
 

ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Ігрові повнометражні фільми-дебюти (національні та спільне виробництво)» 

від 21 травня  2020 року 

 

Взяли участь:  

 

Члени експертної комісії за напрямом «Ігрові повнометражні фільми-

дебюти (національні та спільне виробництво)» (далі – комісія):  

Красовицький О.В., Босак Т.В., Петренко М.П., Суханов Д.В., Московчук Л.І. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Коваленко Є.В., 

Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

 

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення кінопроектів I етапу Тринадцятого конкурсного відбору за 

напрямом «Ігрові повнометражні фільми-дебюти (національні та спільне 

виробництво)»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

 

1. Засідання відкрила Голова Держкіно Кудерчук М.М., яка поінформувала 

присутніх про необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної 

комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії 

Босака Т.В.  

Рішення ухвалене одноголосно.  



Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Петренка М.П.  

Рішення ухвалене одноголосно.  

2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком «Ігрові 

повнометражні фільми-дебюти (національні та спільне виробництво)». 

 

3. Комісією було запропоновано допустити до ІІ етапу Тринадцятого 

конкурсного відбору кінопроєкти, які були включені до переліку переможців 

Одинадцятого конкурсного відбору (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 169 від 08.08.2019 року), але у зв’язку з переглядом результатів 

конкурсу були виключені з нього (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 247 від 10.10.2019). Це такі кінопроєкти: «Куди б ти не пішла», 

«На грані», «Ной не нив і ти не ной», «Повернення», «Свято Хризантем», 

«Хороші дівчатка потрапляють в Рай». 

Рішення ухвалене одноголосно. 

4. Голова Держкіно подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 23 – 26 червня 2020 року .  

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Босака Т.В. 

- заступником голови Експертної комісії Петренка М.П. 

2. Одноголосно ухвалили рішення допустити до участі у ІІ етапі 

Тринадцятого конкурсу такі кінопроєкти: «Куди б ти не пішла», «На грані», «Ной 

не нив і ти не ной», «Повернення», «Свято Хризантем», «Хороші дівчатка 

потрапляють в Рай». 

 

Голова комісії     /підпис/    Т.В. Босак 

 

Секретар комісії    /підпис/    О.М. Ковальова 



 

ПРОТОКОЛ 

засідання експертної комісії за напрямом 

«Ігрові короткометражні фільми-дебюти (національні та спільне 

виробництво)» 

від 21 травня 2020 року 

 

Взяли участь:  

 

Члени експертної комісії за напрямом «Ігрові короткометражні фільми-

дебюти (національні та спільне виробництво)» (далі – комісія):  

Босак Т.В., Войтенко В.М., Красовицький О.В., Петренко М.П., Плісецька Л.К., 

Сочивець В.Ю., Ткаченко Т.А. 

Представники Держкіно: Голова Держкіно Кудерчук М.М., Коваленко Є.В., 

Ковальова О.М. 

 

Порядок денний:  

 

1. Обрання голови та заступника голови комісії;  

2. Обговорення кінопроектів I етапу Тринадцятого конкурсного відбору за 

напрямом «Ігрові короткометражні фільми-дебюти (національні та спільне 

виробництво)»;  

3. Різне.  

 

Обговорення:  

 

1. Засідання відкрила Голова Держкіно, яка поінформувала присутніх про 

необхідність обрання Голови та заступника Голови Експертної комісії.  

Комісією було запропоновано обрати головою Експертної комісії  

Войтенка В.М.  

Рішення ухвалене одноголосно.  



Комісією було запропоновано обрати заступником голови Експертної 

комісії Ткаченка Т.А.  

Рішення ухвалене одноголосно.  

2. Відбулося обговорення та передача заповнених карток експертних оцінок 

кінопроектів, що брали участь у конкурсному відборі за напрямком «Ігрові 

короткометражні фільми-дебюти (національні та спільне виробництво)».  

3. Комісією було запропоновано допустити до ІІ етапу Тринадцятого 

конкурсного відбору кінопроєкти, які були включені до переліку переможців 

Одинадцятого конкурсного відбору (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 169 від 08.08.2019 року), але у зв’язку з переглядом результатів 

конкурсу були виключені з нього (рішення Ради з державної підтримки 

кінематографії № 247 від 10.10.2019). Це такі кінопроєкти: «Виклик», «Лалібела», 

«Ма», «На другий день після смерті», «Пані, гроб і контрабас», «Про життя, про 

режисуру і трохи про Бога», «Янгол». 

Рішення ухвалене одноголосно.  

4. Голова Держкіно подякувала всім за роботу та поінформувала членів 

комісії, що пітчинги орієнтовно відбудуться 23-26 червня 2020 року.  

 

Вирішили:  

1. Одноголосно ухвалили рішення обрати:  

- головою Експертної комісії Войтенка В.М.;  

- заступником голови Експертної комісії Ткаченка Т.А.  

2. Одноголосно ухвалили рішення допустити до участі у ІІ етапі 

Тринадцятого конкурсу такі кінопроєкти: «Виклик», «Лалібела», «Ма», «На 

другий день після смерті», «Пані, гроб і контрабас», «Про життя, про режисуру і 

трохи про Бога», «Янгол». 

 

Голова комісії     /підпис/    В.М. Войтенко 

 

Секретар комісії    /підпис/    О.М. Ковальова 


