
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 «Діти Чорнобиля» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Бєлоконь Аннамарія  

Оператор-постановник Тимофій Аврамчук  
Художник постановник Микола Плохута  
Композитори Володимир Третьяков  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМФІЛЬМ”  

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку. 

Історія про діти, народжені у 1986 р. коли 
була аварія на ЧАЕС, мають надзвичайні 
здібності. Діти знаходять один одного та 
об'єднуються про антагоніста Геннадія, 
котрий відловлює таких дітей та продає їхні 
сили терористам.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Історія про дітей з супер 
здібностями. 

Актуальність теми 3 Історія про дітей з супер 
здібностями. 

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

4 Історія про діти, народжені 
у 1986 р. коли була аварія 
на ЧАЕС, мають 
надзвичайні здібності. Діти 
знаходять один одного та 
об'єднуються про 
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антагоніста Геннадія, 
котрий відловлює таких 
дітей та продає їхні сили 
терористам.  

Усього балів: 10  

 
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 Діти Чорнобиля 

Автори кінопроекту Аннамарія Бєлоконь 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Амфільм» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Головні герої не мають змоги розкритися — фактично, 
вони такі ж відшліфовані, холодні й відсторонені 
символи, як і решта образної системи кінопроєкту. 

 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Не оригінальна ідея 
Актуальність теми 4 Тема цікава 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

3 Головні герої не мають змоги 
розкритися — фактично, вони такі ж 
відшліфовані, холодні й відсторонені 
символи, як і решта образної системи 
кінопроєкту. 

 
Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у 
разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
 
Експерт експертної комісії 
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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 Діти Чорнобиля 

Автори кінопроекту Бєлоконь Аннамарія 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “АМФІЛЬМ” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий сюжет, але дещо наївний. Є 

проблеми з антагоністом. Надто хитка 

структура сценарію для жанрової історії. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,7 Супергеройське кіно з 

чорнобильським 

бекграундом. Наївна 

інтонація оповідання - герої 

ж не діти. Зазначені 

референси місцями 

використано надто 

буквально. 

Актуальність теми 3,5 Наслідки Чорнобильської 

катастрофи. Чому події 

розгортаються саме в 2004? 

Не відчувається дух часу. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,5 Продумані протагоністи, 

але недостовірний 

антагоніст. Недостатньо 

розкриті внутрішні 
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конфлікти героїв. Треба 

допрацювати основний 

конфлікт історії. Нечіткі 

мотивації героїв. Хитка 

структура сценарію. 

Усього балів: 10,5  

 

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 Діти Чорнобиля 

Автори кінопроекту Аннамарія Бєлоконь 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Амфільм» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Добре зо на дебюти подають і жанрові історії. Але, 
нажаль, зовсім не оригінальна ідея. Поворотні пункти 
подібні до інших схожих фільмів.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1 Ідея подібна на останні хіти стрімінгової 
платформи NETFLIX: «Academy 
UMBRELA» та «The stranger thighs» 

Актуальність теми 4 Непересічна форма для актуальної теми. 
Драматургічна якість сценарію: 

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

3 Поворотні пункти подібні до інших 
схожих фільмів. 

Усього балів: 8  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у разі 
його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 



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 «ДІТИ ЧОРНОБИЛЯ» 

Автори кінопроекту Терьохін Дмитро Костянтинович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «АМФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія підлітків із суперздібностями, що 

народилися у «чорнобильській рік» та жили 

собі у різних куточках міста і, знічев'я, 

познайомилися та вирішили дізнатися чому 

вони не такі, як усі. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 2  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

2 Тема суперздібностей 

сприятливий грунт для кіно. 

І на модній зараз темі 

Чорнобиля можна було б 

зробити міцно збитий 

екшен. Однак сценарій 

страждає від нелогічності й 

передбачуваності. Розлогі 

діалоги та поведінка героїв 

наївні, а самі персонажі 

малосимпатичні. 

Драматична складова також 

непереконлива. 

Усього балів: 6  
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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. 

______________________________ 


