
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 Обліковець
Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер-постановник

Ноябрьов Ілля Якович.
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПРОДЕКС ФІЛМ»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Самотній головний герой їде на роботу у
трамвайне депо, що на Сирці, березневим
ранком 1960 року. Раптом, селеві потоки
створюють навколо депо справжній капкан
для людей всередині, що наштовхує героя
на спогади про інший капкан, що був колись
зовсім поруч, у Бабиному Яру. Саме там він
вправно служив режиму, що обрікав людей
на смерть, втрачаючи усіх, кого любив. Це і
була його плата за ще майже двадцять років
страшного життя наодинці зі своїми
спогадами.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Режисерське бачення
прописано достатньо
влучно для цієї історії,
образ повені достатньо
цікавий і важливий для
Києва. Відчувається рефрен
та повторюваність трагедій,
моторошність цих місць.
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Актуальність теми 3 На тлі дискусії про статус і
сутність історичної пам’яті
фільм може також бути
дуже влучним
висловлюванням, головне
при цьому, говорити чесно,
відверто і залишатися
людиною, що не ведеться
на маніпулятивну риторику,
прикриваючись
мистецтвом.

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

3 Історія загалом
сподобалась. У деякі
моменти, занадто щемлива,
хочеться більше прояву
простоти, побуту, простих
розмов, які на перший
погляд, нічого не варті,
проте відображають
життєву реальність.

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 повнометражні фільми художньої та культурної 
значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Обліковець 

Автори кінопроекту Ноябрьов Ілля Якович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ПРОДЕКС ФІЛМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект є цікавим, але не оригінальним у 

своєму роді. Цікаво побачити презентацію 

аби зрозуміти режисерське бачення та 

віднайти самобутність проекту. Стислістика 

сценарію витримана. Залишаються питання 

до героїв, їхньої мотивації та вирішення 

конфліктів. Цікаве переплетення часових 

ліній. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея є цікавою, але не 

оригінальною  

Актуальність теми 4 Тема людських відносин є 

завжди актуальною. Гарну 

роль тут відіграв розвиток 

історії на фоні техногенної 

катастрофи 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Порада звернути увагу на 

художню правдивість 

конфліктів серед героїв 

Усього балів: 11  

 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6d961bae3a-0-zayavka_oblikovec_bk_.pdf
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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. 

______________________________ 



 

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 Обліковець  
Автори кінопроекту Ноябрьов Ілля Якович  
Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ПРОДЕКС ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Це дуже сильна історія, яка має скоріш 

камерний характер. Де в кімнаті одна особа, 

а за вікном тисячна масовка. Фільм великої 

культурної значущості. І головне, змусить 

глядача ще довго дискутувати про побачене.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цей проект не є 

оригінальним в певному 

розумінні цього слова. Адже 

зріз епохи через головного 

героя часто використовують 

як художній засіб. Але 

загальне враження від 

проекту дуже незвичне, 

тому й така оцінка.  

Актуальність теми 5 Тематика фільму поза часом 

і має загальнолюдську 

актуальність.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Прекрасний сценарій.  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 Ігрові повнометражні фільми художньої та 
культурної значущості (авторські) 

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

 

Назва кінопроекту Обліковець 
Автори кінопроекту Ноябрьов Ілля Якович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ПРОДЕКС ФІЛМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Ідея оригінальна але не відповідає категорії проекту. Це не 
зовсім авторське кіно. Тема проекту не є дуже актуальною на 
сьогодення. Драматургічна якість сценарію на низькому 
якісному рівні, художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення виглядають надумано. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея оригінальна але не відповідає 
категорії проекту. Це не зовсім авторське 
кіно. 

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 Драматургічна якість сценарію на 
низькому якісному рівні, художня 
правдивість конфліктів та їх вирішення 
виглядають надумано. 

Усього балів: 8  

 
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 Обліковець 

Автори кінопроекту Ноябрьов Ілля Якович  
Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ПРОДЕКС ФІЛМ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Драма часів Другої Світової війни про 

обліковця речей, відібраних у жертв 

Бабиного Яру. Історія «маленької людини» 

втягнутої у вир великих історичних 

катаклізмів, де герой неминуче стає 

жертвою.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Трагедія «маленької 

людини» під час війни 

прекрасно реалізована у 

багатьох світових шедеврах 

Актуальність теми 4 Пам'ять про Бабин Яр 

завжди актуальна при 

хорошій реалізації  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Тема дуже важлива. 

Трагедія маленької людини 

на фоні трагедії Бабиного 

Яра. Але реалізація її у 

сценарії не досконала. У 

головного героя такої історії 

є місія – ми повинні 

побачити історію його 

очима. І коли це реалізовано 
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через героїв «Життя 

прекрасне» або «Список 

Шиндлера» - то захоплює і 

викликає максимальну 

емпатію, бо ці персонажі - 

непересічні особистості.   

Головний герой сценарію 

справляє такого враження. 

У сценарії забагато 

закадрового  голосу, навіть 

для такого жанру.  
Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


