
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 Операція Щит України 
Автори кінопроекту Короп Олена 
Найменування виробника фільму ПП “Продюсерська Агенція АССА ” 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм про операцію доставки гривні в 
Україну. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Є суспільноа значущість 
Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

5 Команда була представлена 
добре  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Надважлива тема, хочеться 
побачити цей фільм. Але 
прохання – не робити 
багато реконструкції, що 
може вбити такий матеріал, 
та знайти навіть самих 
простих виконавців цієї 
операції, і не показувати 
голови тільки наших 
минулих презедентів. 
Зробіть цю історію про 
людей, які дійсно  
ризикували своїм життям. 

Усього балів: 15  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному Відповідає/не відповідає 
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Продовження додатка 11 
	
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 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 Операція «Щит України» 

Автори кінопроекту Короп Олена 

Найменування виробника фільму Приватне підприємство 

«ПРОДЮСЕРСЬКА АГЕНЦІЯ «АССА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий матеріал. Гарна проробка 

матеріалу. Але так і залишилось 

незрозуміло як буде побудований сам 

фільм.  

 

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 

4 Хотілось би почути більше 

про творчу групу проекту.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Хотілось би почути не 

історію, яку ми вже читали 

на першому етапі, а те, як 

саме буде структурований 

та візуалізований сам фільм.  

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 11 

 

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 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 Операція «Щит України» 
Автори кінопроекту Короп Олена 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Приватне підприємство 
«ПРОДЮСЕРСЬКА АГЕНЦІЯ «АССА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сюжет цікавий, проте є деякі питання до 
сценарію. Історія української гривні. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Актуальна для нашого 
суспільства тема – 
дослідження історії 
державності України.  

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

4 Дуже цікава тема. 
Необхідна доробка 
драматургії.  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Зрозуміла презентація.  

Усього балів: 14  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 11 
 
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 Операція Щит України 
Автори кінопроекту Короп Олена 
Найменування виробника фільму ПП "ПРОДЮСЕРСЬКА АГЕНЦІЯ "АССА" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава тема. Мало хто знає про цю сторону історії. 
Може вийти добре документальне кіно. Жанр 
історична доку-драма. Всі герої брали участь у тих 
подіях.  Проект має високу суспільну значущість. 
Команда професіоналів. Має великий досвід у 
аналогічних проектах. Зможе повністю реалізувати 
творчий задум. Презентація на гідному  рівні.Цікава 
тема. Мало хто знає про цю сторону історії. Може 
вийти добре документальне кіно. Жанр історична 
доку-драма. Всі герої брали участь у тих подіях.  
Проект має високу суспільну значущість. Команда 
професіоналів. Має великий досвід у аналогічних 
проектах. Зможе повністю реалізувати творчий 
задум. Презентація на гідному  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 

4 Презентація на гідному  рівні. 

Усього балів: 14  
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Продовження додатка 11 
 
Відповідність тематики кінопроекту 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. 

_____________________________ 



 

 

 

 

 

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 ОПЕРАЦІЯ ЩИТ УКРАЇНИ 

Автори кінопроекту Автор сценарію – Бабик Андрій  

Режисер-постановник – Короп Олена 

Найменування виробника фільму ПП «ПРОДЮСЕРСЬКА АГЕНЦІЯ «АССА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Головним пунктом нашої Української 

Незалежності стало - коли ми отримали не 

тільки територію, армію, а і національну 

валюту- гривню. І ця подія готувалась 

далеко заздалегідь. Мало відомо, що 

підготовку до введення гривні було 

розпочато ще за 2 роки до розпаду СРСР. 

Велику роль в цьому зіграв В. Гетьман. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Цікава історія для нашої 

країни. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Досвідчена команда має 

високий потенціал для зйомки 

якісного фільму 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

               5 Презентацію кінопроекту 

виконано на високому рівні. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Продовження додатка 11 

 

 

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 ОПЕРАЦІЯ ЩИТ УКРАЇНИ 

Автори кінопроекту Автор сценарію – Бабик Андрій  

Режисер-постановник – Короп Олена  

Найменування виробника фільму ПП «ПРОДЮСЕРСЬКА АГЕНЦІЯ «АССА»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм про національну валюту нашої країни 

– гривню. Картина розповідає про те, як 

відбувалася презентація нової валюти 

молодої держави, які технічні, юридичні та 

політичні стадії проходила в процесі свого 

народження. В картині розкривається 

історія про підготовку до введення гривні, 

яку було розпочато ще за 2 роки до розпаду 

СРСР, та яку роль в цьому зіграв В. Гетьман. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Виховання національної 

свідомості, любові та поваги 

до історії Батьківщини.  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4  Авторська група має 

достатній потенціал для 

реалізації представленого 

проекту.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Достойна якість презентації 

проекту з наданням декількох 

«порцій» цікавих  добірок 

відеоматеріалів у якості 

ілюстрації подій того часу 
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Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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 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 Операція «Щит України»
Автори кінопроекту Короп Олена
Найменування виробника фільму Приватне підприємство 

«ПРОДЮСЕРСЬКА АГЕНЦІЯ «АССА»
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Фільм про те, як створювали національну 
валюту -  гривню. Команда має досвід 
створення документальних проектів. У 
режисерки цей досвід більше пов’язаний 3 
телевізійними проектами. Можливо, проект 
варто було б подати в категорію «неігрові 
телевізійні фільми»?

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 3 Середній рівень.
Творчий потенціал авторської 

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

4 Команда має досвід 
створення документальних 
проектів. У режисерки цей 
досвід більше пов’язаний з 
телевізійними проектами.

Креативність та якість 
презентації кінопроекту

3 Середній рівень.

Усього балів: 10

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

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи -  підписувана* 

Експерт експертної комісії
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Продовження додатка 11 *

* 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.


