
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 "Кіготь і Велика Ханум" 

Автори кінопроекту Режисер - Светислав Недич, 

Автор сценарію - Ірен Роздобудько 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Вававейв філмс" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Під час розслідування вбивства і 

пограбування в замку пана Грабовського 

одного з ватажків козацького загону 

молодий козак-відлюдник Остап Кіготь і 

його джура Іван дізнаються про диверсійні 

дії збоку загадкової Велікої Ханум, яка 

сформувала наволоко себе групу зрадників 

і планує вбивство Гетьмана під час його 

візиту на Січ. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Поєднання історичних 

фактів з вигадкою, місцями 

оригінально, інколи занадто 

передбачувано. 

 

Актуальність теми 3 Дивлячись під кутом 

захисту батьківщин від 

ворогу, тема є доволі 

актуальною. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

4 Сценарій написано на 

достатьно професійному 

рівні. Головні герої добре 
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героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

розкривають свої 

характери, проте необхідна 

доробка діалогів. 

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 "Кіготь і Велика Ханум" 

Автори кінопроекту Режисер - Светислав Недич, 

Автор сценарію - Ірен Роздобудько 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Вававейв філмс" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історичний пригодницький фільм для 

широкої аудиторії. Головні герої молодий 

козак Остап Кіготь і його джура Іван 

приїжджають з завданням дізнатись хто 

скоїв вбивство і пограбування одного з 

ватажків козацького загону в замку пана 

Грабовського. Під час розслідування вони 

розуміють що це в селище діє організована 

група злочинців яка планує вбивство 

Гетьмана під час його візиту на Січ. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Оригінальність викликае 

багато сумнівів. 

Актуальність теми 4 Доблесний герой не тільки 

розкриває вбивство, а й 

державну зраду і рятує саму 

Січ. Фільми про таких 

героїв є доволі актальними. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 З цього сценарію може 

вийти непоганий 

пригодницький фільм. 

Сюжет написано доволі 
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майстерно і тому буде легко 

сприйнят глядачем.  

Усього балів: 11  

 

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 "Кіготь і Велика Ханум" 
Автори кінопроекту Режисер - Светислав Недич, 

Автор сценарію - Ірен Роздобудько 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Вававейв філмс" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Пригодницький фільм в жанрі історичного 
припущення. Молодий козак-відлюдник 
Остап Кіготь має розкрити загадкове 
вбивство. Під час розслідування 
викривається ціла низка злочинів, що мала 
привести до вбивства Гетьмана під час його 
візиту на Січ. 

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея фільму не є 
оригінальною, але сюжет 
доволі цікавий 

Актуальність теми 3 Тема малоактуальна, проте 
може дати можливість 
подивитися на історчичні 
події по різному. 

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

4 Вправно написаний 
сценарій. Діалоги 
потребують доопрацювання. 

Усього балів: 11 
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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 Ігрові повнометражні (для широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Кіготь і Велика Ханум 

Автори кінопроекту Светислав Недич, Роздобудько Ірен Віталіївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Вававейв Філмс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

 Дивна передумова. Шпіонка такого рангу, 

яка проникла до самого верху ворожої 

сторони псує товари та порох. Здається, 

антагоніста дуже швидко «здають» 

глядачеві.    Зв’язки, передісторія не 

показується, а розповідаються в діалогах 

(напр. сцена в курені кошового, вся цілком) 

Наприкінці антагоніст втрачає свої 

здібності, раптово стає передбачуваним.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея незвичайна, інтригуюча 

Актуальність теми 3 Тема використовується нині 

дуже часто 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Зв’язки, передісторія не 
показується, а 
розповідаються в діалогах. 
Розтягнутий перший акт. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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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 "Кіготь і Велика Ханум" 

Автори кінопроекту Режисер - Светислав Недич, 

Автор сценарію - Ірен Роздобудько 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Вававейв філмс" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Молодий козак-відлюдник Остап Кіготь на 

прохання кошового Базавлукської Січі  

вирушає до селища Вовкотин розслідувати 

вбивство і пограбування в замку пана 

Грабовського одного з ватажків козацького 

загону. З ним їде його джура Іван. 

В ході розслідування викривається ціла 

низка злочинів, що мала привести до 

вбивства Гетьмана під час його візиту на 

Січ. А слід веде до розкриття банди 

яничарок, засланих в Україну для 

деморалізації шляхетних родів. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальний погляд на 

історичні обставини.  

Актуальність теми 4 Тема не зважаючи на 

історичний контекст доволі 

актуальна, 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Майстерно написаний 

сценарій. Цікаві і об’ємні  

герої, несподіваний 

сюжетний розвиток.  
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Усього балів: 14  

 

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 Кіготь і Велика Ханум 

Автори кінопроекту Светислав Недич 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Вававейв Філмс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Середньовічний пригодницький детектив. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 2  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4  

Усього балів: 8  

 

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. 

______________________________ 


