
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 повнометражні фільми-дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту МИКОЛА
Автори кінопроекту Воробйов Єгор Олексійович

Солодовнікова Олена Володимирівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СТУДІЯ «ЗОЛОТЕ РУНО»
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Проект «МИКОЛА» – це зворушлива
історія про хлопчика інваліда і про його
боротьбу. Проект має потенціал
фестивальної дистрибуції, якщо творці
фільму приділлять увагу ретельної
структурної драматургії..

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна історія

Актуальність теми 5 Фільм зачіпає актуальну
тему інклюзивної
готовності суспільства

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

4 Драматургічна якість
сценарію відповідна

Усього балів: 14

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Реквізити особи – підписувача*
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Продовження додатка 4

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

 

Назва кінопроекту «МИКОЛА» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Воробйов Єгор Олексійович  

Оператор-постановник Павло Попков  
Композитор Андрій Чупир  
  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТУДІЯ «ЗОЛОТЕ 
РУНО»  
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія підлітка Миколу Ніжніковського, котрий в 
дитинстві втратив обидві ноги та руку, в наслідок 
вибуху. Про те як живеться людям з 
інвалідностями в Україні.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Історія підлітка, котрий в 
дитинстві втратив обидві ноги та 
руку, в наслідок вибуху.  

Актуальність теми 5 Історія про людина з 
обмеженими можливостями, про 
виклики та сподівання на 
перемогу.  

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

5 Історія підлітка Миколу 
Ніжніковського, котрий в 
дитинстві втратив обидві ноги та 
руку, в наслідок вибуху. Про те 
як живеться людям з 
інвалідностями в Україні. 

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. 

______________________________ 



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

 

Назва кінопроекту МИКОЛА 
Автори кінопроекту Єгор Воробйов 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Студія "Золоте Руно" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже сильна історія,  що мотивує  переглянути своє життя. 
Хочеться ще більше інформації про цього хлопця, що вижив в 
такому пеклі і зміг стати особистістю. Цей фільм потрібен 
глядачу 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна 

Актуальність теми 5 Ідея актуальна.  

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

5 Сценарій дуже сильний. Є головний герой, 
зав'язка, драма, коли читаєш - на очі 
наворочуються сльози, навіть у мене, 
чоловіка. Сценарій написаний професійна 

Усього балів: 15  

 
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 Неігрові повнометражні фільми-дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту МИКОЛА

Автори кінопроекту Воробйов Єгор Олексійович

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТУДІЯ «ЗОЛОТЕ
РУНО»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Зворушлива історія. Цей фільм буде одним з
багатьох аналогічних проектів, в якому
покажуть перемогу сили духу над
трагічними обставинами. Ще більше
трагізму додає той факт, що головний герой
фільму – дитина.
Авторам варто знайти цікаві композиційні
рішення, аби фільм виділявся на тлі
традиційних довгих інтерв’ю, змонтованих
з «перебивками» та видовищними
ілюстраціями.
З точки зору гуманізму, підтримавши цей
проект і прив’язавши до хлопця на рік
знімальну групу – головний герой отримає
поштовх та мотивацію рухатися вперед. З
іншого блоку – це може негативно вплинути
на стан хлопця, коли через рік завершиться
проект, а життя ітиме далі.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Ідея не оригінальна, але
достойна.
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Актуальність теми 4 Приклади сильних духом
людей є актуальними та
поза політикою чи
кон’юнктурою.

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

4 Трітмент не дає повного
розуміння, яким чином буде
реалізовано проект.
Наданий тізер каже про те,
що над фільмом вже
працюють і є певний
матеріал.

Усього балів: 12

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 Неігрові повнометражні фільми дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту МИКОЛА 

Автори кінопроекту Воробйов Єгор Олексійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «СТУДІЯ «ЗОЛОТЕ РУНО»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Зворушлива та дуже надихаюча історія, що 

показує на що здатна людина, коли дійсно 

про щось мріє та готова діяти.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна, пронизлива, 

болюча 

Актуальність теми 5 Актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Історія про підлітка Миколу 

Ніжніковського, який 

втратив обидві ноги та 

руку, але мріє стати 

параолімпійським 

чемпіоном з плавання. 

Фільм про те, як подолати 

свої страхи та почати життя 

спочатку після страшного 

виклику долі.  

 
Усього балів: 15  

 

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. 

______________________________ 


