
Інформаційна довідка 

 

на повнометражний ігровий фільм «Пригоди S Миколая» ТОВ «Big Hand 

Films». Творчий колектив у складі: режисер Семен Горов, сценарист Антон 

Базелінський, актори Василь Вірастюк, Марія Єфросиніна, Григорій 

Боковенко 

 

Події відбуваються напередодні Дня Святого Миколая. У сім’ї 

Василенків розлад. Тата звільнили з роботи, він змушений вивезти дружину 

та двох дітей, Артема і Полю, у будиночок в карпатському містечку. Артем 

несамовито вірить у Миколая, Поля і мама натомість не вірять ні у що, отже 

зриваються на браті і татові відповідно. 

Незграбний тато ламає руку, тож мама везе його до лікарні. Діти 

залишаються самі вдома. 

Із в’язниці втікає злодій на прізвисько Кабан. Він зустрічає Святого 

Миколая і відбирає в нього костюм, аби змінити зовнішність. Кабан, 

шукаючи де пересидіти, поки за ним їдуть приятелі, залазить у будинок 

Василенків.  

Артем з Полею повертаються з крамниці і виявляють Кабана в костюмі 

Миколая в себе вдома.  

Хто це? Миколай? Чи злодій? Як отримати від нього подарунки? Як 

здолати його? На ці питання і мають відповісти Артем і Поля. А для цього - 

стати єдиною міцною командою.  

Врешті-решт вдається знешкодити злочинця, потоваришувати з 

місцевими дітьми і, навіть, побачити справжнього Миколая! Мама знов 

закохується в тата, який виявляє себе мужнім чоловіком. А дівчина і 

хлопець-поліцейські нарешті розуміють, що вони мають бути разом.  

Красиве традиційне свято Миколая в засніжених Карпатах може 

виправити навіть злочинців! Ну а непосидючих дітлахів – захопити аж до 

нестями! 

 

Семен Горов (Сергій Єгоров) 

Народився 26 лютого 1971 року. 

В 1996 році закінчив Київський державний інститут театрального 

мистецтва ім. І.Карпенка-Карого. 

Трудова діяльність: 

Працював режисером Київського театру російської драми ім. Лесі 

Українки. Український театральний та кіно режисер, популярний кліпмейкер.  

Режисер-постановник новорічних програм на Першому національному 

телеканалі України, пізніше працював на каналі «Інтер». У співавторстві з 

телеканалом «Інтер» зняв декілька новорічних мюзиклів. Був режисером-

постановником програми «Зірка + Зірка» на каналі 1+1.  

Обрана фільмографія: 

2018- «Пригоди S Миколая» (сімейна комедія), 

2015- «Останній москаль» (телевізійний серіал),  

2006- «Зоряні канікули» (телевізійний фільм),  
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2006- «Пригоди Вєрки Сердючки» (телевізійний фільм),  

2004- «Сорочинська ярмарка» (телевізійний фільм),  

2003- «Божевільний день, або Одруження Фігаро» (ТБ фільм),  

2002- «Попелюшка» (телевізійний фільм),  

2002- «Вечори на хуторі біля Диканьки» (телевізійний фільм). 

 

Антон Сергійович Базелінський 

Народився 30 липня 1976 в місті Броди, Львівської області. 

Закінчив Київський Національний торговельно-економічний 

університет, спеціальність менеджер зовнішньоекономічної діяльності в 

банках.  

Трудова діяльність: 

1994 - 1995 – автор, продюсер і ведучий молодіжних програм «Крутий 

Релакс» і «Релакс Топ-10» телекомпанії «ТЕТ»  

1999 - 2007 – керівник інформаційного відділу Головного управління у 

справах сім’ї та молоді КМДА 

1999 - 2011 – керівник телепродакшену «МТВС»  

2011 - 2013 – сценарист, редактор, шеф-редактор програм «Нового 

каналу»  

2018 - сценарист BIG HAND FILMS 

Обрана фільмографія: 

2015 - «Адасқандар» («Загублені») (серіал, телевізійний, історична 

комедія, Казахстан) 

2016 - «Сни» (серіал, телевізійний,, містика, детектив, мелодрама)  

2016 - «Козаки. Футбол» (серіал, телевізійний, анімаційний, комедійний) 

2017 - «Клуб всезнайок» (серіал, телевізійний, анімаційний пілот 

створений) 

2018 - «Пригоди S Миколая» (повний метр, сімейна комедія) 

2019 - «Дорога додому» (короткометражка, художній фільм) 

2019 - «Хто створив Змієві вали?» (повний метр, документальний) 

 

Василь Ярославович Вірастюк — український силач, володар титулів 

«Найсильніша людина України» (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та 

«Найсильніша людина світу» (2004), а також актор. Член збірної України, яка 

виборола титул «Найсильніша нація світу» у 2003 та 2004 роках. Заслужений 

майстер спорту України. 

Василь Вірастюк народився 22 квітня 1974 року в Івано-Франківську в 

родині водія вантажних автомобілів. Брат Романа Вірастюка (21 квітня 1968 

— 27 липня 2019), який став бронзовим призером чемпіонату Європи зі 

штовхання ядра у 1994 році. 

У 10 років розпочав займатися легкою атлетикою, штовхав ядра. У 13 

років вперше сів за кермо вантажівки і відразу проїхав 25 кілометрів. 

1981 рік — пішов до першого класу Івано-Франківської середньої школи 

№ 4. 1989 рік — завершив 8-ий клас і вступив до Технікуму фізичної 

культури рідного міста. 
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1992 рік — після завершення технікуму 2 роки перебував на військовій 

службі. 

У 1994–2000 роках працював тренером з легкої атлетики в спортивному 

товаристві «Україна». 

