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)

Автор сценарію
Громадянство / місце проживання
Напрям конкурсного відбору

ДОРУЧЕННЯ
ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»
Поліна Герман (Україна),
Джеральдіна Лапрель , Філіп
Кройцер (Німеччина)
Клаудія Леманн (Швейцарія)
Дар’я Онищенко
Україна
Ні
Адаптація
За мотивами новели Фрідріха
Дюрренматта «Доручення»
Дар’я Онищенко
Україна
Фільми

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
ВИД СЕСІЇ
ВИД ФІЛЬМУ

Фільм спільного виробництва
Не тематична
Ігровий авторський фільм

ЖАНР
Мова оригінальної версії
Колір
Тривалість (хв)
Формат зйомок

Психологічна драма, трилер
німецька
Кольоровий
90 хв.
Цифровий

Формат копій

Цифровий

СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ

Відома журналістка-розслідувач
Тетяна отримує замовлення від
відомого швейцарскього психіатра
Отто фон Ламберга, і має
відправитись в Україну, де на
окупованій сепаратистами території
було знайдено тіло вбитої дружини
Отто. Потрапивши на схід України,
Тетяна стає жертвою в заплутаній грі,
якою керує колишній ветеран
чеченської війни, фотограф і
художник Дорон. Приховуючи на
окупованій території жорстокого
маньяка Антона, Дорон шукає для
нього нових жертв і знімає вбивства
на кінокамеру.
03.2021
04.2021

Режисер
Громадянство / місце проживання
Перший фільм
Сценарій
Якщо адаптація, зазначається джерело

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Кількість знімальних днів
Країна зйомок
Україна 35 зн.днів
Швейцарія - 8 зн днів

43
Тривалість (тижнів)
Натура:20
Павільйон/інтер'єр: 15
Натура: 2
Павільйон/інтер'єр: 6

Запланована дата прем'єрного показу (релізу) 2022
Країна 1: Україна
Країна 2:
Країна 3: Швейцарія
Німеччина
Загальний бюджет
55 869 589,00 грн (п’ятдесят п’ять
мільйонів вісімсот шістдесят
дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят
дев’ять грн. 00 коп.)
Орієнтовний обсяг державної підтримки
21,92% = 12 247 400,00 грн
(дванадцять мільйонів двісті сорок
сім тисяч чотириста грн. 00 коп.)
До заявки додаються

Синопсис

Режисерське бачення (експлікація)

Візуальна концепція

Продюсерське бачення

Маркетингова стратегія

Біографія та фільмографія режисера-постановника та автору сценарію

Біографія та фільмографія продюсерів

Сценарій фільму

Перелік творчого складу знімальної групи

Орієнтовний календарний план виробництва

Місця основних зйомок

Кошторис (ліміт витрат)

Копія договору про спільне виробництво

Інформація про отриману раніше державну фінансову підтримку

Перелік акторів

Календарний план фінансування фільмів за рахунок Державного бюджету України

Посилання на попередні роботи режисера

Попередній договір про передачу авторських прав

Листи-рекомендації: від німецьких дистрибуторів, від української кіномережі, та
німецьких партнерів.

Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав на сценарій суб'єкта
продюсерської системи

Копія статуту

Реєстраційний номер облікової картки платника податків директора

Копія наказу про призначення керівника

Витяг з інформаційної системи органів ДФС щодо стану розрахунків платника з
бюджетом та цільовими фондами

Лист що ТОВ не визнано банкрутом і що до нього не порушено справу про банкрутство

Лист що ТОВ не має заборгованість перед бюджетом зі сплати податків і зборів

Лист що ТОВ не перебуває у стані припинення юридичної особи

Біографія та фільмографія оператора-постановника

Біографія та фільмографія художника-постановника





Біографія та фільмографія архітектори
Біографія та фільмографія художника з костюмів
Презентація проєкту на німецькій мові

Дата заповнення 15.07.2020

Директор ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»

Герман П.Ю.

