
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 авторськи 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Сірко і Д,Артеньян 

Автори кінопроекту В.Нужний 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Алогві Філмс Продакшн 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Професійний сценарій, цікавий для широкої 

аудиторії. Трохи простоваті жарти, як для 

категорії «авторське кіно». Проект більше 

для комерції. Чудовий, професійний 

сторіборд. Що до режисера – є сумніви. 

Немає авторських фільмів, тільки  проекти 

для виступів співаків та серіал, у якому 

персонажі рухаються за допомогою рук. 

Так працюють багать блогерів, а не 

режисерів. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Дуже цікаво читати про 

українців та французів 

Актуальність теми 4 Здається, широкого глядача 

треба знайомити з історією. 

Нехай подумають, коли жив 

Богдан Хмельницький, коли 

Мазаріні. Вони здивуються, 

коли побачать, що це було 

одночасно 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій професійний. 

Тільки це не авторське кіно, 

це цікавий комерційний 

проект 
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Продовження додатка 4 

 

Усього балів: 13  

 

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 Сірко і Д’артаньян 

Автори кінопроекту Режисер-постановник: 

Нужний Володимир Леонідович 

Перший автор сценарію: 

Нужний Володимир Леонідович 

Другий автор сценарію: 

Калиновський Сергій Валентинович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АЛОГВІ ФІЛМС ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Хороша задумка – популяризація козаччини 

та славного минулого України. Проте, 

варто доопрацювати сценарій. Жарти в 

сценарії – загальноприйняті українські 

штампи покоління 50+ У молоді (17 – 45 

років) подібна стилістика викликає 

відторгнення. Тому, виникає питання, на 

яку ЦА розрахований даний проєкт. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Не дуже оригінально, але 

цікаво – історія перемог, 

походів та дружби 

українських козаків/вояків. 

Ідея охоплює два пласти: 

сучасне і минуле.  

Актуальність теми 4 Піднімається тема 

взаємовідносин та 

багатовікової війни між 
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Росією і Україною.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Жарти-кліше та масні 

жарти прописані протягом 

усього сценарію. Варто 

доопрацювати діалоги.  

Усього балів: 10  

 

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 «СІРКО І Д’АРТАНЬЯН» 
Автори кінопроекту Нужний Володимир Леонідович 

Калиновський Сергій Валентинович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АЛОГВІ ФІЛМС 
ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Автори проекту запропонували цілому 
непогану ідею, суть якої полягає у 
відображені в якійсь мірі певних історичних 
фактів та героїв, котрі нажаль детально не 
описані. Для повноти сприйняття проекту 
сторі борд має бути кольоровим, що надало 
би змогу більш якісніше оцінити. Не 
прописана стратегія просування. По 
сюжетному ряду не відчувається хто цільова 
цього проекту. 
На таку тематику існує багато фільмів і по 
формі і по змісту. Але треба враховувати той 
факт, що присутні виховні елементи. А 
фільм розрахований на дитячу аудиторію. 
Хоча фільм планується створювати за 
форматом екшена, дуже низька динаміка , 
потрібно було би додати експресії , всі події 
розгортаються доволі прогнозовано. Фінал 
вирішення конфлікту є, але також доволі 
тривіален. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  
Актуальність теми 3  
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Продовження додатка 4 
 

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

3 
 

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 Ігрові повнометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «СІРКО І Д’АРТАНЬЯН» 

Автори кінопроекту Нужний Володимир Леонідович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «АЛОГВІ ФІЛМС ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

«Як Козаки та Сірко з Д`Артаньяном за 

допомогою магії та кмітливості перемогли 

іспанців» - мабуть ось так би оцінив цей 

проект автор відомих мультяшних 

«Козаків» Володимир Дахно. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1 Сценарій занадто 

еклектичний, що 

призводить до чималої 

кількості сюжетних дір й не 

рівномірного темпу 

оповідання. Також цікаво 

чи знають сучасні маленькі 

глядачі хто такі Д’Артаньян 

та Міледі?  

Актуальність теми 4 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 

Усього балів: 8  

 

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 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 «СІРКО І Д’АРТАНЬЯН» 
Автори кінопроекту Нужний Володимир Леонідович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АЛОГВІ ФІЛМС 
ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже важко читається сценарій, який 
переповнений деталями та подіями. Є 
відчуття загубленності в персонажах та 
історії. Прохідний бал хочу поставити для 
того, щоб послухати під час пітчнгу авторів 
та продюсерське бачення. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Мультфільм про Запорізьку 
Січ є оригінальною ідеєю, 
але хотілося б побачити 
візуалізацію. 

Актуальність теми 5 Тема Запорізької Січі наразі 
є актуальною. 

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

3 Як було зазначено, важко 
слідкувати за перебігом 
подій. Хотілося б більш 
стрункої структури. 

Усього балів: 12  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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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
(авторскі)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту «СІРКО І Д’АРТАНЬЯН»
Автори кінопроекту Нужний Володимир, Калиновський Сергій
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою
відповідальністю «АЛОГВІ ФІЛМС
ПРОДАКШН»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Чудовий сторіборд обіцяє гарну картинку
анімаційного фільму. Не зрозуміло чому це
авторська анімація, це фільм для широкої
аудиторії.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Занадто оригінальна - -
намішали козаків,
мушкетерів, вурдалаків,
чаклунів та інших
персонажів різних жанрів.

Актуальність теми 4 Досить актуальна тема
дружби та кохання.

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

5 Хороша історія та дуже
добре виконаний
сторіборд.

Усього балів: 12

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 СІРКО І Д'АРТАНЬЯН 
 

Автори кінопроекту Сергій Калиновський 
Володимир Нужний 
 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "АЛОГВІ ФІЛМС ПРОДАКШН" 
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава варіація на тему легенд про Сірка. 
Хоча сама ідея взяти в основу знаменитого 
персонажа вже не нова. 
Представлено сторіборд. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Переплетення персонажів 
Сірка та Д'Артаньяна, 
різноманітність подій 
робить проект цікавим. 

Актуальність теми 3 Легенди про гетьмана Сірко 
часто лежать в основі 
творів. Важко назвати тему 
актуальною. 

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

5 Сценарій виконаний 
драматургічно вірно. Є 
логічною взаємодія героїв. 
Присутня зрозуміла 
візуальна концепція 
проєкту.  



2 
 

Продовження додатка 4 
 

Усього балів: 12  

 
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. 

______________________________ 


