
Додаток 2 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 7 розділ ІІ) 
 

Найменування центрального органу 

виконавчої влади, до якого подається 
заява 

Державне агентство України  

з питань кіно 
 

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 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 
ім. О.О. Ханжонкова» 

Адреса: 04071, м.Київ, вул. Оболонська, 
будинок 41 офіс 1,  

hanzhonkovproduction@gmail.com  

Код ЄДРПОУ 38909163 

Суб'єкт кінематографії 

включений до Державного 
реєстру виробників, 
розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

Дата та номер довідки 

04.10.2013 

№В000311 

Суб'єкт кінематографії 
відповідає критеріям, 

визначеним частиною першою 
статті 8 Закону України «Про 

державну підтримку 
кінематографії в Україні» 

Дата та номер довідки 

19.05.2021 

№894/4-1/11-21 

Суб'єкт кінематографії 
повідомляє про відсутність 

обмежень, передбачених 
статтею 12 Закону України «Про 

державну підтримку 
кінематографії» 

обмежень, передбачених статтею 12 Закону 
України «Про державну підтримку 

кінематографії» Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Кіностудія дитячих та 
юнацьких фільмів ім. О.О. Ханжонкова» 

не має 
 

ІІ. Характеристики кінопроекту 
 

Назва кінопроекту Битва за Крим 

Режисер-постановник Лисенко Сергій Анатолійович 

Громадянство / місце 

проживання 

Україна/ Україна 

Перший фільм Так  Ні + 
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Сценарій Оригінальний    + Адаптація 

Вихідні данні літературного 
твору, який адаптується для 

кінопроекту (зазначається у разі 
наявності) 

- 

Автор сценарію Яріш Ярослав Іванович  

Громадянство / місце 

проживання 

Україна/Україна 

Напрям конкурсного відбору: Зробити позначку за відповідним 
показником 

Вид фільму Ігровий фільм + 

Неігровий 
(документальний) 

фільм 

 

Анімаційний фільм  

Категорія фільму Фільм для широкої 

глядацької аудиторії 

+ 

Авторський фільм  

Підкатегорія фільму Повнометражний 
фільм 

 

Короткометражний 
фільм 

 

Телевізійний фільм + 

Телевізійний серіал  

Фільм-дебют Так  Ні + 

Фільм для дитячої аудиторії Так  Ні + 

Фільм спільного виробництва 

(копродукція): 

Міжнародна 

копродукція: 

- 

мажоритарна 
копродукція 

- 

міноритарна 

копродукція  

- 

Українська 
копродукція 

- 

Тематичний напрям 
__________________________ 
             (назва тематичного напряму) 

Так  Ні + 

Жанр Фільм-розслідування 

Мова оригінальної версії українська 

Колір Кольоровий + Чорно-

білий 

 

Хронометраж  120 хв 

Формат зйомок 35 мм  16 мм  
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Цифровий  + Інший:  

Формат копій 35 мм  Цифровий + 

Інший: 

Стислий зміст кінопроекту  Головний герой цього фільму – Україна. Її у 

фільмі представляють військові, цивільні та 
аналітики з різних галузей. Наш проект має 
логічно та послідовно розповісти про низку 

подій, які відбулися під час вторгнення 
Росії до України в 2014 році. Всі проблеми 

та можливі способи їх вирішення 
подаються у формі аналізу фахівців. Наш 
фільм - відео-есе у стилі кіно-

розслідування. Мета — зібрати якомога 
більше матеріалу і на конкретних 
прикладах розвіяти міф, що в Україні була 

недієздатна армія і тому відбулася така 
швидка окупація. Фахівці розкажуть, що 

напередодні анексії військові передбачали 
такий сценарій дій Росії і, щоби його 
випередити, був розроблений план 

запобігання вторгненню, який з якихось 
причин на самому початку його задіювання 
був відхилений. 

Знімальний період З вересня 2022 До червня 2022 

Кількість знімальних днів 30 

Країна зйомок (тривалість 

зйомок (днів): 

Країна 1: Україна, 25 

Країна 2: США, 5 

Країна 3: 

Запланована дата прем'єрного 
показу (релізу) 

Країна 1: Україна, серпень 2022 

Країна 2: США, серпень 2022 

Країна 3: Польща, серпень 2022 

Загальний бюджет 2 250 000 грн. 

Обсяг державної підтримки  2 000 000 грн. 
 

ІІІ. Додаткова інформація 
 

Посада, прізвище, ім’я, 
по батькові (за наявності) 

керівника суб’єкта 
кінематографії 

Директор, Боровик Валерій Анатолійович  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) та контактні данні  
контактної особи суб’єкта 
кінематографії 

ШАЛЮТА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

Телефон +38 050 3138500 

viktor.shalyuta@gmail.com  
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До заяви додаються 1. Синопсис 
2. Тритмент 
3. Біографія режисера-постановника 

4. Фільмографія режисера-постановника 
5. Біографія та фільмографія автора 

сценарію Яріша 
6. Інформаційна довідка про склад 

авторської знімальної групи 

7. Копія договору про передачу чи 
відчуження виключних майнових 
авторських прав на сценарій фільму 

Яріша 
8.  Згода на обробку персональних даних 

заявника, продюсера  

9. Згода на обробку персональних даних 
режисера–постановника 

10. Форма_1_Битва за Крим_Ханжонков 
фільм 

11. Держкіно Довідка Держ реєстр 

Ханжонкова 
12. Справка Ханжонкова. субєкт 

кінематографії 

 
Директор 
ТОВ «Кіностудія дитячих                                       

та юнацьких фільмів  
ім.О.О.Ханжонкова»                                                     

Боровик Валерій Анатолійович      
  


