
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 Ігрові повнометражні фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

Мельник Юлія Олегівна 

Назва кінопроекту «Блінкерс(Blinkers)» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Якобчук Максим 

Вікторович  
Оператор-постановник Запорожченко 
Віталій  
Художник-постановник Кондратова Тетяна  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Галімов Акім Альфадович 
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку. 
Туристи вирушають у тур по Прип’яті і на 
свято Івана Купала йдуть в ліс шукати цвіт 
папороті. Містичні подій відбувають на 
протязі всієї ночі, але головне правило – не 
оглядатись. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія про невдаху, котрий 
вирішує використати свій 
останній шанс, щоб не 
втратити роботу. 

Актуальність теми 5 Історія про невдаху, котрий 
вирішує використати свій 
останній шанс, щоб не 
втратити роботу.  

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

5 Туристи вирушають у тур 
по Прип’яті і на свято Івана 
Купала йдуть в ліс шукати 
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Продовження додатка 4 
 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

цвіт папороті. Містичні 
подій відбувають на протязі 
всієї ночі, але головне 
правило – не оглядатись. 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт експертної комісії Мельник Юлія Олегівна  

_________________ 
* 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 Ігрові повнометражні фільми дебюти 

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

 

Назва кінопроекту Блінкерс 

Автори кінопроекту Максим Якобчук 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ФОП Галімов Акім Альфадович 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Можливо варто переглянути сценарій та скоротити 
хронометраж, для збільшення варіантів фестивального 
розповсюдження. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Оригінальність посередня  
Актуальність теми 3 Тема актуальна  
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

3 Можливо варто переглянути 
сценарій та скоротити 
хронометраж, для збільшення 
варіантів фестивального 
розповсюдження. 

 
Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

- 

 
 
Експерт експертної комісії  



	



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 Експертна комісія з оцінювання 

кінопроєктів авторських ігрових / неігрових 

(документальних) фільмів, фільмів-дебютів 

(всіх видів), короткометражних фільмів 

(всіх видів) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Блінкерс 

Автори кінопроекту Якобчук Максим Вікторович 

Сидоренко Роман Олександрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Галімов Акім Альфадович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Небанальна і досить видовищна ідея для 

хорору. Надто слабка сюжетна композиція 

для жанрової історії. Найважливіше: Хто 

головний герой? 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,9 Туристична експедиція до 

Чорнобиля на Івана Купала 

Актуальність теми 3,7 Чорнобильський бекграунд, 

фольклорні мотиви 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,5 Хто головний герой? 

Затягнута експозиція, 

відтягнута зав’язка, 

подальше розгортання 

сюжету та фінал – сумбурні. 

Прописані персонажі, 

взаємини між ними. 

Усього балів: 11,1  
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Продовження додатка 4 

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

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. 

______________________________ 



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 Ігрові повнометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту Блінкерс 

Автори кінопроекту Максим Якобчук 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ФОП Галімов Акім Альфадович 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Оригінальна назва. Напружений горог, заснований 
на українській міфології, це вже не перше звернення 
до народної творчості в заявленому жанрі. В заявці 
не зазначено чим саме режисерське бачення 
особливе і буде відрізнятися від вже реалізованих 
подібних проектів. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Вже не перше звернення до народної 
творчості в заявленому жанрі.  

Актуальність теми 4 Жанрове кіно, що може бути 
актуальним у всі часи.  

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

3 Не достатньо пропрацьовано лінії 
деяких персонажів.  

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

- 
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до Порядку та критеріїв проведення 
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «БЛІНКЕРС» 

Автори кінопроекту Якобчук Максим Вікторович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ  

«ГАЛИМОВ АКИМ АДОЛЬФОВИЧ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Невиразний молодіжний хоррор про групу 

людей, які встряють у страшні пригоди в 

Чорнобильській зоні. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1  

Актуальність теми 2  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

2 Вкрай слабкий варіант 

піджанру слешер. До теми 

пошуків папороті не 

звертався тільки ледачий і 

цей твір абсолютно 

клішований молодіжний 

хоррор, та ще й описує 

криваві пригоди іноземців в 

Україні. Жодна із заявлених 

цілей сюжету авторами не 

виконана, фінал розчаровує 

настільки, що всі 

нечисленні плюси 

забуваються, а мінуси 

стають ще яскравіше. 

Усього балів: 5  
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Продовження додатка 4 

 

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. 

______________________________ 


