
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 Фронт оклюзії

Автори кінопроекту Бєляєв Денис Олександрович

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою
відповідальністю “Сучасне
Українське Кіно”

Обов’язкова стисла рецензія
на кінопроект

Артоваісторіязфестивальним
потенціалом.
Оригінальна стилістика візуальної
частини, цікавий задум. Спроба
творчого експерименту. Сценарій
потребує доопрацювання, форма
превалює над змістовністю. Є потреба
у підсиленні драматургічної якості
матеріалу.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Артова історія,
побудована на грі слів
та асоціацій, символів

Актуальність теми 3 Тема актуальна, але
вимагає більш чіткого
формулювання



Драматургічна
якістьсценарію: вибір
стилю, опис головних
героїв, художняправдивість
конфліктів та їх вирішення

3 Сценарна частина
потребуєдоопрацьовува
ння, тому щона даний
момент не відображує
повноціннотворчого
задуму автора. Єцікаві
та оригінальні моменти,
але вонистосуються в
основномухудожньої
форми. Хотілося

2

Продовження додатка 4
б бачити змістовність
такоюж унікальною та
новаторською.

Усього балів: 10

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 Анімація КМ Дебют 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Фронт оклюзії 

Автори кінопроекту Денис Бєляєв 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Сучасне українське кіно» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Коротка і лаконічна алегорія, співзвучна 

нашому часу. Візуальне рішення чітке 

попри двозначність сюжету. Фінал 

несподіваний. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Збройні Сили України 

показані через призму 

минулого, в зародку. 

Актуальність теми 5 Військова тематика на часі. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Стриманий, лаконічний 

стиль, конфлікт 

прочитується з першого 

кадру, є елементи співчуття 

героям.  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії   

_________________ 
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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. 

______________________________ 



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 Фронт оклюзії
Автори кінопроекту Бєляєв Денис Олександрович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою
відповідальністю “Сучасне Українське
Кіно”

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Автор має подати наступного разу заявку на
документальне кіно. Сторіборд виглядає як
відеоматеріали які оброблені графічними
фільтрами і взагалі не схожі на анімацію.
Персонажі відсутні як у сценарію так і у
презентаційних малюнках.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Ідея практично відсутня,
анімація виглядає як відео
із застосуванням
графічних фільтрів.

Актуальність теми 3 У реаліях нової сильної
української армії тема не
дуже актуальна.

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

1 Відсутні герої фільму,
відсутня стилістична
форма, конфлікт має
загальний характер і не
належить жодному
персонажу.

Усього балів: 6
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Продовження додатка 4

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 Дебют 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Фронт оклюзії 

Автори кінопроекту Д.Бєляєв, А.Гаєва, О.Свіжак 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Сучасне Українське кіно 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Вважаю, що треба пам*ятати про важливі 

проблеми нашої країни. За лічені хвилини 

автор нагадує нам нашу історію. Цікавий 

візуальний ряд  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ціакво, як розкривається 

тема через погоду 

Актуальність теми 4 Важлива тема для нашої 

країни 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Драмтургія сподобалась. 

Візуальне рішення, цікаве і 

складне, допомогає 

сприйняттю 

Усього балів: 13  

 

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. 

______________________________ 



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 Фронт оклюзії 

Автори кінопроекту Беляєв Денис Олександрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Сучасне українське кіно» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Для реалізації цього проекту у творчої групи 

не достатньо досвіду. Відсутні приклади, 

щодо попередніх робіт в анімації. Змішані 

формати анімація та документальний фільм. 

Сценарій потребує допрацювання, в частині 

більш читкішого описання. 
 

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 
 

Усього балів: 6  

 

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. 

______________________________ 



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-

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

 

Назва кінопроекту Фронт Оклюзії 
Автори кінопроекту Бєляєв Денис Олександрович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Сучасне Українське 
Кіно”, 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже оригінальне візуальне рішення. 
Сценарій скоріше не сюжетний, а 
атмосферний. Проєкт виглядає дуже 
перспективним. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна візуальна ідея, 
яка ні на що не схожа. 

Актуальність теми 5 Військова тематика 
залишається дуже 
актуальною, особливо на 
тлі подій в Україні. 

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

5 Це експериментальна 
робота, але дуже 
атмосферна та візуальна. 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 
	
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. 

______________________________ 


