
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 Монтажник  

Автори кінопроекту Кологойда Роман Сергійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ВАВИЛОН 13 ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Попередні роботи режисера дають надію на 

прогрес. Адже третій фільм значно кращий 

за другий. Долучивши до проекту 

професійного оператора, яким є Олександр 

Рощин, можна взагалі отримати цікавий 

результат. А з сценарієм все чудово. 

Хронометраж можна зменшувати до 10 

хвилин.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Улюблений творчий прийом 

багатьох – писати про те, що 

знаю. В даному випадку про 

творчі і побутові муки 

людини, яка хоче 

долучитися до світу кіно. 

Але цікаво. Особливо для 

дебютної сесії. 

Актуальність теми 3 Актуальність твору середня. 

Можна казати про доволі 

поширений конфлікт 

особистості і пошук себе.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

5 Сценарій написано 

професійно і режисер 

доклав зусиль для 
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Продовження додатка 4 

 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

можливості його 

якнайпростішої реалізації.  

Усього балів: 12  

 

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. 

______________________________ 



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 Монтажник
Автори кінопроекту режисер, сценарист Кологойда Роман Сергійович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВАВИЛОН 13 ПРОДАКШН»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Непереконливо негативний головний герой, нагнітання
конфліктів і розрубування вузла одним рішенням

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

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

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

3 Непереконливо негативний головний
герой, нагнітання конфліктів і
розрубування вузла одним рішенням

Усього балів: 9

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

 

Назва кінопроекту МОНТАЖНИК 
Автори кінопроекту Кологойда Роман Сергійович  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «ВАВИЛОН 13 ПРОДАКШН»  

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Іван працює монтажником на СТО, а мріє 
стати монтажером у кіно. Після знайомства 
з відомим режисером, Іван робить 
неправильні висновки, прийнявши 
ввічливість режисера занадто буквально, 
що призводить до трагічних наслідків.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Іван вважає, що сама доля дає 
йому шанс, коли цей режисер 
приїзджає до них в СТО, 
лагодити свою машину. Із 
ввічливості Конуфрієв дає Івану 
свою візитівку, але в міру своєї 
інфантильності, Іван сприймає 
ввічливість буквально.  

 

Актуальність теми 5 Так 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Сучасна людська історія про 
пошук себе і вчинки. 

Усього балів: 13  
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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 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 Монтажник 
Автори кінопроекту Роман Кологойда 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ВАВИЛОН 13 ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Не цікава та незрозуміла історія. Не зрозуміло до яких 
висновків повинен прийти глядач. Яку тему розкриває цей 
фільм також не зрозуміло 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 ідея оригінальна, але не цікава 

Актуальність теми 2 Тема зрозуміла, тому й не актуальна. 

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

3 В сценарії відсутня трансформація героя. його 
вчинки виглядають не мотивованими та 
штучними. 

Усього балів: 8  

 
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 «Монтажник» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник Кологойда Роман  

Оператор-постановник Олександр Рощин  
Художник-постановник Максим Німенко  
 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ВАВИЛОН 13 ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія про пошуки себе та мрію змінити 
щось у своєму житті. Герой  починає 
захоплюватись кіномонтажем і вірить, що 
це його покликання.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Історія про чоловіка який 
хоче щось змінити, але не 
знає чого саме він хоче від 
життя.      

Актуальність теми 4 Історія про чоловіка який 
хоче щось змінити, але не 
знає чого саме він хоче від 
життя.      

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

3 Історія про чоловіка який 
хоче щось змінити, але не 
знає чого саме він хоче від 
життя.      

Усього балів: 10  
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Продовження додатка 4 
 
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. 

______________________________ 


