
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 Короткометражні ігрові фільми-дебюти до 
30-річчя незалежності України

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Згасаюче світло
Автори кінопроекту Орленко Іван Андрійович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ФОП Омельянов Олександр Ігорович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Історія "чіпляє", але не розкиває повністю тематику конкурсу, 
саме до дня Незалежності нашої країни

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна

Актуальність теми 5 Актуальний сценарій .

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення

5 С ценарій  хорош и й

Усього балів: 15

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

відповідає напрямку

Реквізити особи -  підписувача* 

Експерт експертної комісії

* Висновок експертної оцінки кінопроєкту 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 Ігровий короткометражний тематичний 
фільм

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту «Згасаюче світло»
Автори кінопроекту Орленко Іван Андрійович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа-підприємець 
Омельянов Олександр Ігорович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Останні години солдата перед смертю, але 
автор так і не дає відповіді: чи треба було 
вмирати, захищаючи рідну землю.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3
Актуальність теми 1 Актуальність не розкрита 

автором.
Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення

4 Драма вмираючого солдата 
цікава й в глядача завжди 
знаходить співчуття, але 
герой сценарію, не 
абстрактний солдат у 
якомусь абстрактному світі. 
Це воїн, жертва конкретної 
війні. Абстрактний фінал не 
може відповідати темі: «30- 
річчя незалежності».
Автор повинен був дати 
свою відповідь - ця жертва 
потрібна чи ні?

Усього балів: 8



2

Продовження додатка 4

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

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.



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 Ігрові короткометражні фільми тематичні 
до “30-річчя незалежності України”

Назва кінопроекту «Згасаюче світло»
Автори кінопроекту Орленко Іван Андрійович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Фізична особа-підприємець Омельянов 
Олександр Ігорович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Драматургія кінопроєкту виглядає 
переконливо. Історія, що розкривається, 
звучить потужно і гостро. Напруга, що 
створена сюжетом, триматиме глядача до 
фіналу.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Ідея, оригінальність якої не 
викликає сумнівів

Актуальність теми 5 Тематика виглядає актуальною в 
контексті сучасних подій

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення

4 Обрано стиль подачі, який дозволяє 
розкрити задум.

Усього балів: 14

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



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 Експертна комісія з оцінювання 
кінопроєктів авторських ігрових / неігрових 
(документальних) фільмів, фільмів-дебютів 
(всіх видів), короткометражних фільмів 
(всіх видів)

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Згасаюче світло
Автори кінопроекту Орленко Іван Андрійович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

"ФОП Омельянов 
Олександр Ігорович"

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Невдале поєднання жанрів. Відсутня 
художня правдивість. Фінал - анекдотичний 
і карикатурний.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Який це жанр?
Актуальність теми 3 Реальність не зрозуміла - 

забагато недоречного 
абсурду.

Драматургічна якість 
сценарію: вибір стилю, опис 
головних героїв, художня 
правдивість конфліктів та їх 
вирішення

3 Відсутня художня 
правдивість. Максимально 
абсурдна реальність при 
максимально драматичній 
інтонації. Фінал - 
анекдотичний і 
карикатурний.

Усього балів: 9

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

Відповідає



2

Продовження додатка 4

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 Ігрові короткометражні фільми тематичні 
30-річчя незалежності України

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту «Згасаюче світло»
Автори кінопроекту Режисер-постановник Орленко Іван 

Оператор-постановник Денис Мельник 

Художник-постановник Іван Орленко
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Фізична особа-підприємець Омельянов 
Олександр Ігорович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Не до кінця зрозуміло, що хотів підкреслити 
у своєму творі автор.
Посилання на чорновий монтаж для 
перегляду не працюють.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Ідея сценарію є 
оригінальною, але не до 
кінця розкрита.

Актуальність теми 4 Тема боротьби за рідний 
край є актуальною.

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення

4 Не до кінця зрозуміло, що 
хотів підкреслити у своєму 
творі автор.

Усього балів: 12

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному Відповідає/не відповідає
напряму (у разі його оголошення)_______________ ________Відповідає______



2

Продовження додатка 4

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 Ігрові короткометражні фільми тематичні до 
“30-річчя незалежності України”

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту “Згасаюче світло”
Автори кінопроекту Орленко Іван Андрійович
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа-підприємець Омельянов 
Олександр Ігорович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Сильне і страшне кіно про війну і останні 
часи життя військового. (Єдине питання чи 
не отримували заявники до цього кошти від 
Державного агентства України з питань кіно 
на створення цього фільму, і чи не були 
закладені в кошторис витрати на 
монтажно-тонувальний період?)

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна ідея
Актуальність теми 5 Тема актуальна -  в часи 

боротьби українців за 
свою недоторканність 
території і суверенітет.

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення

5 Драматургічно сильна 
робота, гра акторів 
прониклива, робота з 
тваринами в кінці фільму 
вражає.

Усього балів: 15

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

Відповідає/не відповідає
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Продовження додатка 4

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.



Д Е Р Ж А В Н Е  А Г Е Н Т С Т В О  У К Р А ЇН И  З П И Т А Н Ь  КІНО  
Р А Д А  З Д Е РЖ А В Н О Ї П ІД Т РИ М К И  К ІН Е М А Т О ГРА Ф ІЇ 

Е К С П Е РТ Н А  К О М ІС ІЯ

В И С Н О В О К  Е К С П ЕРТН О Ї О Ц ІН К И  К ІН О П РО Е К Т У
(перш ий етап)

Н айм енування експертної ком ісії Ігрові коротком етраж ні ф ільми тем атичні 30-річчя  
н езал еж н ості У країни

П різвищ е, ім 'я , по батькові експерта
Н азва кінопроекту Згасаю че світло
А втори  к інопроекту О рленко Іван А ндрійович
Н айм енування с у б ’єкта к інем атограф ії 
(виробника фільму)

Ф ізична особа-п ідпр и єм ец ь О мельянов О лександр  
Ігорович

О б о в ’язкова стисла рецензія  на кінопроект О станні годи ни  ж иття см ертельно п ораненого в 
артобстріл і солдата, залиш еного на полі бою . Д звінок  з 
П риватБанку. С проби  додзв он и ти ся  мамі. Зустріч  з 
м ародером . Дитячі спогади . У св ідом л енн я краси  
навколиш нього світу та вдячності за  прож ите життя.

Н азва критерію К ількість балів  
(в ід  1 д о  5)

А ргум ентац ія

О ригінальність ід е ї 5 Ц ікавий погляд на тр агедію  війни. Ф ільм багатий на 
сильні х у д о ж н і образи.

А ктуальність тем и 5 Ф ільм м ає високий ф естивальний потенціал. Ф ільм  
п ідк р есл ю є таку хор ош у р и су  українців як сам оіронія  -  
ми навіть пом ираєм о з гум ором .

Д рам атургічна якість 
сценарію : вибір стилю , опис  
головн их героїв, худож ня  
правдивість конфліктів та їх  
виріш ення

5 Блискучий чорний гум ор. Ц ікаво д ібр ан і ситуації. Тонкі 
сп остереж ення.

У сього  балів: 15

В ідп ов ідн ість  тематики к інопроєкту тем атичном у напряму (у  разі В ід п ов ід ає
його оголош ення)

Реквізити о со б и  -  п ідписувача

Е ксперт експертної ком ісії


