
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 Місто щасливих хлопчиків 

Автори кінопроекту Юлія Шалімова 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Студіо Капі» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія ні про що. Навіть умовний, 

приблизний сюжет відсутній. Синопсис 

пояснює, що мають зрозуміти глядачі, але 

глядачі не читають синопсисів.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не зрозуміла, окрім 

хіба спроби показати 

безтурботне дитинство. 

Актуальність теми 3 Безконфлікті історії не 

актуальні. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Драматургія умовна, 

сюжетних поворотів нема. 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 Місто щасливих хлопчиків
Автори кінопроекту Юлія Шалімова, Наталя Гузєєва
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВ "студіо КАПІ"

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Гарна мораль та досить нудний спосіб її
реалізації. Багато персонажів, але жодного
головного. Здається запланована досить
гарна картинка, але не запланована сильна
драматургія.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Ідея не захоплює та не
розважає глядача.

Актуальність теми 5 Дивлячись на кількість
релігійних конфліктів
тема дуже актуальна.

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

2 Відсутній конфлікт у
героїв, існує одна
проблема та вона виникає
від фонового персонажу.

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
_________________
* 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 Місто счасливих хлопчиків 

Автори кінопроекту Н.Гузєєва, Ю.Шалімова 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Студіо КАПІ 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Притча про те, чого нам так не вистачає – 

любові. Про різні національності героїв, на 

що вони не звертають уваги. Глядачі 

можуть помислити, що робити для 

вирішування такої проблеми. У фільмі є і 

питання, і відповіді. Прекрасно 

підготовлений проект. Дуже сподобався 

художник. Може, будову з піска треба 

зробити більш умовною.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Імена героїв – «щастя» на 

різних мовах 

Актуальність теми 5 Як ніколи актуальна – 

боротьба з расизмом та 

націоналізмом 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій професійний, 

драматургія переконлива 

Усього балів: 15  

 

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

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  Місто щасливих хлопчиків 

 

Автори кінопроекту Шалімова Юлія Вікторівна , Гузєєва 

Наталія Анатоліївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Студіо КАПІ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Тема, яку запропонували автори, доволі 

складна та багатогранна. Міжконфесійні 

стосунки піднімаються доволі часто, але в 

той же час, це дуже особистісні речі. 

Розглядати цю тему через призму сюжету, 

котру пропонують автори, може правдиво та 

дає привід думати, що це вирішення 

питання, але те, що це оригінально , так ні. 

Тема є актуальною вже багато століть. І 

піднімати її намагаються багато людей, але 

вирішення сто відсоткового по цей час не 

знайдено.  

Сценарій прописаний якісно, опис головних 

героїв наданий. А от вирішення питання в 

такому ракурсі може бути, але не факт, що 

буде вирішено. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

3 
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художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

Усього балів: 9  

 

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 Місто щасливих хлопчиків

Автори кінопроекту Михаль Маргуліс
Юлія Шалімова
Наталя Гузєєва

Найменування  суб’єкта
кінематографії  (виробника
фільму)

ТОВ "студіо КАПІ"

Обов’язкова  стисла  рецензія  на
кінопроект

 Перевага проекту - це його актуальна тема
та оригінальна візуальна концепція.  Трохи
слабкіше  -  сценарій.  Оформлений  не  за
стандартом, тому більше сприймається   як
спроба  автора  підкреслити   художню
цінність та важливий меседж фільму. Може
мати  потенціал  для  фестивальної
дистрибуції. 

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Розкриття  теми
інтернаціональності  щастя
через  взаємодію дітей  -  не
нова  ідея.  Але
концептуальна  проекту
дуже пасує.

Актуальність теми 5 Заявлена  тема  має
достатній  рівень
актуальності 
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Драматургічна  якість
сценарію:  вибір  стилю,  опис
головних  героїв,  художня
правдивість  конфліктів  та  їх
вирішення

4 Сценарій  здається  занадто
літературним.  Оформлений
не  за  стандартом,  тому
більше  сприймається    як
спроба  автора  підкреслити
художню  цінність  та
важливий меседж фільму. 

Усього балів: 13

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 Місто щасливих хлопчиків 
Автори кінопроекту Шалімова Юлія Вікторівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«студіо КАПІ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Високий рівень художньої цінності 
проєкту. Завершений сценарій. Актуальна 
тема гарних стосунків між різними 
національностями та релігіями. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея використовувати різні 
імена хлопчиків, які всі 
перекладаються як 
“щасливий” – є дуже 
оригінальною та 
підходящою для цього 
анімаційного фільму. 

Актуальність теми 5 Тема національного та 
релігійного 
взаєморозуміння дуже 
актуальна у всі часи.  

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

5 Сценарій дуже добре 
співвідноситься з 
хронометражем. Присутні 
цікаві деталі. Проєкт 
виглядає завершено. 

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 
_________________ 
* 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. 

______________________________ 


