
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 Пилові пригоди пилососика Гоші
Автори кінопроекту Курков Тео, Курков Андрій Юрійович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Новаторфільм»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Все добре у цього фільму - зрозуміла 
аудиторія і цікавий підхід до неї, 
симпатичні герої, чіткий конфлікт. Сьогодні 
дуже не вистачає добрих анімаційних 
фільмів для дітей, а цей фільм саме такий. 
Є сподівання, що режисер у майбутньому 
почне працювати із сучасною анімаційною 
графікою для подальшого комерційного 
успіху його проєктів.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Г арна та цікава ідея.
Актуальність теми 5 Тема батьків та дітей 

завжди актуальна.
Драматургічна якість 

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

5 Симпатичні герої, добра 
душевна історія, цікавий 
конфлікт.

Усього балів: 15

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 III)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОЕРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КШОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Дебют
Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроєкту Пилові пригоди пилососика Еоші
Автори кінопроєкту Т.Курков, А.Курков
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ Новаторфільм

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Кіно для маленьких, початок історії, яка 
буде мати продовження. Може бути 
першою серією для серіала 4+. Дітям 
подобається, коли оживають предмети. 
Історія розповідає про дитину, яка познає 
світ.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Дитинча -  пилосос!
Актуальність теми 5 Делікатне виховування 

дитини
Драматургічна якість сценарію: 

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

5 Цікава історія для дітей 
молодшого віку

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи -  підписувана* 

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 анімаційних фільмів /  телевізійних 
фільмів /  телевізійних серіалів

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Пилові пригоди пилососика Г оші

Автори кінопроекту Курков Тео , Курков Андрій Юрійович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Новаторфільм»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Фільм побудований на оригінальній ідеї. 
Доступність сприйняття сюжету та вибір 
стилю подачі, а також детальний опис 
головних героїв , говорить про те, що 
присутня драматургія.
Легкість подачі загальнолюдських 
цінностей , говорить про правдивість 
конфліктів і головне спонукає до прийняття 
рішення.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5

Актуальність теми 5
Драматургічна якість сценарію: 

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

5

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)_______________

Відповідає/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
Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Пилові п ри годи  пилососика  Гош і

Автори кінопроекту Курков Тео

Курков А н др ій  Ю р ійович

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Товар и ство  з о б м е ж е н ою
в ід п ов ід ал ьн іс тю
«Н о в а т о р ф іл ь м »

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Легка історія для дитячої аудиторії. 
Персонажі природні, їх взаємодія логічна. Є 
потенціал розвитку в анімаційний серіал.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 «Ожвляють» побутову 
техніку аніматори вже не 
перший рік, але герої та їх 
всесвіт досить оригінальні.

Актуальність теми 4 Не найгостріша тема, але 
досить актуальна.

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

4 Драматургічно якісно 
опрацьований і світ, і 
персонажі. Цікавий 
розвиток подій, оригінальні 
герої. Важливо, що проект
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дає й освітній контент.

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 Анімаційні короткометражні фільми- 
дебюти

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Пилові пригоди пилососика Г оші
Автори кінопроекту Курков Тео
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Новаторфільм»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Гарні та добре промальовані персонажі. Є 
художнє бачення реалізації проєкту. На 
жаль, сценарій не має логічного 
завершення.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Цікавий світ меблів та 
квартири, коли немає 
людей. Симпатичний 
головний герой.

Актуальність теми 3 На жаль, важко окреслити 
головну тему фільму.

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

3 Сценарій добре написаний, 
але бракує логічного 
завершення.

Усього балів: 10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не 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.