З 2000 року проживає у Львові та працює водієм-охоронцем в компанії 

«Концерн Галнафтогаз». 

З 1984 по 2000 рік займався легкою атлетикою — штовханням ядра. 

Входив до складу збірної команди України з легкої атлетики. 

У 1995 році виконав нормативи майстра спорту. 

У 1998 році виконав нормативи майстра спорту міжнародного класу. 

З 2000 року займається силовим багатоборством «STRONGESTMAN». 

У 2002 році став третім у змаганнях за звання «Найсильніший у 

Центральній Європі» і взяв Гран-прі міжнародного турніру в Зальцбурзі 

(Австрія). У змаганнях суперсерії IFSA (Міжнародної федерації 

найсильніших атлетів світу), що проводилися на Гаваях, був шостим. 

У 2003 році здобув третє місце на чемпіонаті світу серед «стронгменів» 

в Замбії. 

У 2004 році здобув перемогу на чемпіонаті світу «Найсильніша людина 

світу», який проводився на Багамах. Та посів шосте місце в найпрестижніших 

змаганнях з силового спорту «Арнольд класік». Того ж самого року Василь 

взяв участь у телешоу «Форт Буаяр», де він був капітаном команди 

Богатирів. 

У 2007 році виграв змагання у м. Сеулі (Південна Корея) та отримав 

титул Чемпіона світу з силового екстриму IFSA.  

9 листопада 2015 року Державна прикордонна служба України 

повідомила, що Василь Вірастюк став інспектором прикордонної служби 

(проходить строкову службу у Львівському аеропорту). В результаті 

з'ясувалося, що Василь став героєм ТВ-проекту «Західний кордон», 

виробництва регіонального львівського телеканалу НТА. 

Знявся у фільмах «Іван Сила» (2013), «Самотній за контрактом» (2014), 

«Пригоди S Миколая» (2018), «Поліна» (2019). 

 

Марія Олександрівна Єфросініна – українська телеведуча, 

громадський діяч, засновниця серії благодійних заходів «Charity weekend». 

Вищу освіту отримала у Київському національному університеті ім. 

Тараса Шевченка, Інститут філології за спеціальністю «перекладач з 

англійської та іспанської мов». 

У 19 років дебютувала на Першому національному (УТ-1) в програмі 

«Щасливий дзвінок». Незабаром Марія отримала запрошення від «Нового 

каналу», на якому запускали нову ранкову програму «Підйом». 2002 року 

програма отримала премію «Телетріумф» у номінації «Найкраще телевізійне 

шоу». 2005 року була ведучою на конкурсі «Євробачення», що проводився у 

Києві. У жовтні 2005 року перейшла на канал ICTV у програму «Лінія 

конфлікту». З вересня 2006 року — ведуча телешоу «Один у полі» на 

телеканалі «Інтер».  
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2006 року з'явилася на обкладинці журналу ELLE. 

2 березня 2008 року на телеканалі «Інтер» почалися зйомки ток-шоу 

«Модний вирок», в якому Маша Єфросиніна виступала в ролі адвоката. 

2010 року стала однією з ведучих проекту Костянтина Меладзе «Україна 

сльозам не вірить». 

3 березня 2011 року на «Новому каналі», Марія Єфросініна веде 

передачу «Мрії здійснюються», метою якої є здійснення бажань пересічних 

людей. З 2012 р. ведуча шоу на Новому каналі «Шоума$тгоуон». 

1 квітня 2014 року на «Новому каналі», веде передачу «Серця трьох». 

На початку червня 2014-го пішла з «Нового Каналу» в зв'язку з тим, що 

вагітна та не бачить перспектив на «Новому Каналі». 

У 2015 році робила ток-шоу «Відверто з Машею Єфросиніною» для 

телеканалу «Україна». 

17 липня 2016 року на Одеському міжнародному кінофестивалі 

український кінорежисер Анатолій Матешко представив свій новий серіал 

«Потрійний захист» з Машею Єфросиніною в головній ролі. 

У 2017 році Маша стала ведучою нового соціально-розважального 

проекту «Сюрприз, сюрприз!» на телеканалі «СТБ», який виконуватиме 

заповітні бажання українців. 

З 2018 року активно розвиває власний YouTube-канал. 

У травні 2018 року Маша Єфросиніна стала першим в Україні Почесним 

Послом Фонду ООН в області народонаселення. 

У серпні 2018 року взяла участь у шоу «Танці з зірками» на телеканалі 

1+1. 

 

Боковенко Григорій Омелянович 

Народився 21 серпня 1952 року в селі Гейсиха Ставищанського району 

Київської області. У 1969 році закінчив середню школу № 144 в Києві. У 

1977-1978 роках служив в будівельних військах Байконура. У 1975 році 

закінчив акторський факультет Харківського інституту мистецтв (курс 

професора А.Б. Глаголіна, педагоги - народний артист України В.М. 

Чистякова і народний артист СРСР Л.С. Тарабарінов). 

Працював в Чернігівському, Харківському, Вінницькому театрах, а 

також в театрах Києва. У 1995 році закінчив економічний факультет ІПК 

працівників культури (спеціальність - економіст-організатор). Працював 

головним адміністратором і провідним актором УМДТ в Києві. Організатор 

видовищних заходів, режисер театру естрадних мініатюр, художній керівник, 

педагог. У його фільмографії понад 90 проектів. 

Зіграв одну із головних ролей у комедії для всієї родини «Пригоди S 

Миколая». 

 

Ігровий фільм «Пригоди S Миколая» на здобуття Премії 

ім. Л. Українки за 2019 рік у номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва» 

висунуто ГО «Асоціація продюсерів України». 


