
иДодаток 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 «З Новим кРоком» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Шафранська Віра 

Ярославівна 
 Оператор-постановник Анатолій Сахно 
 Художник постановник Ганна Присич  
 Композитори Олександр Удовенко  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МО Філмз"  
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку. 
Новорічна комедія. Останній день старого 
року у героїв починається з катастрофи, 
кожен по-своєму, намагається все 
виправити. Всіх їх об’єднує те, що вчинок 
кожного впливає на долю іншого.  

Єдну   

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Новорічна комедія. 
Актуальність теми 5 Новорічна комедія. 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Новорічна комедія. 
Останній день старого року 
у героїв починається з 
катастрофи, кожен по-
своєму, намагається все 
виправити. Всіх їх об’єднує 
те, що вчинок кожного 
впливає на долю іншого. 
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Продовження додатка 4 
 

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. 

______________________________ 



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 З новим кроком  

Автори кінопроекту Віра Шафранська 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «МО філмз» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Відсутній розвиток характерів. Ідея не ригінальна, але 
місцями – цікава. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Оригінальна	ідея 
Актуальність теми 3 Тема не актуальна 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

3 Відсутній	 розвиток	 характерів.	 Ідея	 не	
ригінальна,	але	місцями	–	цікава. 

Усього балів: 9  

 
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 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 З Новим кРоком 

Автори кінопроекту Шафранська Віра Ярославівна 

Кобзан Артем Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "МО Філмз" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Мейнстрімна новорічна комедія. Адаптація 

прози української авторки, але надто схоже 

на "Йолки". Неглибокі персонажі, 

недопрацьований основний конфлікт. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,5 Адаптація прози української 

авторки, але надто схоже на 

"Йолки". 

Актуальність теми 3,5 Традиційні цінності. 

Новорічна тема. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,5 Дещо серіальна подача. 

Персонажі придумані, але 

неглибокі. "Плаває" 

основний конфлікт, 

мотивація. Гумор наразі не 

працює. Відчувається певна 

заданість розвитку подій, 

штучність. 
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Продовження додатка 4 

 

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 З новим кроком  

Автори кінопроекту Віра Шафранська 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «МО філмз» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Новорічний добрий сімейний фільм. Гарно 
пропрацьовані персонажі. Але ідея не найсвіжіша 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Але ідея не найсвіжіша 
Актуальність теми 3 Посередньо 
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 Новорічний добрий сімейний фільм. 
Гарно пропрацьовані персонажі. 

Усього балів: 10  

 
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 повнометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «З НОВІМ кРОКОМ» 

Автори кінопроекту Шафранська Віра 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

  

ТОВ "МО ФІЛЬМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Добра, святкова історія, яка об’єднує самих 

різних людей напередодні Нового року.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

4 Не новий, але динамічний 

сюжет, старанно пророблені 

характери героїв. Історія 

схожа на такі фільми, як: 

«New Year's Eve» (Старий 

Новий рік) та «Ялинки». 

Проте для комедії сценарію 

все ж не вистачає гумору й 

легкості. 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/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. 

______________________________ 


