
 

Державне агентство України з 

питань кіно 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ТЕЛЕВІЖН» 

 

 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА 

на участь у творчому конкурсі (пітчингу) 

 

І. Загальна інформація 
 

Найменування суб'єкта 

кінематографії, який просить 

допустити до участі у 

творчому конкурсі (пітчингу)  

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ФІЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВІЖН», 

м. Київ, вул. Миколи Закревського 22, 

02232, 

info@film.ua, +380 44 501-39-71 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 

реєстру виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

Свідоцтво В 000162 від 27 липня 2011 

року – виробництво ігрових, неігрових, 

анімаційних фільмів на кіноплівці, 

магнітних та на електронних носіях на 

найманій виробничій базі, 

Свідоцтво РУ 000094 від 12 серпня 2011 

року – розповсюдження фільмів на 

території України, передання у 

кінотеатральний прокат, передання прав 

на публічне комерційне відео, передача 

(продаж) на трансляцію каналами 

ефірного, супутникового, кабельного 

телебачення, тиражування, продаж носіїв. 

Суб'єкт кінематографії 

відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 

статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 

кінематографії в Україні» 

 

1455/4-1/11-19 від 17 жовтня 2019 року 

Суб'єкт кінематографії 
повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених 

статтею 12 Закону України 

«Про державну підтримку 

кінематографії» 

Так, обмеження відсутні  
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ІІ. Характеристики кінопроекту 

 

Назва кінопроекту Наша Галя 

Режисер-постановник Ворожбит Наталія Анатоліївна 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна / Україна, м. Київ 

Перший фільм Так  Ні х 

Сценарій Оригінальний Адаптація 

Вихідні данні літературного 

твору, який адаптується для 

кінопроекту (зазначається у 

разі наявності) 

- 

Автор сценарію Ворожбит Наталія Анатоліївна 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна / Україна, м. Київ 

Напрям конкурсного відбору: Зробити позначку за відповідним 

показником 

Вид фільму Ігровий фільм х 

Неігровий 

(документальний) 

фільм 

 

Анімаційний фільм  

Категорія фільму Фільм для широкої 

глядацької 

аудиторії 

х 

Авторський фільм  

Підкатегорія фільму Повнометражний 

фільм 

 

Короткометражний 

фільм 

 

Телевізійний фільм  

Телевізійний серіал х 

Фільм-дебют Так  Ні х 

Фільм для дитячої аудиторії Так  Ні х 

Фільм спільного виробництва 

(копродукція): 

Міжнародна 

копродукція: 

 

мажоритарна 

копродукція 

 

міноритарна 

копродукція  

 

Українська 

копродукція 
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Тематичний напрям 

__________________________ 
             (назва тематичного напряму) 

Так  Ні х 

Жанр драма 

Мова оригінальної версії українська 

Колір Кольоровий х Чорно-

білий 

 

Хронометраж  8 епізодів по 45 хв. 

Всього: 360 хв 

Формат зйомок 35 мм  16 мм  

Цифровий х Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий х 

Інший: 

Стислий зміст кінопроекту  У розпалі 90-х Галина, директорка 

магазину «Книга», намагається зводити 

кінці з кінцями, адже старі книги більше не 

потрібні… В країні економічний, 

політичний, соціальний колапс, але їй 

вдається виживати завдяки багатьом 

компромісам і суперечливим рішенням, в 

тому числі пов’язаним з магазином і з 

новими руськими. Врешті це призводить 

до купи серйозних проблем, не тільки для 

неї самої, але й її близьких. Галина 

розуміє, що, намагаючись вистояти, 

наробила чимало помилок. І що просто 

виживати й існувати – ще недостатньо. 

Треба розуміти, хто ти є і чого прагнеш 

насправді. Для Галі настає час навести лад 

у власному житті - особистому та 

кар’єрному. 

Знімальний період Липень 2022 Грудень 2022 

Кількість знімальних днів 62 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Україна: 62 

Країна 2: 

Країна 3: 

Запланована дата прем'єрного 

показу (релізу) 

Україна: березень 2023 (показ на 

телеканалі) 

Країна 2: 

Країна 3: 

Загальний бюджет 28 810 000 грн. 
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Обсяг державної підтримки  8 000 000 грн. 

 

ІІІ. Додаткова інформація 

 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові керівника суб’єкта 

кінематографії 

Директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ТЕЛЕВІЖН», Москальцова Тетяна 

Андріївна  

Прізвище, ім`я, по батькові та 

контактні данні  контактної 

особи суб’єкта кінематографії 

Охріменко Олена Вікторівна 

До електронної заяви додаються Опис документів, які додаються до заяви. 

До заяви додаються документи, 

передбачені пунктом 7 розділу ІІ Порядку 

та критеріїв проведення творчого конкурсу 

(пітчингу), затвердженого наказом 

Міністерства культури України від 27 

грудня 2018 року № 1143 (у редакції наказу 

Міністерства культури та інформаційної 

політики України від 16 березня 2021 року 

№ 198): 

1. Синопсис. 

2. Сценарій серії 1. 

3. Поепізодний план. 

4. Короткий опис основних персонажів. 

5. Біографія та фільмографія режисерки- 

постановниці. 

6. Біографія та фільмографія авторки 

сценарію. 

7. Інформаційна довідка про склад 

авторської знімальної групи (крім 

режисера-постановника та автора 

сценарію). 

8. Копія договору про передачу чи 

відчуження виключних майнових 

авторських прав на сценарій серіалу. 

9. Згоди на обробку персональних даних 

заявника (Москальцова Т.), продюсера 

(Коваль Г., Ризванюк А.) режисерки- 

постановниці (Ворожбит Н.). 
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Директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 
ТЕЛЕВІЖН», 

Тетяна Москальцова 

 


