
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 Неігрові телесеріали що створюються у 

міжнародній копродукції 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «УКРАЇНА ПОЗА КАДРОМ» 

Автори кінопроекту Маляренко Віктор Миколайович 

Княжицький Леонід Миколайович 

Найменування виробника фільму Підприємство з іноземними інвестиціями 

у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіокомпанія 

«НБМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Назріла тема. Гарна літературна основа. 

Але бардакова презентація, яка збиває з 

пантелику.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5  Назріла тема 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Потужна творча група, 

відомий, та авторитетний 

ведучий.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

3 На словах про те, що ми не 

будемо розповідати про 

всім відомі події, а в 

презентації – саме відомі 

події.  

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Продовження додатка 11 

 

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. 

_____________________________ 



 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Неігрові телесеріали 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Україна поза кадром 

Автори кінопроекту Маляренко Віктор Миколайович 

Княжицький Леонід Миколайович 

Кокотюха Андрій Анатолійович 

Найменування виробника фільму  Телерадіокомпанія «НБМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Попри те, що проектів у стилі 

Намєдні сьогодні 

пропонується багато, 

презентація 

продемонструвала, що серіал 

має глядацький потенціал 

саме завдяки творчому 

підходу команди. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Частина залученої творчої 

групи добре відома у кіно- і 

теле-світі. Автор сценарію і 

ведучий мають великий досвід 

у створенні якісних проектів 

такого штибу.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Інформативна презентація. Не 

дуже багато новітніх художніх 

рішень, але формат проекту їх 

і не передбачає. 

Усього балів: 12  
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Продовження додатка 11 

 

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 телесеріали 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за на-
явності) експерта 

 

Назва кінопроекту Україна по за кадром 

Автори кінопроекту Віктор Маляренко 

Найменування виробника фільму ТОВ «Телерадіокомпанія НБМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Професійний, врівноважений проект. Прикмети часу, 
знакові події для України і без політики. До того ж, 
добре знайома команда. 

 
 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5  

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

5  

Креативність та якість презен-
тації кінопроекту 

5  

Усього балів: 15  
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Продовження додатка 11 

 

 
Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
 
 
Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт        

 
 
_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується експер-
том 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/неігрові (документальні) телевізійні 
серіали для широкої глядацької аудиторії 

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

 

Назва кінопроекту «Україна поза кадром» 
Автори кінопроекту Віктор Маляренко, Леонід Княжицький, 

Андрій Кокотюха 
Найменування виробника фільму Підприємство з іноземними інвестиціями 

у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю «Телерадіокомпанія 
«НБМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Чергова ідея серіалу про українську 
незалежність - не є оригінальною. Не 
полишає стійке враження, що український 
глядач все це вже бачив безліч разів. Відтак 
у проекті присутній брак новаторства. 
Викликає питання і недосконалий бюджет 
проекту. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 2 Зважаюччи на критичну 
близкість дати. 

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

3 Посередня. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

3 Слабка презентація. 

Усього балів: 8  
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Продовження додатка 11 
 
Відповідність тематики кінопроекту 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. 

_____________________________ 



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий етап) 

 
Найменування експертної комісії Неігрові телесеріали 
Прізвище, ім`я, по-батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Україна поза кадром 
Автори кінопроекту Віктор Маляренко, Леонід Княжицький 
Найменування виробника фільму ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Ідея розповідати про історію України через історії 
невідомих людей  не нова, але на мій погляд дуже 
цікава. Команда має величезний архів для реалізації 
свого торчого задуму. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4 Проект має високу суспільну 
значущість. 

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

4 Професіональна команда здатна 
реалізувати творчий задум. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Презентація на гідноу  рівні. 

Усього балів: 12  
 

Відповідність тематики кінопроекту 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. 

_____________________________ 


