
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
“ТРИ-Я-ДА ПРОДКАШН”,
м. Київ, вул. Кирилiвська, буд. 82, оф. 256
тел. (044) 353 98 28
productiontriyada@gmail.com

Суб'єкт кінематографії
включений до Державного
реєстру виробників,
розповсюджувачів і
демонстраторів фільмів

Дата - 30.06.2016
Номер - В 000406

Суб'єкт кінематографії
відповідає критеріям,
визначеним частиною першою
статті 8 Закону України «Про
державну підтримку
кінематографії в Україні»

Дата та номер довідки
26.04.2021
№ 639/4-1/11-21

Суб'єкт кінематографії
повідомляє про відсутність
обмежень, передбачених
статтею 12 Закону України
«Про державну підтримку
кінематографії»

Відсутні обмеження
передбачені статтею 12 Закону України
«Про державну підтримку кінематографії»

ІІ. Характеристики кінопроекту

Назва кінопроекту Схованка
Режисер-постановник Стрєльнікова Єва Олександрівна
Громадянство / місце
проживання

громаданка України, м. Київ

Перший фільм Так + Ні
Сценарій Оригінальний + Адаптація

mailto:productiontriyada@gmail.com
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Вихідні данні літературного
твору, який адаптується для
кінопроекту (зазначається у разі
наявності)
Автор сценарію Стрєльнікова Єва Олександрівна, Карина

Кудзіна
Громадянство / місце
проживання

Стрєльнікова - громаданка України
Кудзіна - громадянка США

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 драма, горор
Мова оригінальної версії Українська
Колір Кольоровий + Чорно-біли

й
Хронометраж У хвилинах екранного часу 90хв
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Формат зйомок 35 мм 16 мм
Цифровий + Інший:

Формат копій 35 мм Цифровий +
Інший:

Стислий зміст кінопроекту
Українка Ніна наважуються на втечу від

колишнього чоловіка Ніни, щоб захистити свою
чотирирічну доньку. Вона переїжджає до коханого
нареченого в США, проте той також виявляється
тираном та постійно б’є Ніну. Ніна знову змушена
тікати. На цей раз її прихистить, на перший погляд,
ввічливий самотній старий м’ясник. Здається, тепер,
Ніна та її донька в безпеці, проте все змінюється,
коли жінка відмовляє старому в пропозиції розділити
з ним ліжко.

Знімальний період З вересня 2022 р. До лютого 2023р.
Кількість знімальних днів 32 знімальні дні
Країна зйомок (тривалість
зйомок (днів):

Країна 1: Україна
Країна 2:
Країна 3:

Запланована дата прем'єрного
показу (релізу)

Країна 1: Україна, вересень 2023 р.
Країна 2:
Країна 3:

Загальний бюджет У гривнях 15 000 000 грн
Обсяг державної підтримки У гривнях 11 450 000 грн

ІІІ. Додаткова інформація

Посада, прізвище, ім’я,
по батькові (за наявності)
керівника суб’єкта
кінематографії

Баранов Сергій Миколайович, директор
ТОВ “ТРИ-Я-ДА ПРОДАКШН”

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) та контактні данні
контактної особи суб’єкта
кінематографії

Семен Богданна Володимирівна, тел. +380
63 208 53 42, danabogdana1401@gmail.com

До заяви додаються 1.Синопсис, 1 арк
2. Сценарій, 83 арк
3.Біографія та фільмографія режисера
та автора сценарію, 1 арк.
4.Інформаційна довідка про склад
авторської знімальної групи, 1 арк.

mailto:danabogdana1401@gmail.com


4

Продовження додатка 2

5. Копії договорів про передачу чи
відчуження виключних майнових
авторських прав на сценарій фільму,
2 договори по 5 арк.

Директор ТОВ “ТРИ-Я-ДА ПРОДАКШН” _________________ С.М. Баранов


