
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 Кіт 

Автори кінопроекту Марія Озірна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Хеппі хеппі лаб» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Якщо не зважати на те, що кота звати Пес, і 

це – не оригінально, загалом ідея 

сподобалася. Те, що починається як 

абсурдистська комедія, стає соціальною 

драмою.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Домашній улюбленець 

віджав помешкання в 

господарів – це круто. 

Актуальність теми 5 Соціальна проблематика 

викладена у форматі байки 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 На відміну від синопсису, 

сценарій створений 

відповідно до правил 

кіномови. 

Усього балів: 15  

 

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 Анімаційні фільми / телевізійни фільми /
телевізійни серіали

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту КІТ
Автори кінопроекту

Озірна Марія Вадимівна,
Байдун Владислав Сергійович

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВ "ХЕППІ ХІППІ ЛАБ"

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Нажаль у реалізації проєкту обрано
стоп-моушн технологію яку цікаво
дивитися у рекламі до 1 хв, або у
музикальних кліпах. Хороша ідея,
гумористичний сценарій але невиразний
спосіб донести цю ідею до глядача.
Сподіваюсь у майбутньому проєкт буде
представлений у більш класичному стилі.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Оригінальний спосіб
показати як труднощі
роблять людей черствими

Актуальність теми 3 Досить актуальна теме
али її зараз забагато в
Україні

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

2 Стоп-моушн стиль гарний
для коротких рекламних
роликів
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Усього балів: 9

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 Дебют 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Кіт 

Автори кінопроекту М.Озірна, В.Байдун 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Хеппі Хіппі Лаб 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

На жаль, не сподобалась презентація – 

забагато референсів, а де своє? Я не 

побачила, як кіт долає бар*єри та 

перешкоди. В реж.баченні це обіцяли. Ця 

частина сценарію непереконлива. Жарти не 

смішні, а грубуваті. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Кіт, який говорить? 

Актуальність теми 4 Безвідповідальність людей 

– дійсно актуальна тема, але 

тут це не дуже розроблене. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій слабкий, жарти не 

смішні, непереконлива 

частина сценарію, де кіт 

заробляє. Цю частину треба 

доробити 

Усього балів: 10  

 

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 анімаційних фільмів / телевізійних 
фільмів / телевізійних серіалів 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту  Кіт 

 

 

Автори кінопроекту Озірна Марія Вадимівна , Байдун 

Владислав Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ХЕППІ ХІППІ ЛАБ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Ідея фільму оригінальна, особливо цікава 

подача. Використання ляльок в фільми дає 

можливість автору ширше розкрити тему. 

Тема , котру розкриває автор на сьогодні 

актуальна, взаємовідносини між батьками та 

дітьми в багатьох випадках дуже складні і 

потребують уваги. 

Автор запропонував дуже цікавий вихід із 

конфліктної ситуації.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  

Актуальність теми 5  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

5 
 

Усього балів: 15  
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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. 

______________________________ 



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 КІТ

Автори кінопроекту Костіна Олександра Георгіївна
Озірна Марія Вадимівна
Байдун Владислав Сергійович

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ "ХЕППІ ХІППІ ЛАБ"

Обов’язкова  стисла  рецензія  на
кінопроект

Не дуже зрозуміла аудиторія проекту. 
Можливо, така робота буде цікава на 
вебплатформах. І навіть зможе отримати 
деяку вірусність. Але тема розкрита доволі 
лінійно, хоч і з гумором.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Ідея показати 
хазяйновитого кота, що 
балакає – не нова, але задум
цікавий

Актуальність теми 4 Тема відповідальності 
перед тими, кого ми 
приручили, актуальна 
завжди

Драматургічна  якість
сценарію:  вибір  стилю,  опис
головних  героїв,  художня

3 Діалоги вимагають 
більшого опрацювання. 
Гумор, як основа проекту, 
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правдивість  конфліктів  та  їх
вирішення

міг би бути бути гострішім. 

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 Кіт 
Автори кінопроекту Озірна Марія Вадимівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ “Хеппі Хіппі Лаб” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Проєкт буде реалізовано в жанрі комедії. 
Сценарій дуже добре відповідає цьому 
напрямку. Відчувається сучасний підхід до 
реалізації. 
 
 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея фільму не є 
оригінальною, проте, 
судячи з наданих 
документів, може бути 
талановито зробленою. 

Актуальність теми 4 Тема відповідальності 
перед тваринами є дуже 
актуальною в сучасному 
українському суспільстві. 

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

3 В сценарії є декілька 
смішних моментів та 
незвичних поворотів. 
Проте, недостатньо для 
повноцінного 
короткометражного 
мультфільму. 
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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. 

______________________________ 


