
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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ТОВ "СПЕЙС ПРОДАКШН" 

Автори кінопроекту "Зникнення Северина Рибалки" 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Режисер   

Тіменко Олександр В'ячеславович 
 

Автори сценарію   

Брильова Ольга Олександрівна          

Брильов Арсеній Олександрович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Двоє слідчих розслідують серію загадкових 

вбивств в маленькому містечку Донбаса. У 

кожного з них є і особистий мотив 

розплутати загадкові злочини. Під час 

розслідування вони проходять крізь 

жахливий виворіт людської сутності. 

Хвацько закручений сюжет. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Динамічно написаний 

сценарій. Цікава і доволі 

захоплююча ідея. Сценарій 

задуманий як український 

нуар.  

Актуальність теми 3 Боротьба людини з 

залізними принципами 

проти прогнилої, 

корупційної системи, 

злочинності і 

несправедливості -  ця теми 
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завжди є актуальною, але 

часто зустрічається в кіно. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій начебто 

написаний по всіх законах 

жанра, але виникає відчуття, 

що цей сценарій більше 

підходить для телевізійного 

фільму.   

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту 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 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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ТОВ "СПЕЙС ПРОДАКШН" 

Автори кінопроекту "Зникнення Северина Рибалки" 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Режисер   

Тіменко Олександр В'ячеславович 
 

Автори сценарію   

Брильова Ольга Олександрівна          

Брильов Арсеній Олександрович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Жанровий гостросюжетний детектив про 

реалії українського суспільства на території 

повоєнного  Донбасу. Запропонований 

авторами сюжет має доволі високий 

потенціал здобути глядацькі увагу та 

симпатії.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Сюжетна лінія добре і 

цікаво структурована. Сама 

ідея не нова.  

Актуальність теми 3 Конфлікти на повоєнній 

території, корупція в 

органах поліції,  темні 

сторони людської сутності – 

про все це вже було знято 

дуже багато всього.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Чітко виписані герої і 

ситуації в які вони 

потрапляють. Сценарій 
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тримає увагу на протязі всієї 

дії.   

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту 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 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 фільми для широкої глядацької 
аудиторії 

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

 

Назва кінопроекту ТОВ "СПЕЙС ПРОДАКШН" 
Автори кінопроекту "Зникнення Северина Рибалки" 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Режисер 
Тіменко Олександр В'ячеславович 

Автори сценарію   
Брильова Ольга Олександрівна    
Брильов Арсеній Олександрович 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Двоє слідчих приїжджають в невеликий 
городок на території повоєнного Донбасу в 
якому скоєні загадкові вбивства. 
Розслідування цих злочинів приводить до 
неочікуваних результатів.  

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Сценарій написано в жанрі 
сучасного українського 
нуару. Доволі 
передбачуваний розвиток 
сюжетної лінії. 

Актуальність теми 4 Питання, що підіймаються 
авторами у сценарії 
торкаються нагальних 
проблем сьогоднішньої 
України. 

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

3 Драматургічна структура 
сценарію більше відповідає 
телевізійному формату. 
Мотивація головних героїв 
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зрозуміла але здебільшого 
передбачувана. Прийнятна 
достовірність конфліктів в 
які потрапляють герої.  

Усього балів: 10 

Відповідність тематики кінопроєкту 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 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 (для широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Зникнення Северина Рибалки» 

Автори кінопроекту Тіменко Олександр В’ячеславович, Брильова Ольга 

Олександрівна Брильов Арсеній Олександрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дуже підозрілий збіг, що герой з самого 

епіцентру дій, Все ж таки вважаю, що 

героїні не пасує прізвище Опанасенко. 

Навіщо в «нуарі» потрібен комедійний 

персонаж (начальниця)… Є проміжки де 

нічого не відбувається, тобто не конфліктів 

не ситуацій. Характери головних героїв 

цікаві. Історія відрізняється від тих, що 

маніпулюють темою Донбаса. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Подобається форма 

Актуальність теми 3 Тема Донбаса, хоча така 

історія може відбуватися де 

завгодно 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вивтрішення 

3 Є проміжки де нічого не 
відбувається, тобто не 
конфліктів не ситуацій. 
Характери головних героїв 
цікаві 

Усього балів: 10  
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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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ТОВ "СПЕЙС ПРОДАКШН" 

Автори кінопроекту "Зникнення Северина Рибалки" 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Режисер   

Тіменко Олександр В'ячеславович 
 

Автори сценарію   

Брильова Ольга Олександрівна          

Брильов Арсеній Олександрович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Гостросюжетний детектив в якому 

переплетені зрада ближнього, кохання, 

вбивства, супротив системі на території 

повоєнного Донбасу. Вдала спроба зробити 

сучасний і цікавий проект. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Сценарій написано в жанрі 

сучасного українського 

нуару, і це є цікаво, але самі 

сюжетні лінії, основні і 

другорядні є доволі 

типовими.  

Актуальність теми 3 Сценарій розкриває 

проблеми нашого 

суспільства, особливо на 

території повоєнного 

Донбасу. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

4 Сценарій написано на 

професійному рівні. Головні 

герої доволі об’ємні. Хочу 
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героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

відзначити високу художню 

достовірність конфліктів та 

їх вирішення.  

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту 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 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 (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Зникнення Северина Рибалки 

Автори кінопроекту Тіменко Олександр В’ячеславович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

На основі гострої сюжетної лінії 

підіймаються питання існування сучасної 

країни. Людська гідність, віра, честь, сила 

духу – те, що необхідно виховувати в 

молодому поколінні. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  

Актуальність теми 5  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


