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

 

Назва кінопроекту «Острів Свободи» Український слід в 
кубинській історії» 

Автори кінопроекту Санін Олександр Геннадійович 
Іскра Костянтин Миколайович 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 
ім.О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Це фільм-подорож української знімальної 
ґрупи на Кубу та США з метою взяти 
інтерв’ю у Фіделя Кастро та американських 
спецпризначенців про події 60-их років 
минулого століття , які ледь не привели до 
3-ої світової війни. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не  є оригінальною 
Актуальність теми 3 Тема не  є актуальною 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

3 Відчуття, що у авторів все знято і 
є готовий матеріал, то чому ж не 
попросити кошти виключно на 
монтаж, щоб закінчити фільм. 

Усього балів: 9  

 
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 Неігрові фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Острів Свободи» Український слід в 

кубинській історії» 

Автори кінопроекту Санін Олександр Геннадійович, Іскра 

Костянтин Миколайович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 

ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

При всій повазі до Олеся Саніна – в 

представлених матеріалах не зрозуміло 

нічого, все визиває масу питань. Що з 

заявленого в матеріалі автори вже мають, а 

що будуть знімати? Як автори покажуть 

нинішню Кубу, де на фоні Ковіду йдуть 

протести проти комуністичного уряду? 

Якій меседж фільму – спровокована СССР 

Карибська Криза це героїчна подія? Фідель 

– великий лідер?   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  Ідею навряд чи можливо 

назвати оригінальною.  

Актуальність теми 3 Тема не є актуальною.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 А ні драматургія, а ні 

меседж, а ні те, як буде 

знятий та побудований 

фільм не зрозуміло.  

Усього балів: 9  
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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. 

______________________________ 



 

 

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 Неігрові (документальні) фільми 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту Острів Свободи» Український слід в 

кубинській історії 

Автори кінопроекту Санін Олександр Геннадійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 

ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Нецікавий формат для освітлення обраної 

теми. Недостатньо розписані події. Сценарій 

потребує доробки. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        4 Досить оригінальна ідея 

про 60-ті роки. 

Актуальність теми 3 Не актуально.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Нецікавий формат для 

освітлення обраної теми.  

Усього балів: 10  

 

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

 

Назва кінопроекту Острів Свободи Український слід в 
кубинській історії 

Автори кінопроекту Санін Олександр Геннадійович, Іскра 
Костянтин Миколайович 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Кіностудія дитячих та юнацьких 
фільмів ім.О.О.Ханжонкова" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Над цим проектом автори працюють вже давно. На стільки 
давно що він вже майже втратив актуальність.  Про Кубу вже 
відзнято багато програм - нового нічого не побачиш, окрім 
невідомих фактів про Фіделя Кастро, якого вже близько 5 
років немає серед живих. Тема підходить більше для 
телевізійного фільму. Тема проекту не є дуже актуальною на 
сьогодення. Синопсис та тритмент підготовлено на 
відповідному  якісному рівні. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Тема підходить більше для телевізійного 
фільму. 

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 

4 Синопсис та тритмент підготовлено на 
відповідному  якісному рівні. 

Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*                                           



2 
 

Продовження додатка 4 
 

 
 
 

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 Неігрові фільми  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ОСТРІВ СВОБОДИ 

Автори кінопроекту Автор сценарію – Іскра Костянтин 

Миколайович  

Режисер-постановник – Санін Олександр 

Геннадійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких 

фільмів ім. О.О. Ханжонкова» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Це фільм-подорож української знімальної 

ґрупи на Кубу та США з метою взяти 

інтерв’ю у Фіделя Кастро та американських 

спецпризначенців про події 60-их років 

минулого століття, які ледь не привели до 3 

- ої світової війни.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікава історія з подій на 

Кубі у 2005. Подорож для 

зустрічи з Феделем. 

Актуальність теми 2 Тема сценарію цікава, але 

вважаю, що з точки зору 

актуальності є більше 

пріоритетні наразі теми. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Екзотичні пригоди нашої 

знімальної групи на тлі 

революції 1953 року 
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Усього балів: 10  

 

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 неігрові фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Острів Свободи» Український слід в 

кубинській історії» 

Автори кінопроекту Санін Олександр, Іскра Костянтин 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 

ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм про Кубу. Цитата з синопсису: 

«Фільм-подорож української знімальної 

ґрупи на Кубу та США з метою взяти 

інтерв’ю у Фіделя Кастро та американських 

спецпризначенців про події 60-их років 

минулого століття». Надано посилання на 

трейлер, який був залитий на канал 7 років 

тому. З поданих документів випливає, що 

знімальна група у 2005 році відвідала Кубу. 

Але взяти інтерв’ю у Кастро їм не вдалося.  

2016 року він помер. Автори планують 

записати: інтерв’ю в Washington DC, 

інтерв’ю в Києві. Питання: чи є конкретні 

домовленості про фільмування зі 

співробітниками Держдепу США та з ЦРУ 

США? 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея має право на життя. 

Актуальність теми 3 Актуальність цієї теми 

потребує пояснення.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

4 Структура і герої 

майбутнього фільму не до 

кінця зрозумілі. 
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героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

Сподіваюсь, на пітчингу я 

знайду відповіді на питання.  

Усього балів: 11  

 

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 Неігрові фільми  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ОСТРІВ СВОБОДИ 

Автори кінопроекту Автор сценарію – Іскра Костянтин 

Миколайович Режисер-постановник – 

Санін Олександр Геннадійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких 

фільмів ім. О.О. Ханжонкова» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Це фільм-подорож української знімальної 

ґрупи на Кубу та США з метою взяти 

інтерв’ю у Фіделя Кастро та американських 

спецпризначенців про події 60-их років 

минулого століття , які ледь не привели до 

3- ої світової війни.  
 

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 

4 Не факт, що актуальна зараз 

тема. Проте цікавий 

відзнятий матеріал, та герої 

інтерв’юери, що були 

учасниками тих подій  

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

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. 

______________________________ 


