
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 Пес, який сміявся
Автори кінопроекту Харченко Володимир Володимирович
Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму)

ТОВ «Продюсерська Компанія «Браха»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

1916-й рік, десь на теренах Російської імперії, 
погромники вриваються в дім рабина і катують його 
сина, якого підозрюють в тому, що він комуніст. 
Сину ламають руки та виколюють очі. Рабин із сном 
йде в гості до друга грати в шахи, де ми дізнаємося, 
що рабин сам видав сина погромникам, щоб 
захистити свою дочку. Друг не може пробачити 
рабину таку зраду.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Сценарій базується на сильному літературному 
творі. Але наскільки необхідно переносити цей твір, 
що містить сцени садизму та жорстокості щодо 
людей та тварин на екран?

Актуальність теми 1 Проєкт не маю зв’язку з темою 30-річчя 
незалежності України. Він заслуговує на розгляд в 
рамках якогось іншого конкурсу.

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

4 Сценарій містить сильні сцени, харизматичних 
персонажів, сильний конфлікт. Однак зображення 
садизму на екрані має бути виправданим: заради 
чого?

Усього балів: 8

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму Н е відповідає
(у разі його оголошення)

Реквізити особи -  підписувача 

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 тематичні до 
“30-річчя незалежності України”

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту «Пес, який сміявся»
Автори кінопроекту Харченко Володимир Володимирович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Продюсерська Компанія «Браха»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Тема єврейських погромів при Російській 
імперії немає відношення до тематичної 
секції 30-річчя незалежності України.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Оригінальна ідея виглядає 
непереконливо.

Актуальність теми 3 Тема про часи єврейських 
погромів при Російській 
імперії немає відношення 
до тематичної секції.

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

3 Жорстока драма, яка 
викликає співчуття до того 
часу, коли знищували 
євреїв при Російській 
імперії, але драматична 
структура виглядає 
недобудованою, можливо 
авторам заважало, що це 
адаптація оповідання у 
сценарій.

Усього балів: 9
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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

* 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 «Пес, який сміявся»
Автори кінопроекту Режисер-постановник Харченко Володимир 

Володимирович

Оператор-постановник Борденюк Сергій 
Г ригорович

Художник-Постановник Дудко Владислав 
Валерійович

Композитор Дудчик Роман
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Продюсерська Компанія «Браха»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Історія є важливою в історичному 
контексті, але не зовсім відповідає заданій 
темі. Не до кінця зрозуміло на яку аудиторію 
розрахований проект.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Тема не до кінця розкрита
Актуальність теми 4 Історія проекту є 

важливою в історичному 
контексті, але не зовсім 
відповідає заданій темі.

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

3 Не до кінця зрозумілі 
мотиви головних героїв.



2

Продовження додатка 4

Усього балів: 10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не 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.



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 Пес, який сміявся
Автори кінопроекту Харченко Володимир Володимирович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ «Продюсерська Компанія «Браха»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Не розкритий основний конфлікт. Сцени - 
калейдоскоп, не переходять одна в одну. Не 
продумані герої, деталі, обставини.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Присутні худ. образи. Не 
продумані герої, вн. 
конфлікти, обставини.

Актуальність теми 3,8 Адаптація твору. Єврейські 
погроми. Віра і вірність

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

3,5 Персонаж Олександра 
присутній у сценах лише 
фізично. Ніщо не свідчить 
про те, що Шауль - рабин. 
Не продумані герої, деталі, 
обставини.

Усього балів: 11,3

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.



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 П ес, я к и й  см іявся
Автори кінопроекту Володимир Харченко-Куликовський
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ "Продюсерська компанія "Браха"

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

дуж е глибока історія, що має бути  екранізована, але трохи не 
попадає в тематику конкурсної програми

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна

Актуальність теми 3 Ідея не актуальна.

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

4 Хороший сценарій

Усього балів: 12

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

не 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.



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 Пес, який сміявся
Автори кінопроекту Харченко Володимир Володимирович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ «Продюсерська Компанія «Браха»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Невідповідність заявленого кінопроєкту 
конкурсу — відсутній тематичний перегук 
із 30-річчям незалежності України. Гостро 
драматичний твір, що є адаптацією 
літературного тексту, не уникнув певних 
недоліків, притаманних екранізаціям. 
Потребує посилення сюжетна структура.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Ідея твору виглядає цікавою. Проте 
її оригінальність в контексті 
конкурсу викликає сумніви.

Актуальність теми 2 Невідповідність тематиці.
Драматургічна якість сценарію: 

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

3 Художньо правдивою виглядає 
драматична історія, проте сюжетна 
структура потребує вдосконалення.

Усього балів: 8

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному не 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 Ігровий короткометражний тематичний 
фільм

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту «ПЕС, ЯКИЙ СМІЯВСЯ»
Автори кінопроекту Харченко Володимир Володимирович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «Продюсерська Компанія «Браха»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Страшна трагедія єврейської родини. У 
сценарії багато сцен жорстокості до людей і 
тварин, які нажаль, не вирішуються 
образною мовою кіно.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 1
Актуальність теми 1
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 У сценарії багато сцен 
жорстокості до людей і 
тварин, які нажаль, не 
вирішуються образною 
мовою кіно, завдяки чому 
співчуття до героїв 
нівелюється.

Усього балів: 6

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

Не відповідає

Реквізити особи -  підписувача*

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
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Продовження додатка 4 *

* 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.


