
Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Анімаційні фільми тематичні «З0 років 

Незалежності» 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Команда Миколая, сила Довбуша 

Автори кінопроекту Олег Федченко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Рілайз філмс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Пропонується фільм з банальним сюжетом. 

Банальність підкреслює не так поява в 

історії Святого Миколая невідомо для чого, 

як його оповідь про Олексу Довбуша. 

Інтригу притягнуто за вуха. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Миколай розповідає про 

Довбуша – щоби що?  

Актуальність теми 4 Загалом новорічна казка 

актуальності не втрачає 

ніколи. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Стиль і опис головних 

героїв питань не викликає. З 

грунтом виникнення 

конфлікту проблема. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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Експерт експертної комісії   

_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.  

______________________________ 



Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Анімаційні фільми / телевізійни фільми /
телевізійни серіали

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Команда Миколая. Сила Довбуша
Автори кінопроекту Олег Федченко, Антон Базелінський
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«РІАЛАЙЗ ФІЛМС»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Новорічні свята - це завжди радість, любов
і дружба. У фільмі герої стають більш
впевненими в своїх силах, а хулігани
лякаються цієї сили. Є бажання, щоб не
сила, а добро перемагало зло. Судячи із
презентації анімація буде мати гарну якість,
тому є бажання побачити цю якісну роботу
на екрані.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Проєкт має оригінальний
погляд на підтримку
Миколая, але досить
сумнівний.

Актуальність теми 4 Добре підходить до
“30-річчя незалежності”

Драматургічна якість
сценарію: вибір стилю, опис
головних героїв, художня
правдивість конфліктів та їх
вирішення

4 Гарний візуальний стиль
дозволяє не бачити деяких
сценарних проблем.

Усього балів: 11
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії
_________________
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________



Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії 30-річчя 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Команда Миколая. Сила Довбуша. 

Автори кінопроекту О.Федченко, А.Базелинський 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Ріалайз Філмс 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сподобалась презентація. Сторіборд 

професійний. 

Персонажі не вторинні, добре розроблені. 

Фільм цікаво поєднує реальне життя героя з 

казковим. Повчальна пригодницька історія. 

Також, є лист зацікавленості від каналу 

МАЛЯТКО. Команда дуже добре 

підготувалася до пітчингу і до подальшої 

праці.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Чудовий відеоряд, історія 

на основі укр.казки 

Актуальність теми 4 Повчальна пригодницька 

історія 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сподобалась історія, 

діалоги. Сподобалось 

«безкровне» вирішення 

проблеми. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 



Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії анімаційних фільмів / телевізійних 
фільмів / телевізійних серіалів 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Команда Миколая. Сила Довбуша 

Автори кінопроекту Олег Федченко, Антон Базелінський 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РІАЛАЙЗ ФІЛМС» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

 У проекту відсутня оригінальна  ідея. Тема 

с Довбишом присутня в багатьох фільмах. 

Якщо автори намагалися прив’язати до 30-

річчя Незалежності України, то потрібно 

було дати трохи історичної довідки, а хто 

такий Довбиш. 

Актуальність теми не зрозуміла, чи то дива , 

чи дружба, чи на кожну силу є своя сила? 

Низька драматургія сюжету, відсутній опис 

головних героїв.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1  

Актуальність теми 1  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

1 
 

Усього балів: 3  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Не відповідає 
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Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 



Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Анімаційні короткометражні фільми 

тематичні «30-річчя незалежності України» 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Команда Миколая. Сила Довбуша 

Автори кінопроекту Антон Базелінський  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РІАЛАЙЗ ФІЛМС» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Доволі якісно зроблений проект, але не 

зрозуміло де сценарій, який не вдалося 

прочитати. З синопсису дізнаємось що це 

історія ображеного хлопчика який 

помстився своїм кривдникам за допомогою 

Святого Миколая та пережив власну 

ініціацію. Змужнілий і впевнений у собі Нік 

- ось головне надбання героя. Цар гори той 

хто сильніше. Але тепер його поважають всі, 

історія становлення маленького диктатора, 

що буде далі, мабуть дізнаємось в майбутніх 

проектах авторів. Беремо до уваги, що у 

режисера в цій категорії два проекти 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ну не знаю, Миколай це 

подарунки, чи такої 

допомоги чекають хлопці? 

Мабуть що так 

Актуальність теми 3 Підходить, ми завжди 

сподіваємось на диво, 

замість того щоб піти і 

зробити власний вчинок, 

потрібен Миколай 
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Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Сценарію нема, тому 

оцінювати нічого, але за 

синопсисом можна зробити 

такі висновки, дуже багато 

нерозкритих  персонажів, не 

зрозумілі мотивації. Чому 

Нік а не Микола? Бо є ще 

Святий, може краще 

Клаусом назвати 

Усього балів: 8  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
 

_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 



Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Анімаційні короткометражні фільми 

тематичні «30-річчя незалежності України» 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Команда Миколая. Сила Довбуша 

Автори кінопроекту Антон Базелінський  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РІАЛАЙЗ ФІЛМС» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Персонажі не виразні. Кількість персонажів 

на 6 хвилин не дає змогу їх розкрити. 

Мотивація незрозуміла. Сценарію в пакеті 

документів немає.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Повторення того що вже є в 

українських фільмах.  

Актуальність теми 3 Тема українських казок 

актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Конфлікт слабкий. 

Мотивація героїв не 

зрозуміла.  

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
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* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 



Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу) 
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Анімаційні фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Команда Миколая. Сила Довбуша
Автори кінопроекту Олег Федченко

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«РІАЛАЙЗ ФІЛМС»

Обов’язкова  стисла  рецензія  на
кінопроект

Ідея  познайомити  дітей  з  постаттю
легендарного   Довбуша,  маючи  за
«провідника»  відомий  кожному  образ
(Св.Миколая) досить оригінальна 
Довбуш – український Робін Гуд, важлива
частина національного фольклору та історії
країни,  тому  проект  відповідає
тематичному напряму. 
Вже  на  цьому  етапі  добре  опрацьований
художньо. Сам сценарій хотілося би бачити
більш  підсиленим  з  боку  драматургії.
Характери  героїв  доволі  пласкі  та
стандартні.  Це  ж  стосується  й  сюжетного
квесту.  Також хотілося  б  більше логіки  у
взаємодії головних образів. 

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Ідея  познайомити  дітей  з
постаттю  легендарного
Довбуша,  маючи  за
«провідника»  відомий
кожному  образ
(Св.Миколая)  досить
оригінальна 



2

Продовження додатка 4

Актуальність теми 4 Довбуш  –  український
Робін Гуд, важлива частина
національного фольклору та
історії країни 

Драматургічна  якість
сценарію:  вибір  стилю,  опис
головних  героїв,  художня
правдивість  конфліктів  та  їх
вирішення

3 Проект вже на цьому етапі
добре  опрацьований
художньо.  Сам  сценарій
хотілося  би  бачити  більш
підсиленим  з  боку
драматургії.   Характери
доволі пласкі та стандартні.
Це  ж  стосується  й
сюжетного квесту. 

Усього балів: 11

Відповідність  тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії

_________________
*  Висновок  експертної  оцінки  кінопроекту  готується  в  електронній  формі  та  підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________


