
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 ГЕТЬМАНСЬКИЙ СПАДОК 
Автори кінопроекту Сучкова - Ладік Тетяна Аркадіївна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженною 
відповідальністю «Атасов Фільм Тревел» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм представляє історичний та 
державотворчий спадок гетьманщини та 
роду Скоропадських, та памятки 
архітектури сьогодення. 

? 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

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

2 Добре представлений тритмент, 
структуровано описаний, але все 
ж таки виглядає телефільмом для 
якогось телеканалу, якщо так, то 
можливо потрібно було вже 
показати домовленності із 
телеканалами. Або подаватися до 
УКФ – де є програми для 
створення подібного контенту. 

Усього балів: 8  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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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 ГЕТЬМАНСЬКИЙ СПАДОК 

Автори кінопроекту Сучкова - Ладік Тетяна Аркадіївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженною 

відповідальністю «Атасов Фільм Тревел» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Важлива історична постать. Гарна проробка 

матеріалу. Трохи хаотична драматургія.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  Ідея не оригінальна 

Актуальність теми 5 Тема актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Зараз драматургія 

прописана трохи хаотично. 

Є упор на позитивні 

сторони, але нічого не 

сказано про помилки 

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  

_________________ 
* 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 ГЕТЬМАНСЬКИЙ  СПАДОК 

Автори кінопроекту Базилевич Олег Олегович 

Сучкова - Ладік Тетяна Аркадіївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженною 

відповідальністю «Атасов Фільм Тревел» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм є історичним, дослідження 

державотворчого спадка гетьманщини та 

роду Скоропадських для сучасної України.  

Наданий авторами тизер фільму не є 

переконливим з точки зору художності в 

зображенні і наповненості сюжетів, в 

основному це інтерв'ю з фахівцями, 

істориками та музейними працівниками. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Оригінальна за своєю 

суттю. 

Актуальність теми 4 Тема історії України і 

дослідження життя роду 

Скоропадських  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Тритмент і тизер наданий 

авторами фільму не є 

переконливими.  

Усього балів: 10  
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Продовження додатка 4 

 

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

- 

 

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 Гетьманський спадок 
Автори кінопроекту Сучкова-Ладік Тетяна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Атасов Фільм Тревел" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

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*                                           

 
 
 

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 ГЕТЬМАНСКИЙ СПАЛОК 

Автори кінопроекту Автор сценарію - Базилевич Олег Олегович 

Режисер-постановник -  Сучкова - Ладік 

Тетяна Аркадіївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Атасов Фільм Тревел» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм представляє історичний та 

державотворчий спадок гетьманщини та 

роду Скоропадських, важливий для 

сучасної України.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Вже не перша спроба 

зробити фільм про рід цих 

гетьманів 

Актуальність теми 4 Актуальна  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 За жанром – це науково-

популярний фільм з 

єкспертами для ТБ.  

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

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 ГЕТЬМАНСЬКИЙ СПАДОК 

Автори кінопроекту Сучкова - Ладік Тетяна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженною 

відповідальністю «Атасов Фільм Тревел» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Майбутній фільм має розповісти про родину 

Скоропадських та  Гамаліївський монастир. 

З поданих на конкурс документів склалося 

враження, що проєкт варто було б подати в 

категорію «неігрові телевізійні фільми».  

Сподіваюсь, на пітчингу автори розкажуть, 

як вони планують забезпечити 

кінотеатральний прокат майбутньої стрічки. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея заслуговує на увагу. 

Актуальність теми 4 Тема може зацікавити певне 

коло глядачів. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 З поданих на конкурс 

документів склалося 

враження, що проєкт варто 

було б подати в категорію 

«неігрові телевізійні 

фільми». 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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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 ГЕТЬМАНСЬКИЙ СПАДОК 

Автори кінопроекту Автор сценарію - Базилевич Олег Олегович 

Режисер-постановник -  Сучкова-Ладік 

Тетяна Аркадіївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Атасов Фільм Тревел»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм про історичний̆ та державотворчий 

спадок гетьманщини та роду 

Скоропадських.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 На цю тему знято дуже 

багато – хотілося б нових 

аспектів або принаймні 

подивитися на історію під 

новим кутом 

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Занадто тривіальне рішення 

фільму про історичні 

постаті і їхній спадок, 

переказ подій. 

Усього балів: 8  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


