
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 Шалений виїзд
Автори кінопроекту Автор сценарію Блок Наталія Ігорівна;

режисер-постановник Соболєв Євген
Олегович.

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЕРБІ
ПРОДАКШН»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія про групу ультрас, що рушають до
Маріуполя на важливий бій проти
ростовських фанатів, стане важким та
незвичним випробуванням для кожного.
Але насамкінець вони об’єднуються заради
спільної мети.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Цікава форма, цікавий матеріал,
непогане жанрове рішення. Не
вистачає режисерського бачення.

Актуальність теми 4 Історія фільму показує нам
достатньо замкнуте ком’юніті, яке
при цьому зіграло дуже важливу
роль у подіях 2013-14 років та
стало рушійною силою революції.

Драматургічна
якість сценарію:

4 Історія передана цікаво, проте у
діалогах та подіях відчувається
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Продовження додатка 4

вибір стилю, опис
головних героїв,
художня правдивість
конфліктів та їх
вирішення

умовність, хоча це припустимо
для цього жанру.

Усього балів: 12

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 Шалений виїзд 

Автори кінопроекту Соболєв Є.О. 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "БІЕРБІ ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект є цікавим. Сценарій гарно 

пропрацьований і розкриває цікаві аспекти 

футбольного фанатського руху. Творчий 

склад групи заслуговує увагу, всі автори 

мають гарну фільмографію. Цікаво 

подивитися презентацію та почути 

режисерське та продюсерське бачення. 

Загалом проект має гарний потенціал 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея є цікавою 

Актуальність теми 5 Актуальність проекту 

виправдовується 

висвітленням подій 

сучасності в тому числі і 

війни   

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Гарна та цікава історія. 

Жанр витримано, але 

потрібно звернути увагу на 

динаміку історії 

Усього балів: 14 .   

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6cfbb04c67-zayava-dodatok-2-bez-personalnykh-danykh.pdf
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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 Шалений виїзд  

Автори кінопроекту Соболєв Євген Олегович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЕРБІ 

ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект викликає цілу хвилю різних емоцій і 

це добре для авторського кіно. Дуже 

важливо, щоб фільм не став виключно 

глядацькою картиною і зберіг певну 

культурну значущість. На пітчингу хочу 

почути, в чому ця культурна значущість 

полягає, окрім патріотичності.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Розкриття теми патріотизму 

через доволі неоднозначну 

субкультуру – це 

оригінально.  

Актуальність теми 4 Тема цікава і актуальна, але 

є дискусійною.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій якісно написаний, 

однак має багато складових 

саме глядацького кіно. 

Оцінка авансом, аби 

поговорити про проект на 

пітчингу.  

Усього балів: 14  

 

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 Ігрові повнометражні фільми художньої та 
культурної значущості (авторські) 

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

 

Назва кінопроекту Шалений виїзд 
Автори кінопроекту Соболєв Є.О. 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "БІЕРБІ ПРОДАКШН" 

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 Шалений виїзд 

Автори кінопроекту Соболєв Євген Олегович, Блок Наталія 

Ігорівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЕРБІ 

ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Драмеді про українських футбольних фанів. 

Пригодницький фільм, заснований на 

багаточисельних інтерв’ю з найяскравішими 

представниками субкультури фанатського 

руху. Фільм про чоловічу дружбу, мужність, 

взаємодопомогу, патріотизм.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Про фанів є чимало світових 

гарних фільмів, проте 

українське драмеді може 

бути цікавим 

Актуальність теми 4 Футбольні фанати в Україні 

– це величезна субкультура 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Досить симпатична та легка 

історія компанії футбольних 

фанатів. Хотілося б 

більшого розкриття 

персонажів. Бекграунд 

кліпмейкера допоможе 

створити якісну картинку.  
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Усього балів: 12  

 

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. 

______________________________ 


