
ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Анімаційні повнометражні фільми (авторські)» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

 

Члени експертної комісії за напрямом «Анімаційні короткометражні 

фільми» (далі – комісія): Валуйсков О.С., Пащенко Л.В., Підгора Я.В., 

Тимошенко А.І., Яценко В.В. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.І., 

Коваленко Є.В., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Анімаційні повнометражні 

фільми (авторські)»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії  

Яценка В.В. 

Рішення ухвалене одноголосно.  

Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Валуйсков О.С. 

Рішення ухвалене одноголосно.  



2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком 

«Анімаційні повнометражні фільми (авторські)».  

3. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14-25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Яценка В.В.;  

- заступником голови Експертної комісії Валуйсков О.С. 

 

Голова комісії                           /підпис/                                 В.В. Яценко  

 

Секретар комісії                      /підпис/                                 О.М. Ковальова 



ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

У зв'язку із карантинними заходами, запровадженими по всій території 

України спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної 

хвороби (COVID-19)» деякі члени експертної комісії були присутні в онлайн 

режимі. 

Члени експертної комісії за напрямом «Анімаційні повнометражні фільми 

(для широкої глядацької аудиторії)» (далі – комісія): Бесхмельниціна О.М. 

(онлайн), Добровольська В.М., Плісецька Л.К., Чернишева Н.І., Шевчук Н.А.  

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.І., 

Коваленко Є.В., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Анімаційні повнометражні 

фільми (для широкої глядацької аудиторії)»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії 

Бесхмельниціну О.М. 

Рішення ухвалене одноголосно.  



Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Шевчук Н.А. 

Рішення ухвалене одноголосно.  

2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком «Анімаційні 

повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)».  

3. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14 – 25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Бесхмельниціну О.М.;  

- заступником голови Експертної комісії Шевчук Н.А. 

 

 

 

Голова комісії                           /підпис/                          О.М. Бесхмельниціна  

 

Секретар комісії                      /підпис/                           О.М. Ковальова 

 

  



ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Анімаційні телесеріали» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

У зв'язку із карантинними заходами, запровадженими по всій території 

України спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної 

хвороби (COVID-19)» деякі члени експертної комісії були присутні в онлайн 

режимі. 

Члени експертної комісії за напрямом «Анімаційні телесеріали» (далі –

 комісія): Бесхмельниціна О.М. (онлайн), Ворожбит Н.А. (онлайн), Дунай Ю.Б., 

Пащенко Л.В., Притула С.В. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.І., 

Коваленко Є.В., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

 

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Анімаційні телесеріали»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

 

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії  

Притулу С.В. 

Рішення ухвалене одноголосно.  



Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Бесхмельниціну О.М. 

Рішення ухвалене одноголосно.  

2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком 

«Анімаційні телесеріали».   

3. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14 – 25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Притулу С.В.;  

- заступником голови Експертної комісії Бесхмельниціну О.М. 

 

 

Голова комісії                          /підпис/                                     С.В. Притула  

 

Секретар комісії                      /підпис/                                     О.М. Ковальова 

  



ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Анімаційні короткометражні фільми» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

У зв'язку із карантинними заходами, запровадженими по всій території 

України спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної 

хвороби (COVID-19)» деякі члени експертної комісії були присутні в онлайн 

режимі. 

Члени експертної комісії за напрямом «Анімаційні короткометражні 

фільми» (далі – комісія): Вітер В.П., Остапко О.М. (онлайн), Марченкова Н.С., 

Преловська А.В. (онлайн), Сукненко С.В.  

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.І., 

Коваленко Є.В., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Анімаційні короткометражні 

фільми»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії 

Марченкову Н.С. 

Рішення ухвалене одноголосно.  



Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Сукненка С.В. 

Рішення ухвалене одноголосно.  

2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком 

«Анімаційні короткометражні фільми».  

3. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14 – 25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Марченкову Н.С.;  

- заступником голови Експертної комісії Сукненка С.В. 

