
 

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 Справа рудих 

Автори кінопроекту Режисер, сценарист - Тихомиров Ігор 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПРОДЕКС ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Ще одне зверання до класичного 

зарубіжного твору із авторською 

інтерпретацією – вельми неочікуваною і 

амбіціозною. Цей проект поєднує повагу до 

класики із певною зухвалістю сучасною 

обробки. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї                  3 Класика британської та 

світової літератури, 

адаптована до української 

сучасності. 

Актуальність теми 4 Жанр детективу, поданий в 

динамічній та оригінальний 

обробці, може бути цікавим 

для широкої аудиторії 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Загалом сценарій 

побудовано логічно та 

структурно досконало як з 

огляду на першоджерело, 

так і з огляду на сучасність; 

цікаво підібрані аналогії 

персонажів, загальна 
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ситуація є дотепною і 

тримає інтригу й увагу.  

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 (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Справа рудих 

Автори кінопроекту Режисер, сценарист - Тихомиров Ігор 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПРОДЕКС ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Вже на етапі синопсису історія затягує, 

викликає цікавість. Підкріплена 

режисерським баченням, вона вже починає 

вибудовувати оригінальний кіносвіт зі 

своїми правилами, що не протирічать 

класичній версії, а вдало доповнюють її. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Чудове нове бачення добре 

знайомого героя, його 

друзів та подій, в які вони 

опиняються втягнутими. 

Актуальність теми 4 Динамічне та позитивне 

кіно, дія якого відбувається 

в Україні, проте з 

референсами до Британії. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Загальна ідея приваблює та 

викликає бажання побачити 

реалізований фільм; проте 

сценарій загалом потребує 

доопрацювання, особливо в 

моменті збільшення 

дієвості. 
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Усього балів: 12  

 

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 (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Справа рудих 

Автори кінопроекту Режисер, сценарист - Тихомиров Ігор 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПРОДЕКС ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Заснована на класичній серії повістей про 

детектива Шерлока Холмса, ця історія 

запрошує нас до нового світу із новим 

героєм, що поєднає в собі британського 

сищика та українські реалії.  

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Вельми оригінальне 

прочитання улюбленого 

героя та його пригод. 

Актуальність теми 4 Поміщена у сучасні реалії, 

історія виглядає органічно 

та доречно. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Історія читається легко, 

вона дотепна та весела. 

Часом хотілося б більше дії 

та менше розмов.  

Усього балів: 11 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

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 (для широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту СПРАВА РУДИХ 

Автори кінопроекту Тихомиров Ігор Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПРОДЕКС ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Хотілось би знати ким все ж таки був цей 

Холмс. Якщо це комедія, хотілось би більше 

комедійних ситуацій. І чим би це не було 

більш конкретнішого (в діях чи в загрозі) 

антагоніста.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна інтерпретація 

Актуальність теми 3 Тема людяності, як я 

розумію. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій здається 

обрізаним. Не вистачає 

розв’язки у розв’язці і 

фіналу в кінці (не твіста з 

втратою пам’яті)  

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  
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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 (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Справа рудих 

Автори кінопроекту Режисер, сценарист - Тихомиров Ігор 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПРОДЕКС ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікаве прочитання класичної історії про 

Шерлока Холмса, поміщеної у сучасні 

реалії. Оригінальний сеттінг та зрозуміла 

жанрова визначеність. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Неочікуване, проте цікаве 
бачення режисера 
органічно продовжує 
класичну історію. 

Актуальність теми 3 Добрий детектив чудово 

урізноманітнює загальний 

ландшафт кінопростору 

України. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Реалістичний конфлікт, 
добре співвідношення 
оригінальних героїв та їх 
осучаснених прототипів, 
логічність світу, 
динамічність перебігу 
подій. 

Усього балів: 12  
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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 (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту СПРАВА РУДИХ 

Автори кінопроекту Тихомиров Ігор Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПРОДЕКС ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий експеримент пошуку сенсу.  

 

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 

2  

Усього балів: 4  

 

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. 

______________________________ 


