
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 Атлети Бога
Автори кінопроекту Ткачук Марина
Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою 

відповідальність «Скрін Медіа Юкрейн»
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Цікавий проект, де левова частина успіху 
майбутнього фільму буде залежати від 
візуального рішення. На жаль, на пітчингу 
цього рішення я не побачила. Якщо проект 
не переможе у цьому пітчингу, то раджу 
авторам краще попрацювати над 
тизером/трейлером.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 4 Суспільна значущість 
досить висока.

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

5 Професійна команда. Хоча у 
поданих документах були 
відсутні посилання (лінки) 
на дебютну стрічку 
режисерки, мені вдалося 
знайти цей фільм на Ютуб- 
каналі компанії. Це добре, 
що люди самі викладають у 
вільний доступ свої стрічки 
-  на каналі також є інші 
роботи компанії, що 
допомогло оцінити 
команду. Побажання на
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майбутнє: подавайте одразу 
лінки в документах.

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

4 Презентація була добра, але 
відео хотілося б побачити 
інше.

Усього балів: 13

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 КІНЕМАТОГРАФІЇ 

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 А тлети Бога

Автори кінопроекту Ткачук М арина Д м итрівна

Найменування виробника фільму ТО В "Скрін М едіа Ю крейн"

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Історія про те як народжується танок. Погляд 
зсередини. Декілька поколінь зберігають та 
культивують традиції українського танцю. Проект 
має суспільну значущість. Команда професіоналів. 
Має великий досвід у аналогічних проектах. Зможе 
повністю реалізувати творчий задум. Презентація 
підготовлена на високому якісному рівні.Історія 
про те як народжується танок. Погляд зсередини. 
Декілька поколінь зберігають та культивують 
традиції українського танцю. Проект має 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 4 Проект має 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: 14

Відповідність тематики кінопроекту 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 5
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу) 
(пункт 11 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії Неігрові (документальні) фільми

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

-

Назва кінопроекту Атлети Бога

Автори кінопроекту Ткачук Марина Дмитрівна

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальність 
«Скрін Медіа Юкрейн»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Фільм про всесвітній успіх Національного 
ансамблю танцю ім. П. Вірського -  через 
призму родинної історії. Зрозумілий, 
детальний і докладно розроблений 
тритмент. Сімейна документальна сага.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Актуальна для нашого 
суспільства тема -  
значущого колективу, ДНК 
і посла української 
культури.

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

5 Досвідчена і креативна 
команда, захоплена ідеєю 
створення проєкту.

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

5 Ретельно розроблена 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 -  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.



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії Неігрові фільми.
Прізвище, ім'я, по-батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту АТЛЕТИ БОГА
Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер -  Ткачук 

Марина Дмитрівна
Найменування виробника фільму ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн»
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Фільм про всесвітній успіх Національного 
ансамблю танцю ім. П. Вірського -  через 
призму родинної історії трьох поколінь 
артистів, його знаменитих учасників та 
творців.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 4 Фільм про всесвітній успіх 
Національного ансамблю 
танцю ім. П. Вірського.

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

4 Команда приймала участь у 
різноманітних проект, проте у

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

4 Добре виконана презентація.

Усього балів: 12

Відповідність тематики кінопроекту 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 5
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу) 
(пункт 11 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії Неігрові фільми
Прізвище, ім'я, по-батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Атлети Бога
Автори кінопроекту Рубашевська Олена
Найменування виробника фільму ТОВ Скрін Медіа Юкрейн
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Історія про ансамбль ім.Вірського, їх 
внутрішні взаємини і зовнішне 
представлення цього ансамблю закордоном.

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

4 Команда професійна, зможе 
довести фільм до кінця, але 
не зрозуміло на кого 
розраховано цей фільм, є 
питання щодо цільової 
аудиторії.

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

4 Добре презентований 
проект, але не зрозуміло хто 
є героями цього фільму.

Усього балів: 13

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи -  підписувача* 

Експерт експертної комісії



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

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії Неігрові фільми
Прізвище, ім'я, по-батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Атлети Бога
Автори кінопроекту Ткачук Марина Дмитрівна
Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою 

відповідальність «Скрін Медіа Юкрейн»,
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Цікава тема. Гарна проробка матеріалу. 
Професійна драматургія.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 4 Проект має суспільну 
значущість.

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

5 Професійна творча та 
продюсерська група.

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

5 Якісна презентація

Усього балів: 14

Відповідність тематики кінопроекту 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.



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії Неігрові фільми
Прізвище, ім'я, по-батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту АТЛЕТИ БОГА
Автори кінопроекту Ткачук Марина Дмитрівна
Найменування виробника фільму ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Фільм-спостереження. Історія про 
Національний ансамбль танцю ім. П. 
Вірського, та його всесвітній" успіх. Погляд 
на колектив крізь призму родинної історії 
трьох поколінь артистів.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Сприяння популяризації 
української культури.

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

4 Творча група продакшену має 
успішний досвід в реалізації 
багатьох документальних 
проектів. В тому числі із 
вдалим залученням методу 
багатокамерної зйомки.

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

4 Презентація проекту свідчить 
про фактичне занурення 
творчої групи до процесу 
створення фільму та 
розуміння способу та засобів 
реалізації проекту.

Усього балів: 13
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Відповідність тематики кінопроекту тематичному Відповідає
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.


