Додаток 1
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу II)

ЗАЯВКА
на участь в конкурсному відборі (пітчингу)

Назва кінопроекту

«РІЗНІ»

Виробник

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»

Продюсер (для телесеріалів можна зазначати
креативного продюсера)

Поліна Герман

Режисер

Соломія Томащук

Громадянство / місце проживання

Україна

Перший фільм

Ні

Сценарій

Оригінальний

Якщо адаптація, зазначається джерело
Автор сценарію

Соломія Томащук, Юрій Дунай

Громадянство / місце проживання

Україна / Київ

Напрям конкурсного відбору

Телесеріали

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Національний

ВИД СЕСІЇ

Не тематична

ВИД ФІЛЬМУ

Ігровий авторський серіал

ЖАНР

трагікомедія, роуд-муві

Мова оригінальної версії

Українська

Колір

Кольоровий

Тривалість (хв)

12 х 45 хв.

Формат зйомок

Цифровий

Формат копій

Цифровий

СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ

Колишній далекобійник Вова возить із
Закарпаття до окупованого Донецька елітні
європейські продукти для корумпованої
верхівки та званої «ДНР». З Донецька в
Україну він перевозить людей, які більше
не можуть жити в окупації. Мандруючи
через всю країну Вова змінюється сам та
змінюються його попутники. А ще у Вови є
секрет: в нього дві дружини, одна в
Ужгороді, а інша в Донецьку…
Розриваючись між Заходом та Сходом Вова
стає уособленням української ментальності.

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД

03.2021

Кількість знімальних днів

250

Країна зйомок

Тривалість (тижнів)

Країна: УКРАЇНА

Натура: 100
Павільйон/інтер'єр: 150

09.2021

Запланована дата прем'єрного показу (релізу) 2021
Країна 1: Украина

Країна 2:

Країна 3:

Загальний бюджет

21 600 000,00 (двадцять один мільйон
шістсот тисяч грн 00 коп.)

Орієнтовний обсяг державної підтримки

10 800 000,00 (десять мільйонів вісімсот
тисяч грн 00 коп)

До заявки додаються
Синопсис
Режисерське бачення
Продюсерське бачення
Маркетингова стратегія
Біографія та фільмографія режисера-постановника та співсценариста серіалу
Біографія та фільмографія продюсера
Біографія та фільмографія співсценариста фільму
Сценарії серіалу
Перелік творчого складу знімальної групи
Орієнтовний календарний план виробництва
Приклади локацій
Кошторис (ліміт витрат)
Інформація про отриману раніше державну фінансову підтримку
Перелік акторів
Календарний план фінансування фільмів за рахунок Державного бюджету України
Посилання на попередні роботи режисера
Презентація серіалу

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
Довідка про сплату податків
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

Дата заповнення 15.07.2020

З повагою, директор
ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»

_______________
(підпис)

Герман П.Ю.)