 

 

 

Голова комісії                              /підпис/                         Н.С. Марченкова  

 

Секретар комісії                        /підпис/                           О.М. Ковальова 

 

  



ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Ігрові повнометражні національні (для широкої глядацької аудиторії)» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

 

Члени експертної комісії за напрямом «Ігрові повнометражні національні 

(для широкої глядацької аудиторії)» (далі – комісія):Грабович І.С., 

Дмитренко О.С., Красовицький О.В., Петренко М.П., Сахалтуєв О.Р. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.І., 

Коваленко Є.В., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

 

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Ігрові повнометражні 

національні (для широкої глядацької аудиторії);  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

 

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії 

Дмитренка О.С. 

Рішення ухвалене одноголосно.  

Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Петренка М.П. 



Рішення ухвалене одноголосно.  

2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком «Ігрові 

повнометражні національні (для широкої глядацької аудиторії)».  

3. Комісією було запропоновано допустити до ІІ етапу Чотирнадцятого 

конкурсного відбору кінопроєктів, які були включені до переліку переможців 

Одинадцятого конкурсного відбору (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 169 від 08.08.2019 року), але у зв’язку з переглядом результатів 

конкурсу були виключені з нього (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 247 від 10.10.2019). Це такі кінопроєкти: «Ольга», «Мішень 

антихриста», «Матінко рідна!», «Діви ночі», «Сусідка». 

Голосування: 

За – 4; 

Проти – 1. 

Рішення прийнято. 

4. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14-25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Дмитренка О.С.;  

- заступником голови Експертної комісії Петренка М.П.  

2. Ухвалили рішення рекомендувати Раді з державної підтримки 

кінематографії допустити до участі у ІІ етапі Чотирнадцятого конкурсу такі 

кінопроєкти: «Ольга», «Мішень антихриста», «Матінко рідна!», «Діви ночі», 

«Сусідка». 

 

Голова комісії                          /підпис/                                  О.С. Дмитренко  

 

Секретар комісії                     /підпис/                                   О.М. Ковальова 



ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості 

(авторські), національні» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

 

Члени експертної комісії за напрямом «Ігрові повнометражні фільми 

художньої та культурної значущості (авторські), національні» (далі – комісія) 

Вітер В.П., Касперська О.А., Криворучко Д.І., Петренко М.П., Підгора Я.В. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.І., 

Коваленко Є.В., Шевчук Ю.І., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

 

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Ігрові повнометражні фільми 

художньої та культурної значущості (авторські), національні»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії  

Підгору Я.В. 

Рішення ухвалене одноголосно.  

Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Криворучка Д.І. 



Рішення ухвалене одноголосно.  

2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком «Ігрові 

повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), 

національні».  

3. Комісією було запропоновано допустити до ІІ етапу Чотирнадцятого 

конкурсного відбору кінопроєкти, які були включені до переліку переможців 

Одинадцятого конкурсного відбору (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 169 від 08.08.2019 року), але у зв’язку з переглядом результатів 

конкурсу були виключені з нього (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 247 від 10.10.2019). Це такі кінопроєкти: «Еволюція або смерть. 

Пригоди Павіана Томаса», «Сірі бджоли», «Сирена», «Антропоцен»,  

«Ти – Космос». 

Рішення ухвалене одноголосно. 

4. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14 – 25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Підгору Я.В.;  

- заступником голови Експертної комісії Криворучка Д.І.  

2. Одноголосно ухвалили рішення рекомендувати Раді з державної 

підтримки кінематографії допустити до участі у ІІ етапі Чотирнадцятого конкурсу 

такі кінопроєкти: «Еволюція або смерть. Пригоди Павіана Томаса», «Сірі 

бджоли», «Сирена», «Антропоцен», «Ти – Космос». 

 

Голова комісії                            /підпис/                               Я.В. Підгора  

 

Секретар комісії                       /підпис/                               О.М. Ковальова 

 



 

ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва міноритарна 

копродукція» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

У зв'язку із карантинними заходами, запровадженими по всій території 

України спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної 

хвороби (COVID-19)» деякі члени експертної комісії були присутні в онлайн 

режимі. 

Члени експертної комісії за напрямом «Ігрові повнометражні фільми 

спільного виробництва міноритарна копродукція» (далі – комісія): Босак Т.В., 

Гармаш Ю.Т., Кофман Г.Л.(онлайн), Сукненко С.В., Криворучко Д.І. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.І., 

Коваленко Є.В., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Ігрові повнометражні фільми 

спільного виробництва міноритарна копродукція»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії  

Гармаша Ю.Т.  

