
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОЕРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КШОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії Неігрові фільми
Прізвище, ім'я, по-батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту “Симфонія Донбасу 2021”
Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер -  

Рубашевська Олена Олегівна
Найменування виробника фільму ФОП Крижна Вероніка Аркадіївна

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Цікава ідея - антитеза до 100 річчя стрічки 
Дзиги Вертова «Симфонія Донбасу», - 
наглядна демонстрація наслідків 
агресивного підходу до підкорення природи 
та екстенсивного розвитку епохи 
індустріалізації.
Мистецьке переосмислення промислової 
спадщини Донбасу у форматі поетичного 
документального кіно з метою реставрації 
ідентичності та відновлення культурного 
значення регіону України, визначення його 
потенціалу.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Новий погляд на Донбас - 
поєднання потужної 
соціальної місії проекту та 
мистецького візуального 
рішення.

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора,

5 Потужній творчий потенціал 
групи, талановиті майстри- 
члени авторської групи, цікаві 
задачі та розуміння засобу їх
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оператора-постановника,
художника-постановника

вирішення, багатоступенева 
маркетингова стратегія, чітке 
бачення шляху, та засобів 
реалізації проекту.

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

5 Достойний рівень презентації 
проекту.
Для остаточного розуміння 
атмосфери картини, трохи не 
вистачило тизеру, проте 
референси були достатньо 
промовистими.

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроекту тематичному Відповідає
напряму (у разі його оголошення)

Реквізити особи -  підписувана* 

Експерт експертної комісії

* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 
особи - підписувана візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.



Додаток 5
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу) 
(пункт 11 розділу III)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОЕРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КШОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії Неігрові фільми
Прізвище, ім'я, по-батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту “Симфонія Донбасу 2021”
Автори кінопроекту Рубашевська Олена Олегівна
Найменування виробника фільму Фізична особа-підприємець Крижна 

Вероніка Аркадіївна
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Важлива тема. Оригінальна ідея. Багато буде 
залежати від втілення.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Проект має суспільну 
значущість.

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника

5 Професійна творча група.

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

5 Якісна презентація.

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи -  підписувана*

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 - підписувана візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.



Додаток 5
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу) 
(пункт 11 розділу III)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОЕРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії Неігрові фільми
Прізвище, ім'я, по-батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Симфонія Донбасу
Автори кінопроекту Рубашевська Олена
Найменування виробника фільму ФОП Крижна
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Історія про територію Донбасу, як 
порівнення цієї історії тоді, коли вона 
процвітала і зараз в період занедбання.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Є суспільна значущість 
такого проекту

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника

5 Команда достатньо 
професійна.

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

4 Автори добре презентували 
проект, достатньо детально 
-  єдине все ж таки хотілося 
б побачити відео матеріали, 
щоб зрозуміти, яким чином 
буде виглядати майбутній 
фільм.

Усього балів: 14

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи -  підписувана*
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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 - підписувана візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОЕРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КШОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії Неігрові фільми
Прізвище, ім'я, по-батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Симфонія Донбасу 2021
Автори кінопроекту Рубашевська Олена Олегівна
Найменування виробника фільму ФОП Крижна Вероніка Аркадіївна

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Художнє переосмислення промислової 
спадщини Донбасу у форматі поетичного 
документального кіно з метою реставрації 
ідентичності та відновлення культурного 
значення регіону у контексті України 
нового десятиріччя.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Болюча тема, а отже проект 
має високу суспільну 
значущість.

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника

5 Дуже особистий проект для 
режисера. Цікавий підхід та 
новий погляд на цю гостру 
тему. Проект має високий 
творчий потенціал.

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

5 Глибоко пропрацьовано. 
Висока якість.

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає
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Реквізити особи -  підписувана* 

Експерт експертної комісії

* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 
особи - підписувана візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.



Додаток 5
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу) 
(пункт 11 розділу III)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОЕРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії Неігрові (документальні) фільми

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

-

Назва кінопроекту Симфонія Донбасу 2021
Автори кінопроекту Рубашевська Олена Олегівна

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Фізична особа-підприємець Крижна 
Вероніка Аркадіївна

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Добре розкрита проблематика сюжету, 
відчувається заклик до змін та розвитку 
Донбасу. Актуальна для нашого суспільства 
тема -  дослідження індустріальної 
спадщини Донбасу.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Актуальна для нашого 
суспільства тема -  
дослідження індустріальної 
спадщини Донбасу, добре 
передано проблематику і 
погляд на неї.

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника

5 Досвідчена і креативна 
команда. Дуже цікаве 
бачення режисера.

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

5 Зрозуміла і добре 
структурована презентація.

Усього балів: 15
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Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи -  підписувана* 

Експерт експертної комісії

* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 
особи - підписувана візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОЕРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії Н еігр о в і ф іл ь м и
Прізвище, ім'я, по-батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту С имфонія Д онбасу 2021

Автори кінопроекту Рубаш евська О лена О легівна

Найменування виробника фільму Ф О П  К риж на В ероніка А ркадіївна

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Команда вже давно працює над цим проектом та не 
вперше презентує його. Ідея можливо й не сама 
актуальна але цікава для пошанувачів 
документального кіно. Проект має високу суспільну 
значущість. Команда професіоналів. Має великий 
досвід у аналогічних проектах. Зможе повністю 
реалізувати творчий задум. Презентація 
підготовлена на високому якісному рівні.Команда 
вже давно працює над цим проектом та не вперше 
презентує його. Ідея можливо й не сама актуальна 
але цікава для пошанувачів документального кіно. 
Проект має високу суспільну значущість. Команда 
професіоналів. Має великий досвід у аналогічних 
проектах. Зможе повністю реалізувати творчий 
задум. Презентація підготовлена на високому 
якісному рівні.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Проект має високу суспільну 
значущість.

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника

5 Команда професіоналів. Має 
великий досвід у аналогічних 
проектах. Зможе повністю 
реалізувати творчий задум.

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

5 Презентація підготовлена на 
високому якісному рівні.

Усього балів: 15



2

Продовження додатка 11

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)_______________

Реквізити особи -  підписувана* 

Експерт експертної комісії

* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 
особи - підписувана візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.



Додаток 5
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу) 
(пункт 11 розділу III)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОЕРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КШОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії неігрові фільми
Прізвище, ім'я, по-батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Симфонія Донбасу 2021
Автори кінопроекту Рубашевська Олена
Найменування виробника фільму Фізична особа-підприємець Крижна 

Вероніка Аркадіївна
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Цікавий проект. Професійна команда. Еарна 
презентація. Вважаю, що проект заслуговує 
на підтримку.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Беззаперечна.
Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника

5 Професійна команда. 
Сподіваюсь, вона допоможе 
режисерці знайти 
«мистецьке візуальне 
рішення».

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

5 Гарна презентація.

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи -  підписувана* 

Експерт експертної комісії

* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 
особи - підписувана візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.


