
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 НАРОДЖЕНІ ВІЛЬНИМИ 

Автори кінопроекту Автор сценарію – Рибалко Наталя 

Володимирівна  

Режисер – Гусаревич Сніжана Анатоліївна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Банк Ідей»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм-портрет (збірний портрет нового українського героя), 

що знайомить широкого глядача з першим поколінням 

вільних українців - тих, хто виріс в Незалежній Україні і вже 

8 років стримує атаки ворога. Головні герої фільму – п’ятеро 

молодих військових командирів. Фільм розповідає про 

життєвий шлях героїв, що заснований на принципах та болі, 

баченні майбутньої перемоги і національної ідеї.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Нове покоління людей. Ті, 

що перемагають. 

Актуальність теми 5 Так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Ті, хто буди будувати і 

творити майбутню Україну 

Усього балів: 13  

 

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. 

______________________________ 



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 Народжені Вільними 
Автори кінопроекту Гусаревич С.А. 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Банк Ідей" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Гарна ідея та погляд на реалізацію проекту. Молоді хлопці та 
дівчата, які народилися вже у вільній країні зараз роблять її 
майбутнє. 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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_________________ 
* 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 Народжені вільними 

Автори кінопроекту Рибалко Наталя Володимирівна 

Гусаревич Сніжана Анатоліївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю 

«Банк Ідей» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм-портрет (збірний портрет нового 

українського героя), що знайомить 

широкого глядача з першим поколінням 

вільних українців - тих,  хто виріс в 

Незалежній Україні і вже 8 років стримує 

атаки ворога. Добре розкрита проблематика 

сюжету, відчувається заклик до змін та 

розвитку України. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        5 Оригінальне бачення 

сучасної ситуації. 

Актуальність теми 5 Тема дуже актуальна. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Дуже добре передано 

проблематику і погляд на 

неї. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

- 
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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 Народжені вільними 

Автори кінопроекту Гусаревич Сніжана Анатоліївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю 

«Банк Ідей» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Важлива ідея. Потужні герої. Талановита та 

досвідчена творча група.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  Оригінальна ідея. 

Актуальність теми 5 Дуже актуальна тема.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Виважена та професійна 

драматургія.  

Усього балів: 15  

 

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

 

Назва кінопроекту Народжені вільними 
Автори кінопроекту Гусаревич Сніжана Анатоліївна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю 
«Банк Ідей» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм-портрет (збірний портрет нового 
українського героя), що знайомить 
широкого глядача з першим поколінням 
вільних українців - тих, хто виріс в 
Незалежній Україні і вже 8 років стримує 
атаки ворога. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея  є оригінальною 
Актуальність теми 4 Тема  є актуальною 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Обрані герої, стиль розповіді та 
драматургічна цілісність 
допоможе заохотити глядача до 
перегляду цього фільму. 

Усього балів: 12  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
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 НАРОДЖЕНІ ВІЛЬНИМИ 

Автори кінопроекту Автор сценарію – Рибалко Наталя 

Володимирівна Режисер – Гусаревич 

Сніжана Анатоліївна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Банк Ідей»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм-портрет (збірний портрет нового 

українського героя), що знайомить 

широкого глядача з першим поколінням 

вільних українців - тих, хто виріс в 

Незалежній Україні і вже 8 років стримує 

атаки ворога. Головні герої фільму – 

п’ятеро молодих військових командирів. 

Фільм розповідає про життєвий шлях 

героїв, що заснований на принципах та 

болі, баченні майбутньої перемоги і 

національної ідеї.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Герої картини – особистості, 

та герої-захисники України. 

Цікаві рішення з манерою 

зйомки, для подальшого 

посту. 

Окремо слід відмітити 

більш цікаве ніж 

реконструкція вирішення із 
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застосуванням японської 

манги.  

Усього балів: 9  

 

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 Народжені вільними 

Автори кінопроекту Гусаревич Сніжана 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю 

«Банк Ідей» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм-портрет про молодих (віком від 21 до 

33 років) захисників України. У стрічці 

будуть показані історії 5 командирів.  

Цікава ідея використати у документальному 

фільмі комікс в стилі японської манги. 

Надана режисерська експлікація.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікава ідея використати у 

документальному фільмі 

комікс в стилі японської 

манги.  

Актуальність теми 4 В Україні, на жаль, досі 

триває війна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Зрозумілі: 

- структура майбутнього 

фільму; 

- вибір стилю; 

- опис героїв. 

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 



2 

 

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. 

______________________________ 