Рішення ухвалене одноголосно.  



Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Сукненка С.В.  

Рішення ухвалене одноголосно.  

2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком «Ігрові 

повнометражні фільми спільного виробництва міноритарна копродукція».  

3. Комісією було запропоновано допустити до ІІ етапу Чотирнадцятого 

конкурсного відбору кінопроєкти, які були включені до переліку переможців 

Одинадцятого конкурсного відбору (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 169 від 08.08.2019 року), але у зв’язку з переглядом результатів 

конкурсу були виключені з нього (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 247 від 10.10.2019). Це такі кінопроєкти: «Ольга», «Спокута», 

«Ерік Кам’яне Серце», «Актриса», «Край ріки», «ШТТЛ».  

Рішення ухвалене одноголосно. 

4. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14 – 25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Гармаша Ю.Т.;  

- заступником голови Експертної комісії Сукненка С.В.  

2. Одноголосно ухвалили рішення рекомендувати Раді з державної 

підтримки кінематографії допустити до участі у ІІ етапі Чотирнадцятого конкурсу 

такі кінопроєкти: «Ольга», «Спокута», «Ерік Кам’яне Серце», «Актриса», «Край 

ріки», «ШТТЛ». 

 

Голова комісії                            /підпис/                                   Ю.Т.Гармаш  

 

Секретар комісії                      /підпис/                                     О.М. Ковальова 

 



ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна 

копродукція» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

 

Члени експертної комісії за напрямом «Ігрові повнометражні фільми 

спільного виробництва мажоритарна копродукція» (далі – комісія):  

Акулевич А.О., Гармаш Ю.Т., Кокотюха А.А., Підгора Я.В., Сидорчук М.А., 

Суханов Д.В. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.І., 

Коваленко Є.В., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Ігрові повнометражні фільми 

спільного виробництва мажоритарна копродукція»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії  

Акулевич А.О.  

Рішення ухвалене одноголосно.  

Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Суханова Д.В. 



Рішення ухвалене одноголосно.  

2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком «Ігрові 

повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна копродукція».  

3. Комісією було запропоновано допустити до ІІ етапу Чотирнадцятого 

конкурсного відбору кінопроєкти, які були включені до переліку переможців 

Одинадцятого конкурсного відбору (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 169 від 08.08.2019 року), але у зв’язку з переглядом результатів 

конкурсу були виключені з нього (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 247 від 10.10.2019). Це такі кінопроєкти: «Режисер», «Рахувати 

до десяти», «Високо в горах», «Леся», «13 січня». 

Голосування: 

За – 5; 

Утримались – 1. 

Рішення прийнято. 

4. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14 – 25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Акулевич А.О.;  

- заступником голови Експертної комісії Суханова Д.В.  

2. Ухвалили рішення рекомендувати Раді з державної підтримки 

кінематографії допустити до участі у ІІ етапі Чотирнадцятого конкурсу такі 

кінопроєкти: «Режисер», «Рахувати до десяти», «Високо в горах», «Леся», «13 

січня». 

 

Голова комісії                           /підпис/                                     А.О. Акулевич  

 

Секретар комісії                     /підпис/                                      О.М. Ковальова 



ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

 

Члени експертної комісії за напрямом «Ігрові повнометражні для дитячої 

аудиторії» (далі – комісія): Акулевич А.О., Іващук А.К., Негреску І.А.,  

Дмитренко О.С., Семерякова А.В. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.І., 

Коваленко Є.В., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

 

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Ігрові повнометражні для 

дитячої аудиторії»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

 

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії 

Дмитренка О.С. 

Рішення ухвалене одноголосно.  

Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Семерякову А.В. 



Рішення ухвалене одноголосно.  

2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком «Ігрові 

повнометражні для дитячої аудиторії».  

3. Комісією було запропоновано допустити до ІІ етапу Чотирнадцятого 

конкурсного відбору кінопроєктів, які були включені до переліку переможців 

Одинадцятого конкурсного відбору (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 169 від 08.08.2019 року), але у зв’язку з переглядом результатів 

конкурсу були виключені з нього (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 247 від 10.10.2019). Це такі кінопроєкти: «Дике літо в Криму». 

