
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  

АНКЛАВ 

Автори кінопроекту Сальніков Олександр Олександрович 

Розгон Геннадій Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава тематика сценарію, однак не 

вистачає динамічності в сюжеті, які 

необхідні, щоб привернути увагу глядачів. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї       3 Сюжет є не досить 

оригінальним, десь таке 

вже бачили.  

Актуальність теми 4 Воєнна тематика може бути 

цікава і актуальна. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Не вистачає динаміки та 

екшену в сюжеті, які могли 

би зачепити увагу глядачів 

до перегляду.  

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

- 

 

______________________________ 



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  

АНКЛАВ 

Автори кінопроекту Сальніков Олександр Олександрович 

Розгон Геннадій Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “АЛЬФАВІЛЬ 

ПРОДАКШН” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Оригінальна історія однак сценарій 

потребує доробки до стану військовий екшн. 

Зараз це політично-військова драма, що 

навряд чи приверне увагу глядачів і надихне 

для походу в кінотеатри. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        4 Ідея фільму є «історично» 

оригінальною 

Актуальність теми 4 Прі якісному продакшн 

фільм може залучити 

глядачів до кінотеатрів. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій потребує доробки 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

- 
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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 Ігрові повнометражні (для широкої 
глядацької аудиторії) 

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

 

Назва кінопроекту АНКЛАВ 
Автори кінопроекту Режисер-постановник - Сальніков 

Олександр Олександрович 
Автор сценарію - Розгон Геннадій 
Анатолійович 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ “АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Ідея, що мало виділяється поміж інших 
сюжетів даного жанру. Риси головних героїв 
добре розкриті, проте необхідна доробка 
діалогів. 

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї      3 Військова тема – не нова 
для українського кіно 
останніх років. 

Актуальність теми 3 Контекст майбутньої 
стрічки не є актуальним 
сьогодні для нашої держави. 

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

4 Головні герої добре 
розкривають свої риси, 
проте необхідна доробка 
діалогів.  

Усього балів: 10 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

-
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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 Ігрові повнометражні (для широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту АНКЛАВ 

Автори кінопроекту Сальніков Олександр Олександрович, Розгон Геннадій 

Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія здається обрізаною. Герою нема 

місця де діяти. З всіх послідовностей він 

просто виходить без наслідків. Антагоніст 

не в змозі вплинути на героя і історія стає 

просто описом дій. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Гарна задумка, але ідея не 

сформована 

Актуальність теми 3 Якщо б була зрозуміла ідея, 

то можливо і тема стала б 

актуальною 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Історія здається обрізаною. 
Герою нема місця де діяти. З 
всіх послідовностей він 
просто виходить без 
наслідків. Антагоніст не в 
змозі вплинути на героя і 
історія стає просто описом 
дій. 

Усього балів: 10  
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Продовження додатка 4 

 

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 (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту  

АНКЛАВ 

Автори кінопроекту Сальніков Олександр Олександрович 

Розгон Геннадій Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Не оригінальна історія, яка наврядчи 

приверне увагу масового глядача. Не 

вистачає несподіваних поворотів у сюжеті.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        2 Не зовсім оригінальна ідея. 

Актуальність теми 4 Військові теми поки що 

актуальні. 

Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

3 Не вистачає несподіваних 

поворотів у сюжеті. 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

- 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії  

_________________ 
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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 АНКЛАВ 

Автори кінопроекту Сальніков Олександр Олександрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава захоплива історія українця-воїна. 

Але в чужій війні, тому емоційно трохи 

відірвано від сучасного українського 

глядача.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 2  

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 

 

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. 
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______________________________ 


