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

ЗАЯВКА
на участь в конкурсному відборі (пітчингу)
Назва кінопроекту

Коли ти до нас приїдеш

Виробник

ТОВ «Кіновир»

Продюсер (для телесеріалів можна зазначати
креативного продюсера)

Шевченко Катерина

Режисер

Белявська Вікторія

Громадянство / місце проживання

України/ м. Харків

Перший фільм

Так +

Сценарій

Оригінальний +

Якщо адаптація, зазначається джерело
Автор сценарію

Вікторія

Белявська

Громадянство / місце проживання

України

м. Харків

Напрям конкурсного відбору

Фільми +

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Національний фільм +

ВИД СЕСІЇ

Не тематична

ВИД ФІЛЬМУ

Неігровий +

ЖАНР

Драма

Мова оригінальної версії

російська, українська

Колір

Кольоровий
+

Тривалість (хв)

70 хв.

Формат зйомок

Цифровий +

Формат копій

Цифровий +

СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ

Малий хлопчик Лев живе з батьками на
території Луганської області в
маленькому містечку Кіровськ, де,
здається, життя ніколи й не було. Нині
це так звана ЛНР. Йому десять. Скоро
його життя й без того стане паскудним
– перехідний вік. Але що робити, коли
твій і без того складний час протікає в
умовах війни. Чи може ці діти вже
давно подорослішали?

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД

З листопада
2020

Кількість знімальних днів

60 днів

Країна зйомок

Тривалість (тижнів)

Країна

Натура:
Павільйон/інтер'єр:

Україна, м. Кіровськ, Луганської області

До жовтня 2021

Запланована дата прем'єрного показу (релізу) березень 2022
Країна 1: Україна

Країна 2:

Країна 3:

Загальний бюджет

1545894 грн

Орієнтовний обсяг державної підтримки

1545894 грн

До заявки додаються:
Плакат
Синопсис
Режисерське бачення
Продюсерське бачення
Маркетинговая стратегія
Біографія та фільмографія режисера та сценариста Вікторії Белявської
Посилання на попередні фільми режисера
Рекомендаційний лист від «ПогранКульт: ГаліціяКульт»
Біографія та фільмографія продюсера Катерини Шевченко
Трітмент / Сценарний план
Перелік творчого складу знімальної групи
Орієнтовний КПП
Місця основних зйомок (локації)
Кошторис
Календарний план фінансування фільмів за рахунок Державного бюджету України
Фінансовий план фільму (Додаток 3)
Інформація про раніше отриману державну фінансову підтримку
Копія договору про створення сценарію фільму та передачу авторських прав
Копія статуту ТОВ «Кіновир»
Реєстраційний номер облікової картки платника податків Шевченко К.В.
Копія наказу про призначення керівника
Довідка про відсутність заборгованностей ТОВ «Кіновир"
Довідка про відсутність заборгованності з платежів та податків з ДФС

Дата заповнення 15.07.2020

