
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 «Одеські незалежні» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Кутінова Олена Сергіївна  

Оператор-постановник Садовніков Артур  
Художник-постановник Андрій Утєнков  
Композитор Роман Чіжевський  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Маланка Студіоз»  
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Проект досліджує історію мистецтва в Одесі у 20 
столітті. А також що саме та в якій мірі впливає на 
мистецтво. Будуть проведені паралелі між 
художниками минулого та сучасності.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Проект досліджує історію 
мистецтва в Одесі у 20 столітті. 

Актуальність теми 5 Проект досліджує історію 
мистецтва в Одесі у 20 столітті. 

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

5 Проект досліджує історію 
мистецтва в Одесі у 20 столітті. 
А також що саме та в якій мірі 
впливає на мистецтво. Будуть 
проведені паралелі між 
художниками минулого та 
сучасності. 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
Відповілає 
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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. 

______________________________ 



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 Одеські незалежні 
Автори кінопроекту Олена Кутінова 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Маланка Студіоз" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава  історія для дуже вузької аудиторії 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея досить оригінальна, але треба 
попрацювати над реалізацією 

Актуальність теми 3 На разі є теми більш актуальнші. Можливо 
треба розширити аудиторію, і розповісти про 
мистецтво у рамках всією країни.  

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

2 Сценарій треба допрацювати 

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

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

  

Назва кінопроекту Одеські незалежні
Автори кінопроекту Ангел Ангелов
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «Маланка Студіоз»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Із тритменту не зрозуміло, як автори будуть
заохочувати глядачів до перегляду, це буде
інтерв'ю з Делієвим про художників Одеси,
чи голос за кадром, не зрозуміла стилістика
зйомки.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Не оригінальна ідея.
Актуальність теми 2 Тема є не актуальною.
Драматургічна якість сценарію:

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

3 Не зрозуміла стилістика,
не названі герої, яких
будуть знімати.

Усього балів: 7

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 Неігрові короткометражні 30-річчя 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Одеські незалежні  

Автори кінопроекту Кутінова Олена Сергіївна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Маланка Студіоз»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Пізнавальний мистецтвознавчий проект, 

який не в повній мірі відповідає тематичній 
категорії. Побудований на історичних 

паралелях та інтерв’ю з нашими 
сучасниками, фільм має велику 

просвітницьку складову.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Автори намагаються знайти 
паралелі в мистецьких 

течіях і рухах. Водночас 
незрозумілим лишається 

питання участі цього 
проекту саме в цій 

тематичній категорії. 

Актуальність теми 3 Фільм пізнавальний. Важко 

оцінювати актуальність 
роботи з архівними 

матеріалами, коли паралелі 
з сучасністю не повністю 

відповідають тематичній 
секції.  

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

3 Зрозумілий стиль і опис 
головних героїв. Фільм – в 
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героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

більшій мірі культоролічне 

дослідження.  

Усього балів: 9  

 

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  

Одеські незалежні 

Автори кінопроекту  

Кутінова Олена Сергіївна 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 

ТОВ «Маланка Студіоз» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект «Одеські незалежні» – Фільм 

проводить паралелі між митцями минулого 

сторіччя та одеськими художниками часів 

незалежності України.  

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 Одеські незалежні  

Автори кінопроекту Олена Кутінова  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «МАЛАНКА СТУДІОЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

На початку ХХ століття з'являється спілка 

художників "Одеські незалежні". Фільм 

проводить паралелі між митцями минулого 

сторіччя та одеськими художниками часів 

незалежності України, досліджує розвиток 

нового українського мистецтва.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікава ідея про мистецьке 

жіття «Літньої» Культурної 

столиці України. Художнє 

життя, осередки сучасних 

художників і персоналії 

середовища. 100 років тому 

і зараз. 

Актуальність теми 5 Актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Погляд Вільної Людини на 

історію і традицію речей. 

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. 

______________________________ 


