
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 Анімація КМ Дебют 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Загублене щастя 

Автори кінопроекту Валерія Левенко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП «Сергієнко Ольга Петрівна» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Пропонується наївна та інфантильна міська 

казка, за стилістикою схожа на різдвяну 

історію. Плюс проекту – розуміння цільової 

аудиторії. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Середній рівень, що в 

даному випадку не є 

недоліком. 

Актуальність теми 5 Світ дитини завжди 

актуальний. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Навіть для вигаданої 

різдвяної історії, героїня 

якої шукає Щастя, забагато 

штучно створених ситуацій. 

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  
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Продовження додатка 4 

 
* 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 Загублене щастя
Автори кінопроекту Валерія Левенко, Христина Погоржельська
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ФОП Сергієнко Ольга Петрівна

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Цікава історія, симпатичні персонажі та
хеппі енд подарують глядачеві задоволення.
Сценарій виглядає добре і струнко.
Зображення також досить якісне.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Чудова оригінальна ідея.
Актуальність теми 4 Тема любові та

прихильності завжди
актуальна.

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

5 Гарний сценарій та
стилістика його втілення.

Усього балів: 13

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії
_________________
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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 анімаційних фільмів / телевізійних 
фільмів / телевізійних серіалів 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Загублене щастя» 

Автори кінопроекту Валерія Левенко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Сергієнко Ольга Петрівна 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

  Проект заслуговує на увагу, заявник 

підготував повний пакет документів. Тема, 

яку піднімає заявник актуальна, події , які 

відбуваються з головною героїнею описані 

правдиво, сюжет та хронологія подій чітко 

описаний. Потрібно допрацювати 

оригінальність ідеї , не вистачає динаміки та 

інтриги. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  

Актуальність теми 5  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

5 
 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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 фільми 

Прізвище,  ім`я,  по  батькові  (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Загублене щастя 
Автори кінопроекту Валерія Левенко 

Найменування  суб’єкта
кінематографії  (виробника
фільму)

ФОП Сергієнко Ольга Петрівна

Обов’язкова  стисла  рецензія  на
кінопроект

Проект  відповідає  зав'яленій  категорії,
хоча  і  не  має  гострої  актуалізації  теми.
Запропонована стилістика мультфільму теж
не  є  оригінальною.  Тому  важко  побачити
потенціал картини - як комерційний, так і
фестивальний.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Найцікавіше  в  цій  ідеї  -
використання для втраченої
дитячої  іграшки  імені
Щастя.  Що  дозволяє  в
сценарії  літературно
«грати» з  цим поняттям.  В
іншому  розвиток
подій стандартний.

Актуальність теми 3 Автор  веде  з  глядачем
розмову  «про  вічні
цінності».  Це  не  робить
тематику  сценарію  менш
важливою,  але  й  гострої
актуалізації теж не додає. 
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Драматургічна  якість
сценарію:  вибір  стилю,  опис
головних  героїв,  художня
правдивість  конфліктів  та  їх
вирішення

3 Сценарій  виконаний
драматургічно  грамотно,
але  історії  не  вистачає
цікавого  сюжету,  не
стандартних  ходів.
Візуальна  концепція
проекту  зрозуміла,  проста
та не дуже оригінальна. 

Усього балів: 10

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 Анімаційні короткометражні фільми-

дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Загублене щастя 
Автори кінопроекту Валерія Левенко 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Сергієнко О.П. 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сценарій потребує доопрацювання, варто 
краще виписати поворотні події, які, поки 
що, виглядають штучними. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не дуже оригінальна, 
бо є багато схожих історій 
про втрачені іграшки. Варто 
знайти унікальний стиль 
проєкту. 

Актуальність теми 4 Така тема для дитячої 
аудиторії, звісно, завжди 
актуальна. 

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

3 Як було зазначено вище, 
сценарій потребує 
доопрацювання, герої та 
конфлікти виглядають 
трохи штучними.  

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 



2 
 

Продовження додатка 4 
	
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 Дебют 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Загублене щастя 

Автори кінопроекту В.Левенко, Х.Погоржельська 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП О.Сергієнко 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Треба спростити діалоги, особливо текст 

диктора радіо. Мабуть, це 4+, для них 

діалоги складні. Зміст історії не зацікавив, 

досить звичайний, мало дій. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Звичайний відеоряд 

Актуальність теми 4 Сімейні відносини 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій професійний, але, 

як на мене, не дуже цікавий,  

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

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. 

______________________________ 


