Регламент Ukrainian Doc Preview
Щорічно в рамках програми кінофестивалю Docudays UA проходить індустрійна платформа
DOCU/ПРО. DOCU/ПРО створена задля розвитку української кіноіндустрії, налагодження
зв’язків з іноземними експерт(к)ами зі світу документалістики та підтримки створення та
промоції українських кінопроєктів. Зокрема, це програми тренінгів та пітчинги для режисерів і
режисерок. А також майстер-класи й дискусії для усіх, хто цікавиться документальним кіно.
У рамках DOCU/ПРО фестиваль співпрацює з різними організаціями та інституціями, метою
яких є розвиток українського та світового документального кіно, промоція української
культури та розвиток української кіноіндустрії шляхом інтегрування її у світовий контекст.
Ukrainian Doc Preview — одна з ключових подій DOCU/ПРО. Це шоукейс актуальних
українських документальних фільмів на стадії чорнового монтажу або постпродакшну перед
групою відбірників фестивалів і представників міжнародних сейлз-компаній та фондів.
Автор(к)и кожного проєкту показують до 15 хвилин чорнового монтажу і відповідають на
запитання аудиторії. Після презентації відбуваються індивідуальні зустрічі з міжнародними
експерт(к)ами з детальнішим спілкуванням щодо кожного проєкту.
Головна мета Ukrainian Doc Preview — представити потенційним партнерам найкращі
українські документальні стрічки, які шукають дофінансування або потребують промоційної чи
дистрибуційної підтримки.
До участі допускаються українські проєкти документальних повнометражних фільмів, які
знаходяться на стадії виробництва/постпродакшну та готові презентувати не менше 15 хвилин
чорнового монтажу майбутнього фільму.
Які проєкти запрошуються до участі у відборі:
Креативна, авторська документалістика. Проєкти документальних повнометражних фільмів,
які знаходяться на стадії виробництва/постпродакшену.
Які правила подання заявки на участь в Ukrainian Doc Preview:
Заявник має заповнити анкету, де необхідно вказати контактні дані, вкласти синопсис фільму
та лінк на чорновий монтаж або 2–3 сцени тривалістю не менше ніж 20 хвилин. До участі
буде відібрано не більше ніж 6 проєктів.
Ключові дати:
Дата відкриття прийому заявок — 7 грудня 2021 року
Дата закриття прийому заявок — 13 лютого 2022 року (23:59 за східноєвропейським часом)
Оголошення результатів відбору — 4 березня 2022 року
Презентація Ukrainian Doc Preview — 26 березня 2022 року під час 19-го Docudays UA

Перед презентацією всі учасники проходять тренінг для підготовки. Презентація проєктів
проходить у довільній формі і повинна тривати не більше ніж 20 хвилин (5 хвилин на промову
та 15 хвилин — відео). Після кожної презентації учасники/-ці повинні відповісти на питання
експертів/-ок або модератор(к)и. Загальний час, що відводиться на запитання та відповіді по
кожному проєкту, — до 10 хвилин.
У презентації можуть брати участь максимум 2 члени творчої групи, обов’язковим є
присутність режисера або продюсера фільму.
Після презентації проходять зустрічі з експертами, під час яких учасники отримують детальний
фідбек щодо своїх проєктів.
Партнери індустрійної секції DOCU/ПРО можуть відзначити найкращі, на їх думку, проєкти
Ukrainian Doc Preview призами.
Перелік партнерів, які відзначать проєкти Ukrainian Doc Preview у 2022 році, буде оголошено
до кінця лютого 2022 року.

