
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 Авторське анімаційне (повний метр) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Селяни 

Автори кінопроекту Дорота Кобієла 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Укркіно 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Автори одержали високі нагороди у світі за 

свої фільми. Для чого їм Україна, яка має 

не дуже багато грошей для розвитку 

анімації? Сценарій мені не дуже 

сподобався. Про яку емансіпацію, права 

жінок та шлях головної героїні йде мова? У 

селі не сподобалось, що молода жінка мала 

стосунки з Антеком, Матеушем, своїм 

чоловіком, сином органіста та могла б мати 

й ще з кимось, якби село було не таке 

маленьке. Чому на цю історію автори не 

змогли зібрати гроші у своїй країні?  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея – забрати кошти у 

наших аніматорів 

Актуальність теми 1  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій професійний. 

Усього балів: 7  

 

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 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 Анімаційні повнометражні фільми 

(авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Селяни 

Автори кінопроекту Автори сценарію:  

Дорота Кобєла,  

Х’ю Велчман 

Режисер: 

Дорота Кобєла 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство  З Обмеженою 

Відповідальністю «УКРКІНО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Даний проєкт – незвичайне історичне кіно, 

яке буде створено в техніці анімування 

картин. Тема кохання, суперництва та місця 

жінки на селі в 19 ст. – головна тема 

проєкту. Однак, чи важливо подавати даний 

матеріал не переосмислюючи його через 

сучасні реалії – питання.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Неможливість жінки робити 

власний вибір, потреба 

підкорюватися чоловіку і 

супутнім обставинам – 

важлива ідея. Проте, в 

сучасних реаліях варто 

переосмислювати 

проблематику 19 ст. і 

розмовляти з глядачем 

через призму сучасності.  

Актуальність теми 2 Попри те, що людські 
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Продовження додатка 4 

 

пристрасті завжди 

знаходилися в фокусі 

мистецької уваги, чи варто 

говорити про роль жінки в 

суспільстві спираючись на 

історичний твір, коли 

становище та життя жінок 

на селі залежало виключно 

від шлюбу. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій написаний міцно, 

однак актуальність 

тематики та піднятої 

проблематики  викликає 

питання.  

Усього балів: 9  

 

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 анімаційні	повнометражні	фільми	(авторські) 
 

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

 

Назва кінопроекту Селяни 
Автори кінопроекту Дорота Кобела 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Укркіно» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Проект запропонований авторами 
заслуговує на увагу. Людські 
взаємовідносини , конфлікт між 
поколіннями, взаємостосунки між багатими 
та бідними, бажання до самореалізації , 
відображення людей, які хочуть бути краще 
ніж оточуючи їх люди. Це все відображено в 
сценарії проекту . Але заявник не надав сторі 
борд, що допомогло би ще більше надати 
уявлення. 
Тема, яка розкривається в проекті актуальна 
і на сьогодні, взаємостосунки між простими 
людьми, їх повсякденне життя , 
переживання та прагнення до змін має рацію 
і сьогодні. Тема трикутників у стосунках так 
само була і тоді і зараз. Бажання людей 
досягти правди також актуальна. 
Авторами наданий план просування 
проекту. Також присутнє самофінансування. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  
Актуальність теми 5  
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Продовження додатка 4 
 

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/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 повнометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «СЕЛЯНИ» 

Автори кінопроекту Дорота Кобэла 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «УКРКІНО»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Драматична історія дівчини, яка жадає 

щастя, але заздрість та збіг обставин 

призводять її до ненависті й приниження. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1  

Актуальність теми 2  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

5  

Усього балів: 8  

 

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 Анімаційні повнометражні фільми 

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

 

Назва кінопроекту Селяни 
Автори кінопроекту Дорота Кобєла 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ 
«УКРКІНО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже цікавий матеріал, який захоплює до 
самого кінця. Сюжет нагадує “Догвіль”.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Вдала ідея екранізувати цей 
видатний твір. 

Актуальність теми 5 Людина у суспільстві не 
може бути вільна, вона 
підкорюється загальним 
законам. Все, що 
відрізняється – має бути 
знищене. 

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

5 Дуже добра драматургія, є 
багато можливостей для 
сучасної інтерпертації.  

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 
	
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
(авторскі)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Селяни
Автори кінопроекту Дорота Кобєла, Х’ю Велчман
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВ “УКРКІНО”

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Головна зацікавленість Держкіно у цьому
проєкті - це його автори. Дуже корисно
прийняти участь та реалізувати нову ідею
виробників видатної стрічки про Ван Гога.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Класична якісна драма
Актуальність теми 5 Саме історію складно

назвати актуальною але
сьогодні для України дуже
корисно поспівпрацювати
у проєкті із видатними
авторами.

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

5 Якісний сценарій та
цікава стилістика.

Усього балів: 14

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає
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Продовження додатка 4

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 Селяни 
 

Автори кінопроекту Ольга Журженко, Десняна Рожкова, Шон 
Боббіт, Хью Велчман  
 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ УКРКІНО  
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Хоча в основі сценарій і лежить успішний 
твір, не зрозуміло, чому саме ця тема 
важлива для фінансування з боку України. 
Так, підняті проблеми актуальні не тільки 
для Польщі, а й для нашої країни. Але 
є українські автори, які також описують 
дану проблематику. Також командою 
проекту не був представлений сторіборди. 
 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не актуальна 
Актуальність теми 3 Не зрозуміло значення теми 

для України та необхідність 
фінансування з боку 
держави. 

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

5 Якісний сценарій. 
Адаптовано успішний твір.  



2 
 

Продовження додатка 4 
 
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. 

______________________________ 


