
 

 

РЕГЛАМЕНТ 
  
Головна мета Ukrainian Doc Preview — представити потенційним партнерам найкращі українські 
документальні стрічки, які потребують підтримки з промоцією, дистрибуцією або шукають 
дофінансування. 
  
Цього року презентація Ukrainian Doc Preview проходитиме 29 березня 2021 року  онлайн. 
  
До участі допускаються: 
 
- українські проєкти документальних повнометражних фільмів на стадії виробництва / 
постпродакшну, створені у жанрі креативної та авторської документалістики; 
- проєкти, що не були представлені на цьому етапі виробництва на жодних інших індустрійних 
платформах в Україні;  
- учасники/-ці готові презентувати не менше за 15 хв чорнового монтажу майбутнього фільму.  
 
*Проєкти, які пройдуть відбір до участі в Ukrainian Doc Preview, будуть зобов’язані включити 
логотип Docudays UA до фінальних титрів фільму. 
  
Правила подання заявки на участь у Ukrainian Doc Preview 
  
Заявник/-ця має заповнити анкету, де необхідно вказати контактні дані, викласти синопсис 
фільму та посилання на чорновий монтаж або 2–3 сцени тривалістю не менше ніж 20 хв. До 
участі буде відібрано не більше ніж 6 проєктів. 
  
Ключові дати 
  
Дата відкриття прийому заявок — 14 січня 2021 року.  
Дата закриття прийом заявок — 22 лютого 2021 року.  
Оголошення результатів відбору — 1 березня 2021 року. 
Шоукейс Ukrainian Doc Preview відбудеться онлайн 29 березня 2021 року. 
  
Програма Ukrainian Doc Preview 
  
Перед шоукейсом всі учасники та учасниці проходять тренінг для підготовки (попередні дати: 
25–27 березня 2021 року). 
 
До 15 березня 2021 року учасники/-ці надають фінальні версії презентаційних відео (трейлер до 
4 хвилин та відеоуривок з чорнового монтажу фільму до 15 хвилин з англомовними субтитрами), 
які організатори надсилають експерт(к)ам разом з іншими матеріалами про проєкт. 
  
Шоукейс проєктів відбудеться 29 березня. Учасники та учасниці мають бути готовими показати 
як трейлер (до 4 хв), так і відеоуривок з чорнового монтажу фільму (до 15 хв). 
 



 

 

Під час презентації учасники та учасниці беруть участь у модерованій дискусії разом з 
присутніми за круглим столом експерт(к)ами. Учасники/-ці кожного круглого столу: команда 
проєкту, модераторка та експерт(к)и. У презентації може брати участь максимум 2 члени/-кині 
творчої групи, обов’язковим є присутність режисера/-ки або продюсера/-ки фільму. 
 
Якщо виникнуть запитання, звертайтеся до Вікторії Хоменко, координаторки індустрійної 
платформи DOCU/ПРО, на електронну пошту: industry@docudays.ua. 
 
 


