
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 «Неможливе - можливо. Сікорський»
Автори кінопроекту Артем Вадимович Шоломко,

Вікторія Вікторівна Шоломко
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа підприємець Мірошников
Віталій Сергійович

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Тема про Сікорського складна, цікава і
велика, але почати розмову про неї із
глядачем потрібно. Тому фільм про
Сікорського зараз так потрібен.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Ідея   оригінальна.
Актуальність теми 5 Тема є актуальною.
Драматургічна якість сценарію:

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

4 Тема, потрібна і важлива,
герой забутий, але є
частиною українського
спадку і шани.

Усього балів: 14

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 повнометражні фільми-дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Неможливе - можливо. Сікорський

Автори кінопроекту Артем Вадимович Шоломко, Вікторія
Вікторівна Шоломко

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа підприємець Мірошников
Віталій Сергійович

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Варто відзначити, що Ігор Сікорський –
доволі суперечлива особистість для
українського позиціювання. Монархіст, він
не ототожнював себе з Україною. Водночас,
у проекті розкривається науковий та
підприємницький геній цієї людини, а також
проводяться паралелі із сучасними
мрійниками-конструкторами. Цей проект
має міжнародний потенціал, адже тема є
цікавою для глядачів, що цікавляться
наукою та авіабудуванням зокрема в усіх
куточках світу. Не можуть же всі
документальні проекти бути виключно
патріотичного спрямування.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Мені сподобалося, що
паралельно з основною
темою автори також ведуть
другорядну лінію про
компанію АероВело.

Актуальність теми 4 Проект є актуальним радше
з просвітницького боку.
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Може бути використаний у
якості навчального
матеріалу.

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

5 Трітмент фільму
прописаний досконально та
якісно. Обрано доволі
сучасний стиль оповідання
та розкриття головних
персонажів.

Усього балів: 14

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 Неможливе - можливо. Сікорський 
Автори кінопроекту Артем Вадимович Шоломко, 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Мірошников Віталій Сергійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Прекрасна історія, дуже подобається що поруч і історичними 
фактами  з життя легендарного авіаконструктора є приклад 
сьогодення . Але можливо окрім канадської компанії AeroVelo 
подібні експерименти роблять і наші хлопці? 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна 

Актуальність теми 4 Ідея актуальна, але хочеться бачити 
прикладом із сьогодення - досягнення наших 
молодих авіаконструкторів.  

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

5 Сценарій достойний 

Усього балів: 14  

 
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. 
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______________________________ 



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 «Неможливе - можливо. Сікорський» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Артем Вадимович Шоломко, 

Вікторія Вікторівна Шоломко  
Оператор-постановник Ярослав Пілунський 
Художник-постановник Ігор Беляк  
Композитор Олександр Ігнатов 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Фізична особа підприємець Мірошников Віталій 
Сергійович  
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про видатного, українця за походженням 
авіаконструктора Ігоря Сікорського. Винахідник 
став легендою та надихнув десятки інших людей 
на створення інших літальних апаратів.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Історія про видатного, українця 
за походженням 
авіаконструктора Ігоря 
Сікорського. Винахідник став 
легендою та надихнув десятки 
інших людей на створення 
інших літальних апаратів. 

Актуальність теми 5 Історія про видатного, українця 
за походженням 
авіаконструктора Ігоря 
Сікорського.  

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

5 Історія про видатного, українця 
за походженням 
авіаконструктора Ігоря 
Сікорського. Винахідник став 
легендою та надихнув десятки 
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інших людей на створення 
інших літальних апаратів. 

Усього балів: 15  

 
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 Неможливе - можливо. Сікорський
Автори кінопроекту Мірошников Віталій Сергійович

Артем Вадимович Шоломко
Вікторія Вікторівна Шоломко

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа підприємець Мірошников
Віталій Сергійович

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Проект «Неможливе - можливо.
Сікорський» – цікавий проект, проте
незрозуміло до чого тут державна
підтримка для канадських дослідників і
компанії. Більше схоже на корпоративний
фільм для компанії AeroVelo.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Черговий фільм про рекорд

Актуальність теми 3 Для українського
суспільства не є актуальним

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

5 Драматургічна якість
сценарію відповідна

Усього балів: 11

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

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.

______________________________


