
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 Анімаційні повнометражні фільми (для 

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

 

Назва кінопроекту Далія і Червона Книга 
Автори кінопроекту Давід Бісбано 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«студіо КАПІ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Непересічна історія, яка могла б бути 
цілком створена для дорослих. Є відчуття 
особливої атмосфери мультфільму.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Майже все відбувається у 
книжці, що здається досить 
цікавою умовністю, яка 
буде працювати з уявою 
глядачів.  

Актуальність теми 5 Важко визначити головну 
тему фільму, але цей проєкт 
трохи авторський, разом з 
тим, придатний для 
широкої аудиторії. Головна 
героїня цікава та з нею 
можуть асоціювати себе 
глядачі. 

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

5 Гарні, глибокі та, інколи, 
філософські діалоги.  

Усього балів: 15  
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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 Анімаційний повнометражні фільми 
(авторські) 

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

  

Назва кінопроекту Далія і Червона Книга 
 

Автори кінопроекту Михаль Маргуліс 
Давід Бісбано 
Оксана Карпус 
 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "студіо КАПІ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Команда проекту представила оригінальну 
ідею і добре опрацьовану художню 
стилістику. Проект має потенціал 
міжнародної дистрибуції. Є зрозуміле 
маркетингове бачення. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікава та оригінальна ідея. 
Актуальність теми 4 Не найгостріша тема, але 

досить актуальна. Важливо, 
що проект дає й освітній 
контент.  

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

5 Драматургічно якісно 
опрацьований і світ, і 
персонажі. Цікавий 
розвиток подій.  

Усього балів: 14  
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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 Анімаційні повнометражні фільми (для
широкої глядацької аудиторії)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Далія і Червона Книга
Автори кінопроекту Давід Бісбано
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«студіо КАПІ»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Автор с хорошим досвідом та цікавой
оригінальной темой. Фільм має всі шанси,
щоб привабити українського глядача.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Ідея дуже оригінальна та
цікава.

Актуальність теми 5 Тема пригод завжди
актуальна

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

5 Гарна історія, цікаві
персонажі, хороший
художній рівень.

Усього балів: 15

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 Анімаційні повнометражні фільми (для широкої 
глядацької аудиторії) 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Далія і Червона Книга  

 

Автори кінопроекту Давід Бісбано  

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«студіо КАПІ»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий опрацьований проект, якісно 

підготовлений. Персонажі цікаві, 

візуальний стиль привертає увагу. 

Додатково це досвід копродукції саме у 

виробництв 3д.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Дописати книгу головним 

героєм – розповсюджений 

проте цікавий прийом.  

 

Актуальність теми 5 Цікава тема, привертання 

уваги щодо читання,  

розважальний контент для 

дітей.  

 

Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

5 Сценарій якісний, діалоги 

цікаві. Сценарій 
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правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

універсальний та не має 

локальних ознак  

Усього балів: 14  

 

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 Анімаційні повнометр.для 

широк.глядацьк.аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Далія і Червона книга 

Автори кінопроекту Д.Біспано 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Студія КАПІ 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дуже цікавий проект. Відеоряд сподобався. 

Сценарій не відпускає від першого слова до 

останнього. Фільм буде цікавим для 

широкого глядача.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Дуже цікава історія, що 

привертає увагу до книг 

Актуальність теми 5  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій професійний. 

Історія цікава. Герої 

сучасні, фантастичні, але 

правдиві 

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

* 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 Анімаційні повнометражні фільми для 

широкої аудиторії. 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Далія і Червона книга 

Автори кінопроекту Давід Бісбано 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Студія Капі» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

У героїні є дуже мало часу, аби вибратися з 

халепи і врятувати світ. Підхід не новий, як 

і сама тема перенесення живих героїв із 

світу реального до світу книжкового. Проте 

проект має перспективу як засіб 

популяризації читання у глядачів.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Перетворення живих людей 

на книжкових персонажів, 

які повинні дописати 

книжку про себе ж – досить 

цікава. Хоча не ясно, як 

сприйме широка аудиторія. 

Актуальність теми 4 Боротьба Добра і Зла 

завжди актуальна. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Пропонований проект дуже 

близький до власне 

літературної казки, аніж до 

анімаційної історії. 

Втілення сценарію може 

створити проблеми зі 

сприйняттям глядачами. 
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Усього балів: 12  

 

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 Ігрові повнометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Далія і Червона Книга» 

Автори кінопроекту Давід Бісбано 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «студіо КАПІ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Аналог «Чорнильного серця». Фентезійна 

історія дівчинки, яка, завдяки магії та 

фантазії, рятує письмовий доробок свого 

батька, закінчивши останню сторінку його 

книжки.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

5 Оригінальний сценарій із 

цікавим творчим баченням. 

Добротна драматургія, 

характери персонажів 

ретельно промальовані, 

потенціал засадничої 

сюжетної ідеї реалізований 

повністю. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

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. 

______________________________ 


