


 

ЗАЯВКА  

на участь в конкурсному відборі (пітчингу) 

Назва кінопроекту «Останні канікули» 

Виробник ТОВ «Директорія Кіно» 

Продюсер (для телесеріалів можна зазначати 

креативного продюсера) 

Ігор Савиченко, Дмитро Кожема 

Режисер Христина Сиволап  

Громадянство / місце проживання  Україна Україна, м. Київ 

Перший фільм Так              Ні 

Сценарій Оригінальний       Адаптація 

Якщо адаптація, зазначається джерело   

Автор сценарію Олексій Сиволап  

Громадянство / місце проживання Україна Україна, 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 

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 Вісімнадцятирічна Віра, вступивши до 

одного зі столичних вишів, вперше надовго 

залишає батьківський дім. Зраджуючи 

великі сподівання батьків, дівчина вагітніє 

від першого хлопця у перший місяць 

самостійного життя.  

Звідкись у Віри знаходяться сили 

відмовитися від весілля з малознайомим та 

боротися з купою приписів, з якими 

зіштовхуються дівчата при надії. 

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД  Листопад  2020  Червень 2021 

Кількість знімальних днів  30 

Країна зйомок Тривалість (тижнів) 6 

Україна Натура: 1.3 

Павільйон/інтер'єр: 4,7 

Запланована дата прем'єрного показу (релізу) 

Україна: вересень 2022 р. Країна 2: Країна 3: 

Загальний бюджет  26 689 995,00 грн. (Двадцять шість 

мільйонів шістсот вісімдесят дев’ять 

тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять  грн. 
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Ceprienro A. A.
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