
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 Неігрові короткометражні фільми 

тематичні _30-річчя незалежності України_ 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Небесні мотори» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Ангел Ангелов  

Оператор-постановник Ангел Ангелов 
Художник-постановник Марія Денисенко  
Композитор Артем Бабурін  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Маланка Студіоз»  
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Проект досліджує історію авіабудівної 
промисловості в Україні. Її становлення та 
досягнення. В фокусі оповіді фільму індустріальна 
гордість України «Мотор Січ».         

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Проект досліджує історію 
авіабудівної промисловості в 
Україні. Її становлення та 
досягнення. 

Актуальність теми 5 Проект досліджує історію 
авіабудівної промисловості в 
Україні. Її становлення та 
досягнення. 

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

5 Проект досліджує історію 
авіабудівної промисловості в 
Україні. Її становлення та 
досягнення. В фокусі оповіді 
фільму індустріальна гордість 
України «Мотор Січ».         

Усього балів: 14  
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
Відповілає 

 
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 Короткометражні неігрові фільми-дебюти 
до 30-річчя незалежності України 

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

 

Назва кінопроекту Небесні мотори 
Автори кінопроекту Ангел Ангелов 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Маланка Студіоз" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Гарна ідея, але якщо розповісти всі ці факти через історію 
засновника або конструктора - було б набагато краще 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Будемо відверті: це прекрасна історія для 
корпоративного відео "Мотор Січ". 

Актуальність теми 3 Можливо треба подивитись на цю ідею з 
іншого боку - і розказати про досягнення 
України у авіації, через життя відомих 
льотчиків? Наприклад, історія  військового 
льотчика-бомбардувальник Георгія Горшкоав, 
який довгий час жив у Ворзелі,  або Ігоря 
Сікорського -  творець того самого першого 
багатомоторного аероплану «Ілля 
Муромець»,? А потім вже перейти до сучасної 
історії та "Мотор Січ"..  

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

3 Сценарій треба допрацювати 

Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

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 Неігрові короткометражні фільми тематичні
до “30-річчя незалежності України”

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

  

Назва кінопроекту Небесні мотори
Автори кінопроекту Ангел Ангелов
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «Маланка Студіоз»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Цікавий неігровий фільм може отримати
держава і глядачі про Мотор Січ. Досить
глядацький підхід придумав автор для
висвітлення цієї теми.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5  
Актуальність теми 4 Тема є актуальною для цієї

категогрії.
Драматургічна якість сценарію:

вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення

5 Цікаво побудова розповідь
історії про Мотор Січ.

Усього балів: 14

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії  
_________________

Оригінальна ідея.
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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 Неігрові короткометражні 30-річчя 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Небесні мотори  

Автори кінопроекту Ангел Ангелов  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Маланка Студіоз»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Радше репортаж, аніж кіно. Пізнавальна 

історія про цікавий факт: в Україні досі 

будують літаки. Не розумію, яким чином 

заявлений трітмент вкладеться у 

короткометражну форму.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Немає оригінальності в 

показі всесвітньо відомого 

індустріального гіганта. 

Оцінювальний критерій для 

документального кіно 

важко відноситься.  

Актуальність теми 2 Актуальність теми не 

відчув. Є завод, є мотори. 

Глобальної проблеми ніби 

немає.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Трітмент написано якісно та 

детально. Конфлікту не 

знайшов.  

Усього балів: 9  
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 Неігрові короткометражні фільми 

тематичні 30-річчя незалежності України 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту  

Небесні мотори 

Автори кінопроекту  

Ангел Ангелов 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 

ТОВ «Маланка Студіоз» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект «Небесні мотори» –  Стрічка 

присвячена історії, традиціям та сучасності 

авіабудівної галузі України, а саме життю 

підприємства «Мотор Січ». 

Проєкт є цікавим, але здається не зовсім 

фокусується на темі 30-річчя .  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 - 

Актуальність теми 2 -  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 - 

Усього балів: 6  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 Неігрові короткометражні фільми 

тематичні “30-річчя незалежності України” 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту НЕБЕСНІ МОТОРИ 

Автори кінопроекту Ангел Ангелов 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Маланка Студіоз»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Стрічка присвячена історії, традиціям та 

сучасності авіабудівної галузі України, а 

саме життю підприємства «Мотор Січ» - 

незалежним українцям, закоханим в небо.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікава, оригінальна. 

Спрямована в Небо і в 

Майбутнє України. 

Актуальність теми 5 Актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 В фокусі оповіді фільму 

індустріальна гордість України 

«Мотор Січ»: живий, 

працюючий осередок традицій, 

новаторської технічної думки та 

сміливих і амбітних людей, 

людей, закоханих в небо.  

 
Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 
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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. 

______________________________ 


