
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 Анімація повний метр (широка аудиторія) 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Далія і Червона книга 

Автори кінопроекту Давид Бісбано, Оксана Карпус 

Найменування виробника фільму ТОВ «Студія КАПІ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дівчинці за сюжетом дається дванадцять 

годин, аби переписати історію в книзі і тим 

самим змінити себе. Недолік – книжкова 

тема дещо вузька, локальна, не для 

широкого глядача. Але ця тема є також 

перевагою: сприяє підвищенню інтересу 

саме до книг. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Акцент на подоланні ворога 

не ззовні, а в собі. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Міжнародна команда 

працює давно і відзнято 

40% фільму. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Апеляція до 

універсальності теми. 

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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.  

_____________________________ 



 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії  Ігровий короткометражний тематичний 

фільм  
 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Далія і Червона Книга» 

Автори кінопроекту Давід Бісбано 

Найменування виробника фільму  ТОВ «студіо КАПІ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

  

Фентезійна історія дівчинки, яка, завдяки 

магії та фантазії, перемагаючи свої 

внутрішні жахи, рятує письмовий доробок 

свого батька, закінчивши останню сторінку 

його книжки.  

 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5  

Усього балів: 15  

 

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. 

_____________________________ 



 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Анімаційні, повний метр для широкої 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Далія і Червона книга 

Автори кінопроекту Д.Біспано 

Найменування виробника фільму ТОВ студія КАПІ 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дуже цікавий проект, для прокату у 

кінотеатрах. Відеоряд сподобався, історія 

цікава, не відпускає від першого слова до 

останнього. Привертає увагу дітей до книг 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Історія, яка допоможе дітям 

набути впевненості в собі, 

зацікавитися книгами 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Немає сумніву у творчому 

потенціалі авторської групи 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Презентація професійна, 

доповнили відомості до 

сценарію, показали вдалу 

анімацію. Пояснили, чому 

Україна може бути 

зацікавлена у цьому проекті 

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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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 Анімаційні	повнометражні	фільми	(для	широкої	
глядацької	аудиторії) 
 

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

 

Назва кінопроекту Далія і Червона Книга  

 
Автори кінопроекту Давід Бісбано  

 
Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«студіо КАПІ»  

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікавий опрацьований проект, якісно 
підготовлений. Персонажі цікаві, 
візуальний стиль привертає увагу. 
Додатково це досвід копродукції саме у 
виробництв 3д.  
 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Універсальна та актуальна 
тема пошуку себе.  

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

5 Професійна спрацьована 
команда, є приклади робіт.  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Цікава яскрава презентація.  

 
Усього балів: 15  
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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 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 Анімаційні повнометражні фільми (для
широкої глядацької аудиторії)

Прізвище, ім`я, по-батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Далія і Червона Книга
Автори кінопроекту Давід Бісбано
Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю

«студіо КАПІ»
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Кінопроєкт важливий не тільки для
українських творців але також і для
продюсерів. Нам потрібно виробляти якісну
анімацію і також продавати її на
глобальному ринку. Реалізуючи цей проєкт з
іноземними колегами, наша країна відкриє
для себе нові можливості.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Для української анімації
дуже важлива співпраця з
іноземною професійною
командою. Досвід,
отриманий в цьому проєкті,
відкриє нашим творцям
можливість виробляти
мультфільми такої якості.

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

5 Крута команда.
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Креативність та якість
презентації кінопроекту

5 Якісна, цікава презентація
то чудовий футаж.
презентований командою.

Усього балів: 15

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 Анімаційний повнометражні фільми 

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

  

Назва кінопроекту Далія і Червона Книга 
Автори кінопроекту Михаль Маргуліс 

Давід Бісбано 
Оксана Карпус 

Найменування виробника фільму ТОВ "студіо КАПІ" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Команда проекту представила оригінальну 
ідею і добре опрацьовану художню 
стилістику. Проект має потенціал 
міжнародної дистрибуції. Є зрозуміле 
маркетингове бачення. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4 Гарна можливість для 
України показати себе як 
країну-виробника анімаційних 
фільмів. Проект має потенціал   
стати успішним у світовому  
прокаті. 

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

5 Міжнародна команда, яка має 
досвід виробництва успішних 
проектів. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Презентація креативна. 
Повністю розкрито світ, 
персонажі і їхні характери. 
 

Усього балів: 14  
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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 Анімаційні повнометражні фільми (широка 

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

Горлова А.Е. 

Назва кінопроекту Далія і Червона книга 
Автори кінопроекту Давід Бісбано, Оксана Карпус 
Найменування виробника фільму ТОВ “Студіо Капі” 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Найкращий проєкт в секції. Дуже якісна 
підготовка до пітчингу. Видно, що етап 
девелопменту проєкту проведено на 
високому рівні. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Мультфільм може бути 
цікавий як дітям, так і 
батькам. 

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

5 Приємно бачити проєкт 
такого високого рівня на етапі 
презентації. В доробку 
режисера та продюсера 
достатньо проєктів для 
реалізації повного метра. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Дуже якісна візуалізація, 
сильне продюсерське бачення. 

Усього балів: 15  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Горлова А.Е. 
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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. 

_____________________________ 


