
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 «Межа»
Автори кінопроекту Яремчук Марія Валеріївна
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа підприємець Яремчук 
Марія Валеріївна

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Бракує сучасного показу кіноісторії.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 1
Актуальність теми 4
Драматургічна якість сценарію: 

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

2 Ремейк фільму «Сильні 
духом», але нажаль із 
сучасного тільки рік та 
місце, а все інше — 
«картонне кіно минулого 
століття», що нажаль 
викликає не співчуття 
героям, а посмішку.

Усього балів: 7

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

Відповідає

Реквізити особи -  підписувача*

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
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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 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 кінопроєкту МЕЖА
Автори кінопроєкту Яремчук Марія Валеріївна
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ФОП Яремчук Марія Валеріївна

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Попри актуальність тематики (війна), 
досягнути задуманого ефекту на глядача не 
вдасться. Обрано стиль подачі матеріалу, 
який дисгармоніює з сучасними 
глядацькими смаками. Діалоги та репліки 
звучать штучно, не викликають належної 
реакції.

Назва критерію Кількість 
балів 

(від 1 до
5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Ідея не виглядає достатньо 
оригінальною

Актуальність теми 3 Попри актуальність тематики, мети 
досягнути не вдається через 
виражальні недоліки кінопроєкту

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

2 Структура сценарію слабка, розвиток 
непослідовний, діалоги потребують 
доопрацювання

Усього балів: 7

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає
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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 М еж а
Автори кінопроекту Марія Яремчук
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ФОП Яремчук Марія Валеріївна

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Д уж е добре пропрацбована історія, але до  30-річчя  
Н езалеж ності країни хотілось побачити більше мотивую чі та 
надихаю чі історіх

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Концепція фільму дуже складна та в водночас 
цікава, але сама історія не оригінальна

Актуальність теми 2 На жаль, є більш актуальні роботи в цьому 
конкурсі.

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

3 Сценарій хороший, але треба допрацювати 
діалоги

Усього балів: 8

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.



2

Продовження додатка 4



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 МЕЖА
Автори кінопроекту "Яремчук Марія Валеріївна 

Мегель Алла Василівна"
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ФОП Яремчук Марія 
Валеріївна

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Цікавий задум з історичною паралеллю, але 
в сценарії реалізований невдало. 
Непродумані герої, внутрішні конфлікти. 
Суперечливий фінал.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3,7 Цікавий задум з історичною 
паралеллю, але в сценарії 
реалізований невдало. 
Фінал суперечить заявленій 
у сценарії філософії 
"Помста- не мотив для 
вбивства"

Актуальність теми 3,8 Історичні паралелі. Рух 
опору в Донецьку

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

3,6 Паралелі з ОУН не 
виправдані драматургічно. 
Непродумані герої, 
внутрішні конфлікти. 
Історії бракує художньої
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правдивості.
Усього балів: 11,1

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 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 «Межа »
Автори кінопроекту Режисер-постановник Яремчук Марія 

Валеріївна

Оператор-постановник Мельник Максим 

Звукорежисер Олексій Петрожицький 

Композитор Григорій Лук’яненко
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Фізична особа підприємець Яремчук Марія 
Валеріївна

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Історія буде цікава людям різного віку.
У сценарії точно описана та проведена 
паралель між сьогоднішніми подіями на 
Сході країни та подіями минулого на Заході 
України.
Деякі посилання в біографіях не працюють.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Сьогодні, боротьба за 
свободу, так само як і у 
далекому 1939 році, 
ставить перед нашими 
героями вибір як далеко 
вони готові піти заради 
кращого майбутнього та 
що готові пожертвувати.



2

Продовження додатка 4

Актуальність теми 5 Тема боротьби за свободу 
та великі рішення, котрі 
впали на плечі зовсім 
молодих людей є 
актуальною.

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

5 У сценарії точно описана 
та проведена паралель між 
сьогоднішніми подіями на 
Сході країн та подіями 
минулого на Заході 
України. Мені 
сподобалось як герої 
переносяться у часі та 
постають перед нами в 
образах інших персонажів.

Усього балів: 15

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

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту «Межа»
Автори кінопроекту Яремчук Марія Валеріївна
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа підприємець Яремчук Марія 
Валеріївна

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Історія, в якій розповідається про війну з 
точки зору “радянської огідки” -  плакату, то 
чим ми відрізняємося від СРСР? 
Драматургічно не вибудований сценарій, 
герої говорять патетичнми репліками.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Ідея не оригінальна, тому 
что ставить під сумнів 
художній образ фільму.

Актуальність теми 2 Тема є актуальною, але 
подача теми в контексті 
фільму-плакату робить 
задум авторів дуже 
слабким.

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

2 Драматургічна цілісність 
порушена, діалоги героїв -  
іноді роблять сприйняття 
сюжету кумедним, а має 
бути драматична ситуація, 
виходячи із сюжету.

Усього балів: 6
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Відповідність тематики кінопроєкту 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
(перший етап)

Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми тематичні 30-річчя 
незалежності України

Прізвище, ім'я, по батькові експерта
Назва кінопроекту Межа
Автори кінопроекту Яремчук Марія Валеріївна
Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму)

Фізична особа підприємець Яремчук Марія Валеріївна

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Українська підпільна диверсійна група в Донецьку 
отримує завдання ліквідувати міністра внутрішніх справ 
ДНР. Хлопці, яким дають це завдання відмовляються від 
убивства. Наступної ночі одного з них ловить патруль і 
після відмови давати свідчення міністр, якого вони 
лишили живим, розстрілює хлопця у в’язниці без суду. 
Його товариш вирішує помститися і виконує завдання на 
ліквідацію міністра.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Аналог УПА у Донецьку це спокуслива мрія, однак 
загалом сценарій є втіленням шаблонного сюжету 
«хороші повстанці проти поканих нквд-истів». Сценарій 
є передбачуваним.

Актуальність теми 4 Тема українського спротиву в Донецьку є актуальною.
Драматургічна якість 
сценарію: вибір стилю, опис 
головних героїв, художня 
правдивість конфліктів та їх 
вирішення

2 Сценарію бракує глибини, оригінальності та подекуди 
послідовності. Події розгортаються не дуже реалістично: 
навіщо міністру розстрілювати якогось хлопця з 
листівками власноруч і так швидко? Тим більше, що про 
його затримання повідомили у новинах. Чому Дзвін 
отримує завдання на ліквідацію міністра, а потім хоче 
відмінити це завдання?

Усього балів: 8

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

Реквізити особи -  підписувача 

Експерт експертної комісії


