
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 художньої та 
культурної значущості (авторські) 

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

 

Назва кінопроекту Пам’яті Діда Мороза 
Автори кінопроекту Олександр Безручко 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Кіновир" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Не зовсім зрозуміло чому цей проект представлений у цій 
категорії. Ідея та вибраний жанр непогані, але на мій погляд, 
повинні бути подані у іншу категорію. Схожі ідеї вже були 
реалізовані в подібних проектах, але автори мають своє 
бачення та підхід до подачі матеріалу. Тема проекту не є дуже 
актуальною на сьогодення. Для участі у цій категорії сценарій 
потребує суттєвого доопрацювання. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Схожі ідеї вже були реалізовані в подібних 
проектах, але автори мають своє бачення 
та підхід до подачі матеріалу. 

Актуальність теми 3 Тема проекту не є дуже актуальною на 
сьогодення. 

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

3 Для участі у цій категорії сценарій 
потребує суттєвого доопрацювання. 

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*                                           
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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 художньої та
культурної значущості (авторські)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Пам’яті Діда Мороза
Автори кінопроекту Автори сценарію Мирослав

Слабошпицький, Олег Ремпінський та
Вадим Яковенко; режисер-постановник
Олександр Безручко.

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Кіновир»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Головний герой, провінційний актор,
занурюється з головою у круговерть подій,
що розкручуються після смерті того, хто
зазвичай грав Діда мороза на новорічні
свята.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Замість режисерського бачення -
величезна біографія та
фільмографія, навіть студентські
фільми під художнім
керівництвом режисера. І жодного
натяку на режисерське бачення.
На майбутнє, раджу скоротити
біографію до двох сторінок і
прописувати режисерські
документи.
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Можливо оцінити тільки
оригінальність літературного
сценарію, а майбутнього фільму -
нажаль ні.

Актуальність теми 3 За тематикою ніби новорічне
бандитське кіно про перипетії
90-х. На любителя.

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

3 Надмірний драматизм,
маргіналізовані герої. Є цікаві
моменти, сюжетні перипетії, є і
такі, що не викликають нічого. Не
зовсім моє кіно, таке буває.

Усього балів: 9

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.

______________________________



 

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 художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Пам’яті Діда Мороза  

Автори кінопроекту Олександр Безручко  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіновир»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект, який точно мав би конкурувати в 

категорії фільмів для широкої глядацької 

аудиторії. Захопливий та непередбачуваний, 

з прекрасним гумором. Для належної оцінки 

проекту не вистачає розлогої режисерської 

експлікації і продюсерського бачення, де 

мені б роз’яснили, в чому художня 

значущість цього проекту.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея (до моменту її 

художнього втілення) навіть 

трохи нагадує телевізійні 

фільми для широкого 

загалу. Для повноти оцінки 

ідеї варто було надати 

режисерську експлікацію.  

Актуальність теми 3 З актуальністю та сама 

проблема, що й 

оригінальністю. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій надзвичайно 

цікавий і легко читається, 

готовий до екранізації. Але 

в даній конкурсній категорії 

ця оцінка є скоріш авансом, 

аби поговорити з групою на 

пітчингу.    
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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 ігрові повнометражні фільми художньої та культурної 
значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Пам’яті Діда Мороза 

Автори кінопроекту Олександр Безручко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Кіновир" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава історія, гарно зроблений сценарій. 

Але авторам потрібно ретельніше готувати 

документи. Фільм подано у одразу дві 

категорії: авторський фільм та фільм для 

широкої глядацької аудиторії. Не можливо 

належно оцінити проект, оскільки не 

зрозуміло до якого кінцевого продукту 

тяжіють автори по заявці.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1  

Актуальність теми 1  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

1  

Усього балів:   

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6ce15eef39-zayavka-bez-kontaktnykh-danykh.pdf
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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 Ігрові повнометражні фільми художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Памяті Діда Мороза 

Автори кінопроекту Олександр Безручко, Мирослав 

Слабошпицький, Олег Ремпінський, Вадим 

Яковенко  

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіновир»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Новорічна комедія. Після того, як директор 

театру запропонував головному герою роль 

Діда Мороза, його доля круто змінюється. 

Проект не в своїй категорії.  

При всій повазі до творчої групи – компанія 

виробник викликає великі сумніви. Досі не 

розпочато роботу над проектами, які 

отримали державне фінансування на 

минулорічних пітчингах 
 

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 

3 Новорічна комедія, але не 

дуже смішна  

Проект не в своїй категорії 

Гегів мало, гумор тільки у 

текстах персонажів, не 

ситуативний  
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При всій повазі до творчої 

групи – компанія виробник 

викликає великі сумніви.  

І досі не розпочато роботу 

над проектами, які отримали 

державне фінансування на 

минулорічних пітчингах 

Усього балів: 7  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


