
 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту КРИМ. ЗВІЛЬНЕННЯ 

Автори кінопроекту Лисенко Сергій Анатолійович 

Найменування виробника фільму ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких 

фільмів ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

У фільмі розповідається про першу спробу 

Росії захопити Крим, та висвітлюються 

подробиці спецоперації СБУ, що була 

проведена Україною в 1994 році, яка на 2 

десятиліття відтермінувала загарбання 

півострова Росією. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Перша спроба Росії  

«відкусити» Крим від України 

у 1994.  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Команда давно працює над 

проектом і добре 

підготовлена, проект має 

гарний потенціал. 

 

 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Добре виконана презентація 

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Крим.Звільнення» 

Автори кінопроекту Яріш Ярослав Іванович 

Палій Олександр Андрійович 

Лисенко Сергій Анатолійович 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 

ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Співставлення  подій 1994 року 

(спецоперації СБУ із недопущення анексії 

Криму) та здійсненої анексії 2014 року 

подається без виразної ідеї та посилу. Тож, є 

незрозумілим, який саме висновок для себе 

робитимуть глядачі. Фільм також не 

передбачає висвітлення мотивацій 

керівництва України 2014 року щодо 

анексії. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 3 Загалом, усе, що стосується 

Криму, зараз є актуальним. 

Але, теми, які відображають 

не реалізовану анексію 

(1994) та анексію, яка 

відбулась (2014),  варто 

презентувати в часи 

конкретних міжнародних 

дій щодо цього. На цей час 

щодо цього питання – певна 

пауза.   



2 

 

Продовження додатка 11 

 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Авторська група доволі 

потужна, з гарним екранним 

досвідом. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

2 Стандартна презентація, яка 

доволі однобоко відображає 

проект.  

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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 
Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Крим. Звільнення 

Автори кінопроекту Лисенко Сергій Анатолієвич 

Найменування виробника фільму ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких 

фільмів ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава тема, про яку мало що відомо 

широкому загалу. Відома команда творців. 

Виникли питання порівняння історії з 

історією захоплення Криму та висновків.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Проблема існує тема 

важлива 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Компетентність команди не 

викликає питань 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Презентація не додала 

багато нового до попередніх 

матеріалів.  

Усього балів: 12  

 

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.  

_____________________________ 



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий етап) 

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

 

Назва кінопроекту «Крим.Звільнення» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Лисенко Сергій 

Анатолійович  
Операто-постановник Санін Дмитро 
Петрович  

Найменування виробника фільму ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких 
фільмів ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

У фільмі розповідається про першу спробу Росії 
захопити Крим та висвітлюються подробиці 
спецоперації СБУ, що була проведена Україною в 
1994 році, яка на 2 десятиліття відтермінувала 
загарбання півострова Росією. 
 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 3 У фільмі розповідається про 
першу спробу Росії захопити 
Крим. 

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

2 Команда проекту є 
спрацьованою.  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

2 Презентація була затягнутою, 
не вистачало інформації про 
творчу складову.  

Усього балів: 7  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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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 фільми міжнародна копродукція 
Прізвище, ім`я, по-батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Крим.Звільнення 
Автори кінопроекту Лисенко Сергій Анатолійович  

Яріш Ярослав Іванович  

Палій Олександр Андрійович 
Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 
ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Тема анексії Криму є актуальною і цікавою 
для глядача. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4 Тема анексії Криму є 
актуальною і цікавою для 
глядача. 

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

2  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

2 Цікаво, але не захоплює 

Усього балів: 8  
 

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. 

_____________________________ 

Експерт експертної комісії 



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 фільми що створюються у 

міжнародній копродукції 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Крим. Звільнення» 

Автори кінопроекту Лисенко Сергій Анатолійович 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 

ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Важлива тема. Наявні історичні паралелі. 

Але потрібно давати всім сторонам 

можливість висказати свою точку зору.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Суспільно значуща тема 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5  Талановита  творча група 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4  Якісна презентація 

Усього балів: 13  

 

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. 

_____________________________ 


