
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 Анімаційні короткометражні фільми 

тематичні «30-річчя незалежності України» 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Хуха Моховинка» 

Автори кінопроекту Щербак Андрій Миколайович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «210 ДОБРИХ СПРАВ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Професійна розробка з продуманим 

візуальним стилем та драматургією. 

Відповідає психології дітей обраної вікової 

групи. Непогано в анімації для молодшої 

школи екранізувати якомога більше. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Екранізація відомого 

твору 

Актуальність теми 5 Твір входить до шкільної 

програми з української 

літератури.  

Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

5 Візуальний стиль 

бездоганний. Характери 

героїв яскраві та сильні, в 

перспективі мають 

подовження на серіал.  

Усього балів: 15  

 

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 Анімаційні короткометражні фільми 

тематичні «30-річчя незалежності України» 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Хуха Моховинка» 

Автори кінопроекту Щербак Андрій Миколайович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «210 ДОБРИХ СПРАВ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Бездоганно зроблений проект, напевно 

кращій в своїй категорії, недоліків 

практично немає. Зворушлива історія 

Маленької берегині лісу, біблійний сюжет, 

цікавий сценарій, який ще більш 

метафоричний в наші непрості часи. 

«Справа в тому, що в  мене немає дому, мені 

просто нема де сісти, розказати свою 

промову » ( Один в Каноє ) 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Відома казка, яка дуже 

влучно проявляє 

стародавні вірування 

Українців в сили Природи, 

є книга, най буде і фільм 

Актуальність теми 5 Стовідсотково 

Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

5 Все дуже добре, такі 

історії багатошарові, вони 

вчать нас любити та 

поважати один одного, і 

замислюватись на вічними 

темами Добра і Зла 

Усього балів: 15  
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 Анімаційні фільми тематичні «З0 років 

Незалежності» 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

 

Назва кінопроекту Хуха Моховинка 

Автори кінопроекту Андрій Щербак 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «10 добрих справ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Екранізація літературної казки виглядає 

наближеною до оригіналу. Дія досить 

жвава. Середній рівень, що непогано. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оповідь про тих, хто на 

інших не схожий, не аж 

така оригінальна. Проте на 

часі. 

Актуальність теми 5 Звернення до літературних 

джерел вітається.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Конфлікт закладений у 

самій історії, тому досить 

правдивий. Персонажі 

відповідають стилю історії.  

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 анімаційних фільмів / телевізійних 
фільмів / телевізійних серіалів 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Хуха Моховинка» 

Автори кінопроекту Щербак Андрій Миколайович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«210 ДОБРИХ СПРАВ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Тематичний напрям цього лоту – це 30-річчя 

Незалежності України. Виходячи зі знакової 

дати і фільм мав би бути в цьому контексті 

більш оригінальним , ідею фільму потрібно 

допрацювати. 

Тема взаємодопомоги між людьми присутня 

у фільмі, але є більш актуальні теми, котрі 

хотілося би, щоб автор розкрив.  

Сценарій фільму прописаний якісно, 

присутній конфлікт та його вирішення, 

відсутній опис головних героїв. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

1 
 

Усього балів: 6  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

  Не відповідає 
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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 Анімаційні фільми / телевізійни фільми /
телевізійни серіали

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту «Хуха Моховинка»
Автори кінопроекту Щербак Андрій Миколайович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«210 ДОБРИХ СПРАВ»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Добра історія, хороші герої та важливий
для дітей меседж - зло можна подолати
тільки добром. У чудовому художньому
виконанні дітям повинна полюбитися ця
історія. Буде добре, якщо цей фільм
перетвориться на мульт-серіал.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Досить оригінально і
мило.

Актуальність теми 4 Чинити добро завжди
чудово і актуально, але не
ясно яке відношення
історія має до “30-річчя”.

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

5 Проста добра історія з
гарненькою головною
героїнею.

Усього балів: 14

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не 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.

______________________________



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 30-річчя 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

Ткачикова Людмила (Московчук) 

Назва кінопроекту Хуха Моховинка 

Автори кінопроекту А.Щербак 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ 210 Добрих справ 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сподобався відеоряд та режисерське 

бачення. Чудова казка. Сценарій теж 

сподобався, та є одна порада – настільки 

все ясно та зрозуміло, що текст здається 

зайвим. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Малюнки та сторі 

сподобались 

Актуальність теми 5 Допомагай та вибачай 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Цікава казка, багато 

встигають розповісти за 

невеликий час 

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  

_________________ 
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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 Анімаційні фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту «Хуха Моховинка»
Автори кінопроекту Щербак Андрій Миколайович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«210 ДОБРИХ СПРАВ»

Обов’язкова  стисла  рецензія  на
кінопроект

Історія  за  мотивами    твору  українського
письменника  та  політичного  діяча
В.Королева-Старого.
Підіймає  теми  людяності,  дбайливого
ставлення  до  природи  та  своєї  історії
(міфології).
Герої  доволі  якісно  промальовані,
стилістично  цікаві.  Сценарій  залишає
враження  цілісного  та  самодостатнього
твору.   

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Екранізація  літературної
казки 

Актуальність теми 5 Теми:  людяності,
дбайливого  ставлення  до
природи  та  своєї  історії
(міфології),  перемоги  у
боротьбі зі стереотипами 

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

5 Історія  оригінальна  та
цікава.  Автори  дбайливо
поставилися  до
літературного
першоджерела.  Герої  гарно
пропрацьовані.  Робота
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Продовження додатка 4

стилістично  гармонійна.
Сценарій залишає враження
цілісного  та
самодостатнього твору.   

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.

______________________________


