
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 Чугайстер 
Автори кінопроекту Михайлов Володимир Федорович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ “Т.Т.М.” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Є досить стійке враження, що 90 хвилин 
забагато для цієї історії. Замало вагомих 
колізій для такого хронометражу. Фінальне 
враження буду складати під час пітчингу, 
після презентації авторів та продюсерів. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея поєднати сучасний світ 
та українську міфологію 
через комп’ютерні ігри є 
оригінальною. 

Актуальність теми 5 Тема вагамості реального 
життя дуже актуальна. 

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

3 В сценарії все будується на 
постійному екшені, подіях, 
які відбуваються з 
головними героями. 
Хотілося б більше історій, 
які впливають на головних 
персонажів грунтовніше.  

Усього балів: 13  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному Відповідає/не відповідає 
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Продовження додатка 4 
	
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. 

______________________________ 



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 ЧУГАЙСТЕР 
Автори кінопроекту Границя Андрій Володимирович 

Михайлов Володимир Федорович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Побудова розвитку сценарію через етапи 
гри, можливо, і робить проект більш 
зрозумілим для цільової аудиторії, але дана 
ідея не нова. Художнє рішення проекту 
викликає питання про його сучасності. Що 
теж буде впливати на сприйняття його з 
боку аудиторії. Загалом, проект не зовсім 
актуальний, як ідеєю, так і вибором 
візуального рішення. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея використовувати 
форму комп'ютерної гри в 
сценарії не нова. 

Актуальність теми 3 Тема боротьби дітей зі злом 
часто використовується у 
творах. Немає 
оригінального підходу до 
теми. 
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Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій виконаний 
драматургічно грамотно, 
але історії не вистачає 
цікавого сюжету, не 
стандартних ходів. 
Візуальна концепція 
проекту зрозуміла, проста та 
не дуже оригінальна.  

Усього балів: 8  

 
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 ЧУГАЙСТЕР
Автори кінопроекту Михайлов Володимир, Яріш Ярослав
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Т.Т.М.»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Запланована картинка хорошої якості,
досвід авторів та групи здатен показати
непогане сімейне кіно.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Не так оригінальна ідея як
підхід до неї.

Актуальність теми 3 Тема повернення дітей у
реальний світ актуальна
але у даному випадку не
головна.

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

3 Хороші персонажі, трохи
перекручений сюжет але
добра та корисна мораль
фільму.

Усього балів: 9

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 ЧУГАЙСТЕР  

 

Автори кінопроекту Михайлов Володимир Федорович  

Яріш Ярослав Іванович  

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Т.Т.М.» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Українська версія «Джуманджи» цілком 

може бути цікавою. Питання щоддо вибору 

анімації як художнього засобу. Питання 

щодо виробничих потужностей і 

попереднього досвіду команди проекту.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історії про міфічних 

українських істот які 

прориваються в 

сучасність – не надто 

оригінальні, але цікаві 

 

Актуальність теми 4 Знайомство глядача з 

міфологією України – 

актуальна та почесна 

справа.  
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Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

3 Сценарій якісний, діалоги 

цікаві. Персонажі трохи 

стереотипні. Питання 

чому це анімація? Бо 

основна драматургічна 

лінія сценарію більш 

підходить до ігрового кіно 

з елементами анімації.  

Усього балів: 11  

 

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 Анімацйн.повнометражні для широкої 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Чугайстер 

Автори кінопроекту Я.Ярош, В.Михайлов 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Т.Т.М. 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дуже цікавий проект. Сценарій та діалоги 

готові до роботи. Відеоряд сподобався. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Укр.казка та комп.гра - 

цікаво 

Актуальність теми 5 Добра історія, є і дружба, і 

допоиога 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій сподобався 

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  

_________________ 
* 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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______________________________ 



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 Чугайстер 

Автори кінопроекту Володимир Михайлов 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект подається не вперше. З часу 

попередньої подачі автори майже нічого не 

поміняли. Задумка казки цікава, але історія 

про лісових створінь погано тримається 

купи. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Чому Чугайстер рятує дітей 

з полону саме комп`ютерної 

гри – не пояснюється.  

Актуальність теми 5 Тема залежності дітей від 

комп`ютерних ігор ще 

довго буде актуальною. 

Незалежно від сюжету 

конкретної історії.  

Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 
 

3 «Горпина кидає в потерчат 

згустком своєї енергії» - і 

такий цитат чимало. Цікаво, 

як автори собі уявляють 

даний екшен і як пояснять 

подію глядачам.  

Усього балів: 11  
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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 «ЧУГАЙСТЕР» 

Автори кінопроекту Михайлов Володимир Федорович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фентезійна історія про мешканців 

містичного світу, які намагаються 

пристосуватися до сучасних реалій і 

врятувати дітей з віртуального полону. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 Доволі млявий і 

невигадливий сюжет, 

персонажі розвиваються за 

шаблоном, багато штампів, 

мало несподіваних 

поворотів. Лиходії, 

незважаючи на обізнаність 

в сучасних технологіях, 

вийшли не об’ємними та 

марудними. 

Усього балів: 8  

 

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. 

______________________________ 


