
 

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

 

ЗАЯВКА  
на участь в конкурсному відборі (пітчингу) 

Назва кінопроекту  НЯНЯ ВІД ТРЬОХ ДО П’ЯТИ 
Виробник  ТОВ «Кінохіт Ю ЕЙ» 
Продюсер (для телесеріалів можна зазначати 
креативного продюсера) 

 Іван Букрєєв, Іван Мелашенко 

Режисер  Черня В’ячеслав Миколайович 
Громадянство / місце проживання  українець, м. Київ 
Перший фільм Так Ні 
Сценарій Оригінальний Адаптація 
Якщо адаптація, зазначається джерело  - 
Автор сценарію  Іван 

Мелашенко 
  

Громадянство / місце проживання українець, м. 
Київ 

  

Напрям конкурсного відбору Фільми Телефільми 
Телесеріали   

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ Фільм 
спільного 
виробництва 

Національний фільм 

ВИД СЕСІЇ Тематична Не тематична 
ВИД ФІЛЬМУ Ігровий для 

широкої 
аудиторії 

Ігровий авторський фільм 

Неігровий Анімаційний 
Дитячий Інший: ігровий 

повнометражний фільм-
дебют 

ЖАНР  комедія 
Мова оригінальної версії  українська 
Колір Кольоровий Ч/Б 
Тривалість (хв)  90 хв   
Формат зйомок 35 мм 16 мм 

Цифровий Інший: 
Формат копій 35 мм Цифровий 

Інший: 
СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ Провінційна аферистка Леся прикидається 

нянею, щоб обікрасти багатодітну бізнес-
леді Марго. Але не очікувано Леся 
переймається любов'ю до нової сім'ї і 
опиняється перед складним вибором. 

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД  01.05.2021  30.06.2021 



Кількість знімальних днів  30 
Крана зйомок Тривалість (тижнів) 9 
Україна Натура: 1,5 

Павільйон/інтер'єр: 2 
Країна Натура: 

Павільйон/інтер'єр: 
Країна Натура: 

Павільйон/інтер'єр: 
Запланована дата прем'єрного показу (релізу) 
Україна: 01.01.2022 Країна 2: Країна 3: 
Загальний бюджет Чотирнадцять мільйонів п’ятсот тисяч грн 
Орієнтовний обсяг державної підтримки Одинадцять мільйонів шістсот тисяч грн 

До заявки додаються: Синопсис, режисерське бачення, продюсерське бачення, маркетингова 
стратегія, біографія та фільмографія режисера-постановника, біографія та фільмографія продюсер, 
біографія та фільмографія автора сценарію, кіносценарій, перелік творчого складу знімальної 
групи, орієнтовний календарний план виробництва фільму, кошторис, підтвердження про згоду 
інших співвиробників, інформація про раніше отриману державну фінансову підтримку, перелік 
акторів фільму, календарний план фінансування фільма за рахунок Державного бюджету України, 
календарний план фінансування фільма за рахунок Державного бюджету України, копія договору, 
що підтверджує наявність авторських прав на сценарій суб'єкта продюсерської системи, копія 
статуту, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків та паспорта, копія наказу 
про призначення керівника, лист про відсутність заборгованості, витяг з інформаційної системи 
органів ДФС щодо стану, фінансовий план фільму. 

___________________________________________________________________ 
 (перелік документів) 

Дата заповнення: 15 липня  2020 

Директор ТОВ «Кінохіт Ю ЕЙ» 

        Директор_______ 
        (посада) 

_______________ 
(підпис) 

Федоренко В. А. 

______________ 
(П.І.Б.) 
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