperropi.a KiHo"
- [piuxacr arropin - rorroBHr4x repoie (pinruy
- Kaneu4apsnfi. ntau (fiHaHcyeannr Sinrvrin sa paxynox ,{epxannoro 6roAxery Yrpainu
- flocurans.s Ha nonepe4Hi (finurarr pe)Kncepa
- @iHaHcosufi nrtau Sinrvry <Ocranni raHirylu>, Jtncr-fapasri.s.
- Konis AoroBopy, qo ni4rnepA)r(y€ HiurBHicrr anropcbKr4x npaB Ha cqeuapifi cy6'ercra
rrpoArocepcrroi cucrenz
- Konii peecrpaqifiHr.rx AoKyMeHrin (craryry, HaKruy npo npr43HaqeHH.fl repinHnxa, BLrrflr g eAP).
- lonigra, uro TOB "[uperropi.s rino" He Br43HaHo 6anrpyrorra, ra ToeapacrBo He uepe6ynae y
crani npunr4HeHur 4iurnocri rcpuAurrHoi oco6rz
- ,{oei4ra, qo TOB ",{uperropiq riHo" He Mae 3a6oproBaHocri is Bvrrrraru sapo6irnoi rrJrarr.r ra
repeA 6roAxerolr:i curaru no4arrir i s6opie
- Bur.sr s oco6zcroro ra6iuery [narHr,rKa no4arrin, .srvfi niArsepA]rye ni4cyrHicru
ea6opronauocri g no4arxin, s6opin, uarexin, uro KoHTpoJrrororbcr opraHaMr.r loxoAis i s6opin
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Ceprienro A. A.
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