
 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії  Ігровий короткометражний тематичний 

фільм  
 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «ЗУБАРИКУС» 

 
Автори кінопроекту Дерманський Олександр, Марина Ер 

Горбач 

Найменування 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.   

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 3  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

3  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

3  

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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 5 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  
(пункт 11 розділу ІІІ) 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий 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 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 

Суспільна значущість 4  Базується на цікавій 
літературі, але сценарій не 
доопрацьований. 

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

3 Є побоювання, що команда не 
впорається з таким жанром 
фільму. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Проект презентується не перший 
раз, але так і не приділили увагу 
візуальній складовій 
майбутнього фільму 

Усього балів: 11  
 

Відповідність тематики кінопроекту 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 5 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 11 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми спільного 

виробництва мажоритарна ко-продукція 

Назва кінопроекту Зубарикус 

Автори кінопроекту Марина Ер Горбач – режисер-постановник 

Найменування виробника фільму ТОВ «КЕДР ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Яскрава та повчальна історія для дітей, що 

розповідається дещо по-дорослому. Проект 

вже 3 рік подається на фінансування, однак 

за 3 роки не було продемонстроване 

режисерське бачення, не створений тизер 

проекту, який би дав змогу оцінити якість 

майбутнього фільму.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Історія для дитячої 

аудиторії, дорослий світ 

дитячою мовою. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Досвідчена та спрацьована 

команда, турецькі ко-

продюсери, що покривають 

пост-продакшн період. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

3 Яскрава презентація. Через 

складність постановки та 

створення нового світу,  

хотілося б побачити хоча б 

одну сцену – як буде 

виглядати проект. 

Усього балів: 11  

 

 



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий 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 виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кедр Фільм» 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава історія для батьків та дітей. Классні 
персонажі. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 2 Виховнича 
Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

3  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

2 Застарілій підхід до 
продакшену проекту 

Усього балів: 6  
 

Відповідність тематики кінопроекту 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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_____________________________ 



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий 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 виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю «Кедр 
Фільм» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія про пригоди юного вчителя Остапа Квіточки 
та коханих чмунів - Вельзепера й Горзулії. І сторія 
про дружбу, людяність, добро та любов. 
 
Фільм є досить не простим по сприйняттю для 
дитячої аудиторії, а також має складну художньо-
візуальну частину.  
Можливо було б доречніше зробити цей проект 
анімаційним фільмом – таким чином краще можна 
передати весь вигаданий світ героїв.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 3 Історія про дружбу, 
людяність, добро та любов. 

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

3 Команда проекту є 
спрацьованою. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

3 Презентація була затягнутою, 
не вистачало інформації про 
творчу складову, оскільки 
більшість презентації це було 
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переповіданням синопсису 
проекту.  

Усього балів: 9  
 

Відповідність тематики кінопроекту 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 5 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 11 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми спільного 

виробництва мажоритарна копродукція 

Назва кінопроекту Зубарікус 

Автори кінопроекту Марина Ер Горбач 

Найменування 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.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Історія може бути цікавою 

для дітей та підлітків і, 

навіть, батьків. Сучасному 

українському кіно не 

вистачає дитячих казкових 

фільмів 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

3 За формою і стилем стрічка 

важка у виробництві. Не 

зовсім впевнений, що кіно 

може вийти на достойному 

рівні 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Цікава презентація, але не 

зовсім зрозуміло як це буде 

реалізовано 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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.  

_____________________________ 


