
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 Хвиля дніпровська 
Автори кінопроекту Бардецький Віталій Ярославович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ “Т.Т.М.” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Про рок-групи - київський андерграунд 
1986-1991-го років. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея - оригінальна 
Актуальність теми 3 Актуальна тема 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

2 Немає виокремлених героїв, що в 
майбутньому може заважати для 
глибокої емпатії до фільму 
глядачами. 

Усього балів: 8  

 
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 Хвиля дніпровська 

Автори кінопроекту Бардецький Віталій Ярославович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Тема андеграуду 80-90 років є дуже 

цікавою та багатою на героїв та перипетії. 

Детальна проробка матеріалу. Досвідчена 

творча група, яка вже має успішний досвід 

подібного фільмування.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна 

Актуальність теми 4 Тема не є актуальною, але 

дуже цікава.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Гарна проробка матеріалу, 

дуже цікаві герої. Не 

вистачило конфліктів, які 

будуть в фільмі.  

Усього балів: 13  

 

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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Продовження додатка 4 

 

* 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 Хвиля дніпровська 

Автори кінопроекту Бардецький Віталій Ярославович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія нон-конформістської та 

антисистемної андерграундної київської 

музичної сцени поміж Чорнобилем та 

Незалежністю. Захоплююча історія про 

головного героя андеграундові гурти 90-х , 

які проходять через становлення української 

альтернативної музики 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        4 Оригінальна ідея для опису 

музикальної теми. 

Актуальність теми 4 Актуально, адже сюжет 

мотивує. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Добре показано характер 

головного героя і його шлях. 

Але не вистачає деталей.   

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

 

Назва кінопроекту Хвиля Дніпровська 
Автори кінопроекту Бардецький Віталій Ярославович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Т.Т.М." 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Формування та розвиток столичного рок-андеграунду тема 
цікава, але зараз є більш актуальні теми, на мій погляд. Тема 
підходить більше для телевізійного фільму. Тема проекту не є 
дуже актуальною на сьогодення. Синопсис та тритмент 
потребують доопрацювання. 

 

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 

3 Синопсис та тритмент потребують 
доопрацювання. 

Усього балів: 8  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*                                           

 
 
 

Експерт експертної комісії  
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Продовження додатка 4 
 
_________________ 
* 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 ХВИЛЯ ДНІПРОВСЬКА 

Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер – Бардецький 
Віталій Ярославович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Т.Т.М.» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 
Історія нон-конформістської та 
антисистемної андерграундної київської 
музичної сцени поміж Чорнобилем та 
Незалежністю (1986-1991), культурний 
процес, що багато у чому вплинув на 
формування естетичних засад столиці, 
доповнив пантеон міських легенд. 
Колезький Асесор, ВВ, Банита Байда, 
Квартира 50 - головні групи сцени, вплив 
якої до тепер не був адекватно оцінений. 
Попередники, які намалювали обриси 
того, що відбувалося в українській 
популярній музиці наступних 30 років й, 
можливо, ще станеться в майбутньому..  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Київський андерграунд 1986-

1991-го років. Фільм акцентує 

увагу на 4-х найвпливовіших 

гуртах того часу: Колезький 

Асесор, ВВ, Банита Байда та 

Квартира 50.  

Актуальність теми 2 Вважаю, що з точки зору 

актуальності є більше 

пріоритетні наразі теми, 
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Продовження додатка 4 

 

хоча тема даного сценарію 

безумовно цікава.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Герої часу і музики 1980х – 

учасники фільму. 

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 неігрові фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Хвиля дніпровська 

Автори кінопроекту Бардецький Віталій 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Майбутня стрічка розповість про нон-

конформістську та антисистемну 

андерграундну київську музичну сцену 

1986-1991 років. Є питання: чи є вже 

домовленості на використання у фільмі 

музики? З режисерського бачення 

зрозуміло, чому цей проєкт є актуальним 

для автора. Попередній документальний 

фільм «Вусатий фанк» вийшов цього року в 

український кінотеатральний прокат і мав 

добрі (для документального кіно) збори – 

«вдалось охопити майже 4 000 глядачів за 

перший тиждень прокату» (цитата 

прокатника), тому є надія, що і цей проєкт 

залучить до кінотеатрів аудиторію.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея заслуговує на увагу.  

Актуальність теми 4 Тема є актуальною для 

певної частини глядачів.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Гарна робота.  
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Продовження додатка 4 

 

Усього балів: 13  

 

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 ХВИЛЯ ДНІПРОВСЬКА 

Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер – Бардецький 
Віталій Ярославович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Т.Т.М.» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 
Історія нон-конформістськоі ̈та 
антисистемноі ̈андерграундноі ̈киів̈ської 
музичноі ̈сцени поміж Чорнобилем та 
Незалежністю (1986-1991), культурний 
процес, що багато у чому вплинув на 
формування естетичних засад столиці, 
доповнив пантеон міських легенд. 
Колезький Асесор, ВВ, Банита Байда, 
Квартира 50 - головні групи сцени, вплив 
якоі ̈до тепер не був адекватно оцінений. 
Попередники, які намалювали обриси 
того, що відбувалося в українській 
популярній музиці наступних 30 років й, 
можливо, ще станеться в майбутньому..  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Київський андерграунд 

1986-1991-го років.  

 

 

Актуальність теми 2  



2 

 

Продовження додатка 4 

 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій створено 

безпосереднім учасником 

тих подій. Аритмічний 

монтаж та зйомка що додає 

ефект присутності, вибрано 

у якості засобів підсилення 

емоційного сприйняття та 

відчуття ефекту 

присутності. Та ці прийоми 

не дуже актуальні, варто 

пошукати нових  

режисерських рішень 

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. 

______________________________ 


