
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 Неігрові телесеріали що створюються у 

міжнародній копродукції  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Перші 30 

Автори кінопроекту Максим Бернадський 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУЛАВА 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Назріла ідея. Масштабний задум. Але 

драматургія дана дуже загальними рисами.    
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  Ідея не оригінальна, але 

потрібна.  

Актуальність теми 5  Дуже актуально.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4  Окрім розбивки по рокам, 

серії не деталізовані . 

Драматургія дана дуже 

загальними рисами.   

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  

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

 

Назва кінопроекту Перші 30 
Автори кінопроекту Максим Бернадський 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "БУЛАВА ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Зараз це дуже актуальна тема, оскільки ми святкуємо 30-річчя 
Незалежності. Ідея вже попадалась на очі пару років тому, але 
так і не була реалізована. Ідея проекту не нова. Тема проекту 
вже використовувалась у подібних проектах, але способи її 
реалізації та авторське бачення здаються оригінальними. Тема 
проекту є дуже актуальною та нагальною. Дуже чіткий, 
структурований  та подробний трітмент та синопсис. Сценарій 
першої серії на вискому якісному рівні. Поепізодний план на 
всі серії з описанням тем. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея проекту не нова. Тема проекту вже 
використовувалась у подібних проектах, але 
способи її реалізації та авторське бачення 
здаються оригінальними. 

Актуальність теми 5 Тема проекту є дуже актуальною та 
нагальною. 

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

5 Дуже чіткий, структурований  та подробний 
трітмент та синопсис. Сценарій першої серії 
на вискому якісному рівні. Поепізодний план 
на всі серії з описанням тем. 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
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/неігрові (документальні) телевізійні 
серіали для широкої глядацької аудиторії 

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

 

Назва кінопроекту «Перші 30» 
Автори кінопроекту Матвій Нікітін 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «БУЛАВА 
ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Найголовніша претензія до авторів даного 
серіалу є у фактичному запізненні щодо 
його створення, зважаючи на критичну 
близькість дати 30-ї річниці Незалежності 
країни. Крім того, окремі моменти, 
викладені в сценарії, потребують 
детального опрацювання на предмет 
реалістичності їх виконання, - як-то 
використання численної хроніки, 
розставлення правильних акцентів щодо 
міжнародної позиції України в період 
незалежності тощо. Загалом же ідея самого 
серіалу досить симпатична, навіть 
зважаючи на значну кількість схожих 
проектів до визначної дати.      

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Може бути. 
Актуальність теми 3 Несвоєчасність втілення 

задуму.   
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 Цікаве бачення автора. 
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Усього балів: 11  

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

 

Назва кінопроекту Перші 30 
Автори кінопроекту Максим Бернадський  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУЛАВА 
ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікавий проект але... На мій погляд давати 
історичні оцінки подіям тридцятирічної 
давнини зарано. Тим більше, що авторам 
важко бути до кінця об’єктивними бо ці 
оцінки мають співпадати з офіційними. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Намедни 
Актуальність теми 4  
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Ще живі люди, які мають 
інші думки з приводу різних 
подій цього періоду. На 
жаль в сценарії 
альтернативної сторони не 
існує. 

Усього балів: 12  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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 Неігрові телесеріали 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Перші 30 

Автори кінопроекту Максим Бернадський 

Нікітін Матвій Юрійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУЛАВА 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

24-серійний проект, що розповідає про 

кожен рік Незалежності України є 

потрібним і може бути цікавим за умови 

віднайдених художніх рішень. У разі, якщо 

він буде ґрунтуватися на хроніці та інтерв’ю, 

є небезпека, що 45-хвилинній серії 

бракуватиме динаміки. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Одна серія – один рік – хід 

відомий і неодноразово 

зустрічався у різних 

проектах. Нульова серія та 

потенційний другий сезон 

ускладнюють формат.  

Актуальність теми 4 До 30-ї річниці 

Незалежності тема може 

бути актуальною за умови 

вдалого формату 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Проект створює професійна 

команда і пропонує перелік 

цікавих експертів. Проте у 

представленому форматі 

(хроніка з закадровим 
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голосом, інтерв’ю з 

очевидцями та коментарі 

експертів) є небезпека 

втрати динаміки (за такої 

кількості серій при 

заявленому хронометражі).  

Усього балів: 11  

 

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. 

______________________________ 


