
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 Мисливці 

Автори кінопроекту Олег Федченко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кінокомпанія 2016» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Увага зосереджена на візуальному рішенні, 

що позитивно. Не новий, але цікавий 

художній прийом рек-апу. Бентежить не 

зовсім потрібна алюзія до Святого Письма у 

фіналі. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Полювання показане як 

щоденний біг життя. 

Актуальність теми 5 Хаос та невпорядкованість 

довкілля сьогодні хвилює.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Оригінальний стиль, цікаве 

рішення історії, нагнітання 

оповіді. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії  

_________________ 
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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 Мисливці
Автори кінопроекту Ілля Баликін, Олег Федченко
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВ «Кінокомпанія 2016»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Кров вбитого зайченя на початку фільму це
реальний треш. Алогічна поведінка
персонажів. Хороша тема і для неї можна
знайти інший стиль.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Недостатньо оригінальна і
опрацьована ідея

Актуальність теми 4 У період нескінченних
війн у Світі тема досить
актуальна

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

3 Гарна мораль але
нелогічно виглядає
протистояння тварин
мисливцям.

Усього балів: 10

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 Дебют 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Мисливці 

Автори кінопроекту І.Баликін, О.Федченко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Кінокомпанія 2016 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Алегорична форма фільму одразу 

переносить нас у світ політичних відносин. 

Висновок – «хто візьме меча…». Проет 

детально розроблен, відеоряд переконливий 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Така собі прозора алегорія 

Актуальність теми 4 Досить актуальна – як 

припинити конфлікти? 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій переконливий. 

Одразу співчуваєш героям, 

хоч агресією конфликт не 

вирішити 

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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 анімаційних фільмів / телевізійних 
фільмів / телевізійних серіалів 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту  «Мисливці» 

 

Автори кінопроекту Ілля Баликін 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кінокомпанія 2016»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проведення алегоричності авторів фільму 

саме в такому вигляді може розраховувати 

на оригінальність ідеї. Охота – це простий і 

дуже наглядний приклад вбивства. 

Тема, котру піднімають автори не перестає 

бути актуальною вже довгий час. 

Дійсно озброєння в світі набрало дуже 

шалених  обертів, що і показують автори 

наприкінці фільму , але не має вирішення 

цієї проблеми, також відсутній опис 

головних героїв. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

2 
 

Усього балів: 10  
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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 «Мисливці»
Автори кінопроекту Ілля Баликін

Олег Федченко
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ «Кінокомпанія 2016» 

Обов’язкова  стисла  рецензія  на
кінопроект

Драматургічно сценарій зроблений доволі 
якісно та підіймає актуальну тему - гонка 
озброєнь. Персонажі опрацьовані і їх 
взаємодія логічна. До мінусів можна 
віднести не оригінальність ідеї. 
 

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Зміна ролей парадигми 
«мисливець-жертва» не 
рідко використовується в 
кінематографі. 

Актуальність теми 4 Тема актуальна для 
сьогодення

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

3 Драматургічно якісно 
опрацьований і світ, і 
персонажі. Взаємодія героїв
є логічною. Але очікуваний 
розвиток подій і 
передбачуваний фінал - 
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слабкі місця даної історії.

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 Мисливці 
Автори кінопроекту Ілля Баликін 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Кінокомпанія 2016» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікавий сценарій. Сторіборд виглядає 
завершеним та надає можливість уявити 
яким буде анімаційний фільм. В кінці 
головна ідея фільму не співвідноситься з 
історією. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея боротьби тварин проти 
людей є оригінальною, 
проте, кінцевий “меседж” 
не контактує з історією.  

Актуальність теми 2 Тема заборони полювання є 
актуальною, але в кінці 
фільму ми бачимо, що 
головна тема насправді 
інша.  

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

4 Цікавий сценарій і добре 
прописані персонажі. 

Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному Відповідає/не відповідає 
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напряму (у разі його оголошення) 
 
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. 

______________________________ 


