
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 Анімаційний серіал 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Хоробрі зайці 

Автори кінопроекту Т.Ференбах, А.Грицай 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Видавництво Глоуберрі Букс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Найбільше з усіх професійно підготовлений 

серіал. Візуальний ряд, сторіборд, діалоги, 

все сподобалось. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея не нова, але цікаво та 

професійно подана 

Актуальність теми 5 Пізнавально-розважальний 

серіал 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій з пригодами, 

цікавими для маленьких 

дітей, та ще й навчає 

опануванню соціальних 

навичок.  

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 Анімаційний серіал  
 

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

 

Назва кінопроекту Хоробрі зайці ( сезон 2)  
Автори кінопроекту Тім Ференбах 

 
Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЦТВО 
«ГЛОУБЕРРІ БУКС»  

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Бездоганно розроблений проект, має успішний 
перший сезон, автори вводять нових зворушливих 
персонажів, а з ними важливу тему інклюзії серед 
дітей та дорослих 
  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна ідея якісного 
Українського серіалу що  
повинна мати продовження 
 

Актуальність теми 5 Зараз в світі не вистачає 
добра, саме Хоробрі Зайці 
необхідні всім нам сьогодні 
 

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

5 Професійно і без питань, 
єдине хотілося побачити 
більш українських прізвищ в 
титрах  аніматорів  

 

 
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

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

Назва кінопроекту Хоробрі Зайці

Автори кінопроекту автор сценарію Алла Грицай
арт-директорка Анна Сарвіра
продюсер Сергій Молчанов

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ “ВИДАВНИЦТВО ГЛОУБЕРРІ БУКС”

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія, що розмовляє з дітьми зрозумілою
мовою.Ситуації, змальовані в коротких
сюжетах,часто видаються дорослим
малозначними, але про них все ж таки варто
говорити. На прикладі вигаданої історії
дитина навчиться правильно реагувати на
аналогічну проблему в реальному житті.
Стилістика персонажів та фонів,
оригінальна та гармонійна за кольором, не
переобтяжена деталями та приємна для
сприйняття найменшого глядача.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 В сюжеті змодельовано
багато маленьких, але від
того не маенш важливих
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проблем, з якими діти
стикаться щодня.

Актуальність теми 5

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

5 Цілісний проект, з
продуманою серією подій
та світом в якому живуть
пероснажі. Окремої
відзнаки заслуговує
стилістика картинки -
естетична та водночас
дуже доступна дітям.

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає

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

 

Назва кінопроекту Хоробрі зайці 
Автори кінопроекту Тім Ференьбах 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ Видавництво Глоуберрі Букс  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже візуально якісний проєкт. Є бажання 
послухати презентацію проєкту у другому 
турі.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна ідея та світ 
мультфільму.  

Актуальність теми 4 Тема пізнання нового є 
актуальною. 

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

5 Сценарій багатий на 
персонажів та події. 

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

  

Назва кінопроекту Хоробрі	Зайці 
Автори кінопроекту Нікітенко Володимир Олександрович  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Приватне підприємство «Медіаполіс»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Проєкт з «легкою» анімацією і 
пропрацьованими головними героями. 
Діалоги зрозумілі для дитячої аудиторії. 
Ситуації оригінальні. Команда показала свою 
спроможність  реалізувати мультсеріал. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Продовження серіалу. 
Ідея проєкту вже була 
реалізована раніше. 

 

Актуальність теми 5 Вічна тема, але прописані 
цікаві ситуації для головних 
героїв. 

 

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

5 Герої опрацьовані, конфлікт 
зрозумілий. Чітка історія в 
кожній серії. І зрозумілий 
висновок 
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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. 

______________________________ 


