
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 Ігровий короткометражний тематичний 
фільм

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту «НАЙКРАЩІЙ ДЕНЬ»
Автори кінопроекту Тараненко Олексій Євгенійович

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) ТОВ «Г уд Монінг Дістрібьюшн»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Оригінальна історія цинічної дівчини, яка не 
має принципів та живе одним днем.
Але сценарій не відповідає тематиці 
«фільми до 30-річча незалежності України»

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5
Актуальність теми 1
Драматургічна якість сценарію: 

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

5 Історія й драматургія цікаві, 
є відносини між 
персонажами, але 
порушується договір 
Держкіно з продюсером 
фільму, а саме пункт 5.4.21.

Усього балів: 11

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)_______________

Не відповідає

Реквізити особи -  підписувача*
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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 Ігрові короткометражні фільми тематичні 
до “30-річчя незалежності України”

Назва кінопроекту «Найкращий день»
Автори кінопроекту Тараненко Олексій Євгенійович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ «Гуд Монінг Дістрібьюшн»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Виправна система, хоча й покликана 
забезпечувати функцію запобіганню 
злочинів, часто за несправедливого 
суспільства сама діє як злочинець щодо 
людини. В силу особливостей естетики 
жорстокого персонажі кінопроєкту наділені 
рисами, які не викликають бажання їм 
симпатизувати.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 До подібної тематики митці 
звертаються часто

Актуальність теми 4 Зображення тоталітарного 
суспільства як машини, націленої на 
нищення людини, — така тематика 
лишається актуальною.

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

4 Стиль обрано жорсткий, на перетині 
з темою смерті, але в такий спосіб 
досягається переконливість.

Усього балів: 11
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному Відповідає
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 Короткометражні ігрові фільми-дебюти до 
30-річчя незалежності України

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Н а й к р а щ и й  ден ь
Автори кінопроекту Тараненко Олексій
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ "Гуд Монінг Дістрібьюшн"

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Креативна історія, але саме в цій конкурсній програмі 
бачеться щось більш позитивне, мотивуюче та надихаюче

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 К онцепція  ф ільму цікава, але сам а історія  не 
досить оригінальна

Актуальність теми 2 Не актуальна.

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

3 С ценарій  тр еба  допрацю вати

Усього балів: 8

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)_______________

відповідає напрямку

Реквізити особи -  підписувача* 

Експерт експертної комісії

* Висновок експертної оцінки кінопроєкту 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.
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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 Найкращий день
Автори кінопроекту "Тараненко Олексій Євгенійович 

Підгірний Богдан Васильович"
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ «Гуд Монінг Дістрібьюшн»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Персонажі поверхневі, шаржовані, не 
виписані конфлікти. Є проблеми з 
мотивацією героїв. Відсутній "дух подій" 
того дня.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3,7 Історія про 24 серпня 1991 
року, але відсутній "дух 
подій"

Актуальність теми 3,7 24 серпня 1991. Суспільні 
суперечки. Вибір.

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

3,8 Персонажі поверхневі, 
шаржовані, не виписані 
конфлікти. Є проблеми з 
мотивацією.

Усього балів: 11,2

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному Відповідає
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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 короткометражні фільми тематичні 
30-річчя незалежності України

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту «Найкращий день»
Автори кінопроекту Режисер-постановник Тараненко Олексій 

Євгенійович

Оператор-постановник Володимир Іванов 

Художник-Постановник Іван Тищенко 

Композитор Ірина Лазер (Маука)
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Г уд Монінг Дістрібьюшн»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Історія буде цікава людям різного віку. 
Історія показує і задає важливе питання -  
чому, на фоні зростання патріотичних та 
волонтерських рухів, в країні все одно 
залишається так багато байдужих до 
майбутнього країни?

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Автор показує зародження 
України через призму 
одного дня з життя людей, 
котрі працюють в 
«системі».

Актуальність теми 5 Історія показує і задає 
важливе питання -  чому, на 
фоні зростання 
патріотичних та 
волонтерських рухів, в
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країні все одно залишається 
так багато байдужих до 
майбутнього країни?

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

5 Автор розкриває питання 
байдужості людей до 
майбутнього країни, до її 
розвитку. Через головних 
героїв метафорично нам 
показують народження 
нашої країни.

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному Відповідає/не відповідає
напряму (у разі його оголошення)_______________ ________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 Ігрові короткометражні фільми тематичні до 
“30-річчя незалежності України”

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Найкращий день
Автори кінопроекту Тараненко Олексій Євгенійович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Гуд Монінг Дістрібьюшн»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Політична і пенітенціарна система, яка так 
само як і зараз є не досконалою, а іноді 
вбиваючою робить тему актуальною наразі. 
Єдине, що немає героїв в цій історії, яким 
співпереживати.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Ідея не зовсім оригінальна, 
фільмів про Радянський 
Союз достатньо на 
пострадянському просторі.

Актуальність теми 3 Тема є актуальною 
висвітлює різні політичні 
прогалини в суспільстві 
Радянського періоду.

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

4 Опис цієї історії 
побудований на еросі і 
тонатосі, до якого завжди 
тягне глядача, але 
відчуття, що це згадки 
фільмів Балабанова. 
Можливо, це допоможе 
при розповіді історії.

Усього балів: 10
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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.



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 тематичні 30-річчя 
незалежності України

Прізвище, ім'я, по батькові експерта
Назва кінопроекту Найкращий день
Автори кінопроекту Тараненко Олексій Євгенійович
Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму)

ТОВ «Гуд Монінг Дістрібьюшн»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Працівниця архівного відділу МВС має «найкращий 
день»: вона отримує посаду заввідділом, бере участь 
у страті в’язня, а потім кохається з катом у Ленінській 
кімнаті. У цей час Верховна Рада приймає Акт про 
незалежність України.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Проект перегукується з проектом «ГКЧП» Аркадія 
Непиталюка -  знову бачимо «десакралізацію» 
урочистої дати за рахунок демонстрації того, 
наскільки малозначимими для звичайних людей є 
глобальні політичні події, порівняно з подіями їх 
особистого життя.

Актуальність теми 3 Проект формально відповідає темі, оскільки події 
відбуваються в день проголошення незалежності 
України. Однак факт цієї незалежності не відіграє 
ролі в житті головної героїні, проходячи повз неї.

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

3 Незрозуміло, який урок винесла головна героїня в 
ході історії, чи змінилася якось? Що винесе глядач з 
цієї історії? Чи має ця історія потенціал для 
міжнародного глядача? Що вона розповість 
українському глядачу про річницю незалежності? Я 
не бачу переконливих відповідей на ці питання.

Усього балів: 10

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

Реквізити особи -  підписувача 

Експерт експертної комісії


