
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 дебюти 

Назва кінопроекту СВЯТО ТРИПІЛЬСЬКОЇ АЛЬТАНКИ 

Автори кінопроекту Режисер Замрій Денис Миколайович, сценарист Ед 
Данилюк (Каналош Едуард Андрійович) 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

ТОВ «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Кінопроєкту не вдається втримати інтригу. Образи 
головних героїв здаються вторинними і застарілими. 
Загадка, яка би мала зачепити глядача: чи справді 
з’явився прибулець із Трипілля — не викликає 
бажаного ефекту цікавості та напруги. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея про вдаваного прибульця з 
минулого — як розіграш, націлений на 
досягнення певної немеркантильної 
мети, — як задум цікава, проте 
розкрита неналежно 

Актуальність теми 3 Інтерес до минулого, що втрачається у 
сучасному 

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

2 Персонажі непереконливі, нецікаві. 
Діалоги звучать нудно. Інтригу не 
вдається втримати. 

Усього балів: 7  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
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 Ігрові короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту СВЯТО ТРИПІЛЬСЬКОЇ АЛЬТАНКИ  
Автори кінопроекту Замрій Денис Миколайович  
Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дуже зворушлива та симпатична ідея твору. 

Доволі передбачувана і зрозуміла фабула, 

однак ця наївність та казковість історії 

викликає симпатію. Хочуться подивитися 

проект на пітчингу, поговорити про цільову 

аудиторію.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея не оригінальна, однак 

кінематографічна.  

Актуальність теми 4 Вважаю, що певна 

актуальність у цьому 

проекті присутня.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій, якщо не виграє у 

цій категорії, може бути 

розширений і подаватися в 

телевізійні фільми.  

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 

 

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 дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту СВЯТО ТРИПІЛЬСЬКОЇ АЛЬТАНКИ
Автори кінопроекту Режисер Замрій Денис Миколайович, сценарист Ед

Данилюк (Каналош Едуард Андрійович)
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «Т.Т.М.»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Кінопроєкт не надає впевненості у тому, що фільм буде
належної якості. Мотивація персонажів не
переконлива, логіка подій розмита.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Ідея не оригінальна
Актуальність теми 3 Тема актуальна
Драматургічна якість сценарію:

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

2 Кінопроєкт не надає впевненості у
тому, що фільм буде належної якості.
Мотивація персонажів не переконлива,
логіка подій розмита.

Усього балів: 7

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

_

Експерт експертної комісії



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

 

Назва кінопроекту СВЯТО ТРИПІЛЬСЬКОЇ АЛЬТАНКИ 
Автори кінопроекту Замріи' 	Денис	Миколаи' ович	 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Т.Т.М.» 

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

У	маленькому	провінціи' ному	містечку,	
біля	якого	колись	знаи'шли	давнє	
трипільське	місто,	з’являється	дивнии' 	
парубок,	якии' 	однією	своєю	появою	
неначе	передає	привіт	від	давніх	
трипільців	і	нагадує	городянам,	що	серед	
буденноı	̈метушні	є	насправді	
важливим...	 

 
 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Типовий фільм ст Довженка 
Актуальність теми 3 Середня 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

3 Прибулець з минулого, як 
Чебурашка, який зробив 
суботник для піонерів у 
мультику… Не віреться 

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 
	
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 Короткометражні ігрові фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту СВЯТО ТРИПІЛЬСЬКОЇ АЛЬТАНКИ 
Автори кінопроекту Замрій Денис Миколайович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Т.Т.М." 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Прикольна комедія. Дуже нагадує за задумом стару радянську 
стрічку "Старики - розбійники". Добра, весела, повчальна. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея не оригінальна, проте  має свої особисті 
риси. 

Актуальність теми 3 Не зовсім актуальна тема. 

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

5 Сценарій написано та оформлено якісно. 
Технічна частина витримана. Практично 
немає запитань по героям та діалогам. Герої та 
їх мотивація зрозумілі та природні. Зауважень 
немає. 

Усього балів: 12  

 
Відповідність тематики кінопроєкту 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. 

______________________________ 



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

 

Назва кінопроекту «СВЯТО ТРИПІЛЬСЬКОЇ АЛЬТАНКИ» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Замрій Денис 

Миколайович  
Оператор-постановник Сергій Саломатін  
Художник-постановник Олеся Бондарь  
Звукорежисер Іван Леньо  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм для людей різного віку.  
Історія нагадує про цінність історичної 
спадщини Трипільської цивілізації.	 
Головний герой намагається боротися з 
людською байдужістю. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 
 

Головний герой намагається 
боротися з людською 
байдужістю. 

Актуальність теми 5 Історія про те що потрібно 
цінувати історичну 
спадщину. 

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

5 Історія нагадує про цінність 
історичної спадщини 
Трипільської цивілізації.	 
Головний герой намагається 
боротися з людською 
байдужістю 



2 
 

Продовження додатка 4 
 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/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. 

______________________________ 


