
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 короткометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту Чучмек 

Автори кінопроекту Режисерка Олександра Володимирівна Князева, 
сценаристка Ірина Петрівна Чорна 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СІСТЕРЗ ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Задум фільму, що піднімає тему ідентичності через 
призму дитячого погляду. Історія тримає інтригу. 
Завершення на трагічній ноті доповнюється відчуттям 
набуття сенсу — автору вдається показати, що життя 
триває, допоки не втрачено надію. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 У простій на позір історії відбивається 
масштабна проблема 

Актуальність теми 5 Актуальність теми не викликає 
сумнівів 

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

5 Структура сценарію міцна, продумана. 
Герої показані у розвитку. Події, що 
відбуваються “поза екраном”, 
зрозумілі глядачу з контексту. 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

_ 

 



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 короткометражні фільми дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Чучмек
Автори кінопроекту Режисерка Олександра Володимирівна Князева,

сценаристка Ірина Петрівна Чорна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СІСТЕРЗ ПРОДАКШН»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія набуває нового значення через погляд дитини.
Цікава історія з хорошим потенціалом.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Багатошарова оригінальна ідея
Актуальність теми 5 Тема є актуальною
Драматургічна якість сценарію:

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

4 Міцно побудована структура сценарію,
герої, що розвиваються, за ними цікаво
спостерігати.

Усього балів: 13

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

 

Назва кінопроекту ЧУЧМЕК 
Автори кінопроекту Князева Олександра Володимирівна 

 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «СІСТЕР ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

В містечко Центральної України із 
анексованого Криму 
переїжджає родина Аблаєвих – мати, 
батько, 12-річна донька - 
ЕМІНЕ і 7-річний син - СЕЇТ. Родина 
отримує звістку про смерть дідуся. Батько 
змушений їхати на окуповану територію на 
похорон. І зникає. Сеїт дорослішає і по-суті 
стає головою родини. Щоб одного дня 
повернути Аблаєвих додому – в Крим.  
 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Історія про те, як діти 
стають дорослими під час 
війни. В один день. 

Актуальність теми 5 Актуальна 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Зворушлива історія про 
відповідальність. 

Усього балів: 15  
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Продовження додатка 4 
	

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

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 Ігрові короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Чучмек  

Автори кінопроекту Олександра Володимирівна Князева  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СІСТЕРЗ ПРОДАКШН», 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект з актуальної теми, яка дуже часто 

піднімається в українських ЗМІ. Автори 

намагаються показати трагедію вимушених 

переселенців через призму дитячих 

стосунків. Які за серйозністю вже давно 

перестали бути дитячими. Однак сценарій 

надто романтизований і багато сцен і 

діалогів – це фантазії на тему того, як би 

могли люди розмовляти і поводитися. Не 

дуже природньо.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Вказана ідея є цікавою, але 

не оригінальною.  

Актуальність теми 4 Актуальність теми 

лишатиметься високою до 

моменту припинення 

збройної агресії РФ.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Діалоги та певні сцени 

мають не дуже природній 

вигляд. Це більш 

дикторсько-телевізійна 

мова і діалоги. Для такої 

кількості текстів варто 

провести справжню 
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експедицію і просто 

записувати мову людей, які 

могли б бути прототипами.  

Усього балів: 11  

 

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 Короткометражні ігрові фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Чучмек 
Автори кінопроекту Князева Олександра 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "СІСТЕРЗ ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Тема важлива та дуже складна. Але вона висвітлює українців 
як ксенофобів, які не можуть прийняти факт існування 
кримських татар на "своїй" території. Виходить, що татар не 
люблять всі - в тому числі і українці. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 ідея не оригінальна 

Актуальність теми 2 Вважаю що неможна показувати негативне 
ставлення до кримських татар. Дійсно 
проблеми є, але треба шукати шляхи іншого 
вираження. 

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

3 Технічно сценарій на якісному рівні, але 
велике питання до змісту та сюжету. 

Усього балів: 8  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

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

 

Назва кінопроекту «ЧУЧМЕК» 
Автори кінопроекту Режисер -постановник Олександра 

Володимирівна Князева  
Оператор-постановник Лисецький Андрій 
Анатолійович  
Художник-постановник Заславський 
Олександр Володимирович  
Композитор Надя Одесюк  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«СІСТЕРЗ ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм для людей різного віку.  
Історія про сім’ю котрій доводиться виїхати 
з окупованого Криму. Єдине що 
залишилось на згадку про дім у маленького 
Сеїта це подарована батьком коробка з 
морськими камінцями.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 
 

Історія про сім’ю котрій 
доводиться виїхати з 
окупованого Криму. Єдине 
що залишилось на згадку 
про дім у маленького Сеїта 
це подарована батьком 
коробка з морськими 
камінцями. 

Актуальність теми 5 Тема про гонитву 
кримських татар з Криму.    
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Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Історія про сім’ю котрій 
доводиться виїхати з 
окупованого Криму. Єдине 
що залишилось на згадку 
про дім у маленького Сеїта 
це подарована батьком 
коробка з морськими 
камінцями. 

Усього балів: 15  

 
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. 

______________________________ 
 
 