Рішення ухвалене одноголосно.  

4. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14 – 25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Дмитренка О.С.;  

- заступником голови Експертної комісії Семерякову А.В.  

2. Одноголосно ухвалили рішення рекомендувати Раді з державної 

підтримки кінематографії допустити до участі у ІІ етапі Чотирнадцятого конкурсу 

такі кінопроєкти: «Дике літо в Криму». 

 

Голова комісії                              /підпис/                                О.С. Дмитренко  

 

Секретар комісії                        /підпис                                  О.М. Ковальова 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Ігрові телесеріали» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

 

Члени експертної комісії за напрямом «Ігрові телесеріали» (далі –

 комісія): Дмитренко О.С., Іващук А.К., Негреску І.А., Семерякова А.В.,  

Суханов Д.В., Яценко В.В., Добровольська В.М. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.І., 

Коваленко Є.В., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

 

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Ігрові телесеріали»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

 

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії 

Дмитренка О.С. 

Рішення ухвалене одноголосно.  

Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Суханова Д.В. 

Рішення ухвалене одноголосно.  



2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком «Ігрові 

телесеріали».   

3. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14 – 25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Дмитренка О.С.;  

- заступником голови Експертної комісії Суханова Д.В. 

 

 

 

Голова комісії                           /підпис/                            О.С. Дмитренко  

 

Секретар комісії                       /підпис/                            О.М. Ковальова 

  



ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Неігрові фільми національні» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

 

Члени експертної комісії за напрямом «Неігрові фільми національні» (далі –

 комісія): Босак Т.В., Добровольська В.М., Кокотюха А.А., Криворучко Д.І., 

Петренко М.П., Тімшин І.А.. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.В., 

Коваленко Є.В., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

 

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Неігрові фільми національні»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

 

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії  

Кокотюху А.А.  

Рішення ухвалене одноголосно.  

Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Босака Т.В. 

Рішення ухвалене одноголосно.  



2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком «Неігрові 

фільми національні».  

3. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14 – 25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Кокотюху А.А.;  

- заступником голови Експертної комісії Босака Т.В.  

 

 

 

Голова комісії                         /підпис/                              А.А. Кокотюха  

 

Секретар комісії                     /підпис/                              О.М. Ковальова 

  



 

ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Неігрові фільми спільного виробництва» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

 

Члени експертної комісії за напрямом «Неігрові фільми спільного 

виробництва» (далі – комісія): Босак Т.В., Войтенко В.М., Дунай Ю.Б.,  

Кокотюха А.А., Петренко М.П., Сахалтуєв О.Р., Сидорчук М.А. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.І., 

Коваленко Є.В., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

 

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Неігрові фільми спільного 

виробництва»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

 

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії  

Кокотюху А.А. 

Рішення ухвалене одноголосно.  

Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Войтенка В.М. 



Рішення ухвалене одноголосно.  

2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком «Неігрові 

фільми спільного виробництва».  

3. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14 – 25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Кокотюху А.А.;  

- заступником голови Експертної комісії Войтенка В.М.  

 

 

 

Голова комісії                           /підпис/                                   А.А. Кокотюха  

 

Секретар комісії                      /підпис/                                     О.М. Ковальова 

  



 

ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Неігрові телесеріали» 

від 28 серпня 2020 року 

 

Взяли участь:  

 

Члени експертної комісії за напрямом «Неігрові телесеріали» (далі –

 комісія): Касперська О.А., Кокотюха А.А., Новікова М.Г., Пілунський Я.Л., 

Тимошенко А.І. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Шевчук Ю.І., 

Коваленко Є.В., Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

 

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення результатів оцінювання кінопроектів I етапу 

Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямом «Неігрові телесеріали»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

 

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії 

Касперську О.А. 

Рішення ухвалене одноголосно.  

Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Кокотюху А.А. 

Рішення ухвалене одноголосно.  



2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком «Неігрові 

телесеріали».  

3. Голова Держкіно  подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 14 – 25 вересня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Касперську О.А.;  

- заступником голови Експертної комісії Кокотюху А.А.  

 

 

Голова комісії                             /підпис/                               О.А. Касперська  

 

Секретар комісії                        /підпис/                                О.М. Ковальова 

 


