
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

Народжені вдруге
Автори кінопроекту

Божко Ольга Миколаївна,
Ціопкало Тетяна Василівна

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму) Фізична особа-підприємець Божко Ольга Миколаївна

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Проект «Народжені вдруге» –  Історія про
двох ветеранів: рядового солдата та
генерала ЗСУ, які ніколи не зустрічались
Проєкт є цікавим, але здається не зовсім
фокусується на темі 30-річчя . Рекомендація
авторам - зняти референсне відео.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Цікавий задум
Актуальність теми 4 Фільм важливий для

розуміння проблематики
ветеранів АТО

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

4 Не зовсім ясна форма
фільму

Усього балів: 12

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає

Реквізити особи – підписувача*
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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 Народжені вдруге 
Автори кінопроекту Божко Ольга Миколаївна, Ціопкало Тетяна 

Василівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Божко Ольга Миколаївна 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже потужна історія рядового солдата та генерала ЗСУ, які 
ніколи не зустрічались, але кожен воював за звільнення Савур 
Могили. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея проводити паралелі між долями різних 
людей не нова, але тут вона безумовно 
доречна. 

Актуальність теми 5 Хоча це більше спогади про минуле, проте 
основна історі відбувається тут і зараз.  

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

5 Трітмент підготовлено на високому якісному 
рівні. Зауважень немає. 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*            
 

Експерт експертної комісії 
_________________ 
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* 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 короткометражні фільми 

тематичні _30-річчя незалежності України_ 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Народжені вдруге» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Божко Ольга Миколаївна, 

Ціопкало Тетяна Василівна  
Оператор-постановник Козак Тамара Миколаївна  
Художник-постановник Орловська Ольга  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Фізична особа-підприємець Божко Ольга 
Миколаївна  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про двох ветеранів, вони різні за віком, але 
обоє воювали на Сході України. Автори планують 
показати світ очима цих людей, які попри різність 
у віці, статусі та освіті, мають велику любов до 
України і бажання змінювати її власними силами.      

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія про любов до 
Батьківщини двох ветеранів, які 
різні за віком, але обоє воювали 
на Сході України. 

Актуальність теми 5 Історія про любов до 
Батьківщини двох ветеранів, які 
різні за віком, але обоє воювали 
на Сході України. 

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

5 Історія про двох ветеранів, вони 
різні за віком, але обоє воювали 
на Сході України. Автори 
планують показати світ очима 
цих людей, які попри різність у 
віці, статусі та освіті, мають 
велику любов до України і 
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бажання змінювати її власними 
силами.  

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
Відповілає 

 
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 Народжені вдруге

Автори кінопроекту Божко Ольга Миколаївна, Ціопкало Тетяна
Василівна

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа-підприємець Божко Ольга
Миколаївна

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Це буде проект, який буде важко дивитися
беземоційно. Фільм покаже історії двох
героїв та їхнє повернення до мирного
життя. Мені буде цікаво дізнатися, як
обидва герої бачать своє майбутнє життя і
яким чином війна вплинула на їхні долі.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Це один з багатьох фільмів
про героїв війни. Але
оригінальним є задум
показати двох персонажів,
які пережили війну в різних
статусах. При цьому обидва
герої, обидва бійці.

Актуальність теми 5 Я вважаю, що актуальність
теми війни на Донбасі досі
висока і лишатиметься
такою до моменту
припинення військової
агресії Російської Федерації
проти України.
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Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення

4 Доволі докладно і чітко
прописані як герої, так і
конфлікти.

Усього балів: 13

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 короткометражні фільми тематичні
до “30-річчя незалежності України”

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

  

Назва кінопроекту «Народжені вдруге»
Автори кінопроекту Божко Ольга Миколаївна, Ціопкало Тетяна

Василівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа-підприємець Божко Ольга
Миколаївна

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

До цієї категорії подаються лише
короткометражні фільми, а заявники подали
заявку на повнометражний неігровий фільм.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Не оригінальна ідея.
Актуальність теми 4 Тема є актуальною для цієї

категогрії.
Драматургічна якість сценарію:

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

2 До цієї категорії можуть
подаватися лише
короткометражні неігрові
фільми.

Усього балів: 8

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії  
_________________
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* 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 короткометражні фільми 

тематичні “30-річчя незалежності України” 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту НАРОДЖЕНІ ВДРУГЕ 

Автори кінопроекту Божко Ольга Миколаївна,                   

Ціопкало Тетяна Василівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Божко Ольга Миколаївна  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про двох ветеранів: рядового 

солдата та генерала ЗСУ, які ніколи не 

зустрічались, але кожен воював за 

звільнення стратегічної висоти на сході 

України – Савур Могили, на яку вторглася 

російська армія.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікава, нова 

Актуальність теми 5 Важлива і актуальна для 

країни 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Цікаві образи, яскрава 

ситуація - до і після. 

Усього балів: 13  

 

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. 

______________________________ 


