
 

  

ЗАЯВКА  
на участь в конкурсному відборі (пітчингу) 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

    

  

 
    

    

 

 

    

 

     

    

Назва кінопроекту В активному пошуку 

Виробник ТОВ “435ФІЛМС” 

Продюсери Анна Паленчук 

Іраклі Макацарія 

Режисер Ксенія Бугрімова 

Громадянство / місце проживання Українське / Україна, Київ 

Перший фільм Ні 

Сценарій Оригінальний 

Автор сценарію Анна Паленчук 

Громадянство / місце проживання Українське/Київ 

Напрям конкурсного відбору Фільми 

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ігровий фільм для широкої 
аудиторії 

ВИД СЕСІЇ  Не тематична 

ВИД ФІЛЬМУ Ігровий  

ЖАНР Романтична комедія 

Мова оригінальної версії Українська 

Колір Кольоровий 

Тривалість (хв) 95 хвилин 

Формат зйомок Цифровий 

Формат копій Цифровий 



 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ 
Безтурботне життя Давида - 
ловеласа і спадкоємця туристичної 
компанії закінчується, коли батько 
змушує його боротися за право 
очолити компанію, і однією з умов є 
знайти наречену.  

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД Квітень – травень 2021р. . 

Кількість знімальних днів 42 зміни 

Країна зйомок Тривалість (тижнів) 

Країна: Україна  Натура: 3 тижні  
Павільйон/інтер'єр: 3 тижні 

Країна: Грузія  Натура: 1 тижні  
Павільйон/інтер'єр: 1 тиждень 

Запланована дата прем'єрного показу (релізу): Україна: лютий 2022р. 

Загальний бюджет:   20 857 891,12 грн. (Двадцять 
мільйонів вісімсот п’ятдесят сім 
тисяч вісімсот дев’яноста одна грн. 
12 коп.) 

Орієнтовний обсяг державної підтримки 10 428 945,56 грн. (Десять мільйонів 
чотириста двадцять вісім тисяч 
дев’ятсот сорок п’ять грн. 56 коп.) 

 
До заявки додаються: 

1. Синопсис; 
2. Режисерське бачення; 
3. Продюсерське бачення; 
4. Маркетингова стратегія; 
5. Біографія та фільмографія режисера-постановника; 
6. Біографія та фільмографія автора сценарію та продюсера; 
7. Біографія та фільмографія продюсера; 
8. Кіносценарій; 
9. Перелік творчого складу знімальної групи; 
10.Орієнтований календарний план виробництва фільму та місця зйомок. 
11.Кошторис фільму; 
12.Інформація про раніше отриману державну фінансову підтримку; 
13.Календарний план фінансування фільму за рахунок Держкіно 
14.Фінансовий план фільму; 
15.Перелік акторів фільму; 



16.Посилання на попередні фільми режисера; 
17.Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав на сценарій; 
18.Гарантійний лист; 
19.Листи підтримки; 
20.Копії реєстраційних документів. 

 

Директор ТОВ “435 Філмс” А.А.Паленчук  

 

   
 


