Комплект вихідних матеріалів та довідково-інформаційних матеріалів
Папка «Master» Майстер – копія фільму в форматі HD зі зведеним звуком
та елементами графіки і титрів
Папка «sound» Цифровий майстер звукової фонограми фільму у форматі
Stereo 24bit 48kHz
Звукова доріжка з діалогами у форматі Stereo
Звукова доріжка з авторським текстом (закадрова
начитка) у форматі Stereo (за наявності)
Звукова доріжка з музикою та шумами у форматі Stereo
Звукова доріжка з іноземними репліками у форматі Stereo
(за наявності)
Звукова доріжка з авторським текстом (закадровим) у
форматі Stereo (за наявності)
Папка «video» Відео файли Фільму без титрів та з фонами під титри
Відео файли Фільму без графіки (за наявності)
Відео файли титрів (за наявності) та оригінальні фони під
титри в форматі TIFF (1920х1080 + Alpha, без компресії
32 bit RGB)
Відео файли графіки (за наявності) та оригінальні фони
під графіку в форматі TIFF (1920х1080 + Alpha, без
компресії 32 bit RGB)
Папка «data»
Монтажний аркуш титрів з тайм-кодами
Монтажний аркуш графіки з тайм-кодами
Subtitles *.srt та *.xml
Скрипти (транскрипція реплік)
Сценарій Фільму (літературний)
Розширений синопсис / посерійний розширений синопсис
Анотація Фільму (Країна виробництва, рік виробництва,
хронометраж, студія-виробник, місце зйомок, жанр)
Логотип проекту в кривих (назва проекту в графічному
виконанні, як він дається в початкових титрах фільму)
Логотип Продюсера в кривих.
Титри (текстові написи) у форматі Word DOC або TXT , а
також файл з використаними TrueType шрифтами.
Музична довідка Фільму
Відомості про авторів (автор сценарію, режисер,
оператор, композитор, художник, продюсер)
Відомості про акторів (головних і другорядних ролей із
зазначенням імен персонажів)
10 основних іміджів Фільму (кадрів) за участю акторів у
гримі та костюмах по одному і в групі. Розподільча
здатність не менше 300 dpi, TIFF.

20 фотознімків робочих моментів у процесі виробництва
Фільму за участю продюсерів, режисера-постановника,
оператора-постановника під час роботи над фільмом,
спілкування з акторами-виконавцями головних ролей.
Розподільча здатність не менше 300 dpi, TIFF.
5 фотознімків різної крупності (великий, середній,
загальний) для кожного з акторів, виконавців головних
ролей в гримі і костюмі під час участі в сценах зйомки
Фільму.
Скан-копії Договорів на передачу (відчуження)
авторських майнових прав з авторським складом – автор
сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник,
художник-постановник, композитор.
Скан-копії Договорів на передачу (відчуження)
авторських майнових прав з акторським складом –
виконавці головних, другорядних та епізодичних ролей.

