
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 Ігрові повнометражні фільми спільного 
виробництва мажоритарна копродукція 

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

 

Назва кінопроекту «ЗУБАРИКУС» 
Автори кінопроекту Марина Ер Горбач 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Кедр Фільм» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Єкранізація одноіменого дитячого роману може вийти вдалою 
і сучасною. В сценарії багато кумедних моментів, повчальних, 
але не навязливих метафор, за героєм цікаво спостерігати як 
дітям, так і їх батькам. Цікава сімейна комедія  Не вистачає 
розуміння, яким чином буде показаний світ Чортів і ці герої в 
тому і в людському світі. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Міцна літературна основа. 
Використання двох світів між якими 
мандрують герої використовується 
у багатьох казках, і екранізувалась 
не завжди вдало. 

Актуальність теми 5 Пропаганда добра та людяності є 
актуальної в цьому світі жорсткому 
світі 

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

5 В сценарії багато кумедних 
моментів, повчальних, але не 
навязливих метафор, за героєм 
цікаво спостерігати як дітям, так і їх 
батькам. 

Усього балів: 14  

 
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. 

______________________________ 



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 Ігрові повнометражні фільми спільного 

виробництва мажоритарна копродукція 

Назва кінопроекту «ЗУБАРИКУС» 

Автори кінопроекту Марина Ер Горбач 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кедр Фільм» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Як літературна основа, так і її екранізація у своєму підгрунті 

має виховальну місію. А отже може стати яскравим 

прикладом дитячого кіно, в якому багато повчальних і 

виховальних моментів. До того ж казкова історія природньо 

інтегрована у сучасний світ та життя, тож буде цікавою не 

тільки дітям але і їхнім батькам.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея подорожей між світами не є 

новою. Але вона повністю інтегрована 

в сьогодення нашої країни і має бути 

зрозумілою глядачеві. Відкритим 

лишається питання підходу до якості 

візуальної графіки та спецефектів, яких 

у фільмі буде багато. 

Актуальність теми 4 Пропаганда людських цінностей 

(зокрема для дітей) має бути 

затребувана завжди.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Автори екранізації майже у всьому 

прямують за літературним 

першоджерелом. Для розповіді історії 

кіномовою необхідна точніша її 

адаптація та виважена драматургічна 

конструкція. 

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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 Фільми, що створюються у міжнародній 

копродукції 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Зубарикус 

Автори кінопроекту Марина Ер Горбач, Дерманський 

Олександр Степанович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кедр Фільм» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Рекомендую до другого туру. Дуже хотілося 

б побачити презентацію стилістики 

акторського існування, детальну 

презентацію художньої стилістики. Окреме 

побажання (до всіх учасників): звертаючись 

до кінореференсів, надавати не оф. постери, 

а саме кадри з фільму, які на думку автора 

найбільше ілюструють той художній 

прийом, який він планує використати. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4,5 Є незначні запозичення. Але 

виразна кіномова допоможе 

"замішати" то все в геть 

самобутнє  кіно. 

Актуальність теми 4,8 Кіно,  дотепне та цікаве для 

дорослих та дітей. З гарним, 

універсальним меседжем. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4,7 Дотепні діалоги, жива 

українська. Прописані герої 

та взаємини. Є потенціал 

для цікавої художньої 

стилістики. 
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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. 

______________________________ 



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 ЗУБАРИКУС 

 
Автори кінопроекту Дерманський Олександр, Марина Ер 

Горбач 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 

ТОВ  «Кедр Фільм» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Комедійна історія про двох бісенят, яких 

вигнали з дому й вони намагаються 

повернутися до «пекельних пенатів», 

дорогою потоваришувавши із хронічним 

невдахою, який незважаючи на долю не 

занепадає духом.   

Автори доволі цікаво бачать роботу пекла, 

втім часто ситуації, в які потрапляють 

головні герої і те, як знаходять з них вихід – 

виглядають простими і мляво-забавними. 

Деякі сюжетні ходи позбавлені смислового 

навантаження. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Виразні лише основні 

персонажі, другорядні – 

бляклі й гротескні. 

Незрозуміло на яку 

аудиторію розрахований 

сценарій: для дітей 
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концепція складна, для 

дорослих –  занадто наївна.    

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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 Ігрові повнометражні фільми  мажоритарна 

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

 

Назва кінопроекту «ЗУБАРИКУС» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Марина Ер Горбач  

Оператор-постановник Krum Rodriguez / Болгарія  
Художник-постановник Marketa Korinkova / Чехія  
Композитор Гурт «Казка» / Україна 
Zviad Mgebry / Грузія  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кедр 
Фільм»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Відсутня інформація про країну-партнера.  

Історія про кумедні пригоди юного вчителя Остапа Квіточки 
та коханих чмунів - Вельзепера й Горзулії. Добрі справи і 
справжня дружба розвіюють силу багаторічного прокляття й 
перетворюють чмунів на людей.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Дитяча історія про дружбу. 
людяність, добро та любов.  

Актуальність теми 5 Тема дружби, кохання, людяності 
та добра. 

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

5 Історія про пригоди юного вчителя 
Остапа Квіточки та коханих чмунів 
- Вельзепера й Горзулії. Добрі 
справи і справжня дружба 
розвіюють силу багаторічного 
прокляття й перетворюють чмунів 
на людей. Герої балансують між 
реальним світом та уявним.  
 

Усього балів: 15  
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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 Ігрові повнометражні фільми  мажоритарна 
копродукція 

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

 

Назва кінопроекту Зубарикус 
Автори кінопроекту Марина Ер Горбач 

Дерманський Олександр Степанович  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Кедр Фільм» 03189, Україна,м. Київ, 
вул.Академіка Вільямса,8-Є Код ЄДРПОУ: 
41584568 Тел +38097 6407318  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Захоплююча історія для батьків та дітей. 
Классні персонажі. Хотілося би дізнатися 
більше про фестівальну стратегію проекту. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Захоплююча історія для 
батьків та дітей. Классні 
персонажі.  

Актуальність теми 5 Має сильну виховничу 
функцію.  

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

5 Цікавий та захоплючий 
сценарій. Неймовірні 
характери, цікава 
стилістика. 

Усього балів: 14  

 
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. 

______________________________ 



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 Ігрові повнометражні фільми спільного 

виробництва мажоритарна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Зубарикус 

Автори кінопроекту Режисер – Марина Ер Горбач 

Оператор – Krum Rodriguez 

Художник-постановник – Marketa Kirinkova 

Композитор – гурт Казка, Srdjan Kuprijel 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «КЕДР ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм для сімейної аудиторії, що підіймає 

віковічні питання добра і зла. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Поєднання реального та 

фантастичного світів. 

Незвичні нові герої. Новий 

світ зі своєю ієрархією. 

Актуальність теми 5 Питання, що важливо 

підіймати серед дитячої та 

юнацької аудиторії. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Кумедно, яскраво, цікаві 

герої, логічні конфлікти. 

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

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. 

______________________________ 


