
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 “Людина, яка нікому не заздрила” 

Автори кінопроекту режисерка та сценаристка Левіна Наталія Сергіївна 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Директорія кіно" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Рельєфні характери: навіть другорядні персонажі добре 
пропрацьовані. Сюжет розпадається на дві частини зі 
зміною акценту з історії Мирона на передісторію 
Інокентія. Події різних сюжетних ліній розходяться в 
часі, тому глядачеві звести їх в єдине ціле може бути 
складно. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 До певної міри, кінопроєкт можна 
сприймати як дослідження 
особливостей національного 
характеру. 

Актуальність теми 3 Тематика суміші віри, забобонів, 
знахарювання в українському селі є 
досить колоритною.  

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

4 Розходження сюжетних ліній виглядає 
слабкою стороною сценарію. 

Усього балів: 11  

 
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 “Людина, яка нікому не заздрила”  

Автори кінопроекту Левіна Наталія Сергіївна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Директорія кіно"  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Мені до вподоби, як автор ставиться до 

всесвіту, який описує. Це з одного боку 

камерна історія маленького провінційного 

населеного пункту, але водночас є певним 

відображенням усієї нашої країни. Такий 

собі вінегрет в шоколаді, де релігія 

переплітається з традиціями, а почуття із 

суворою стіною дійсності. Чудовий проект. 

Сподобався виважений  підхід продюсерів 

до кількості знімальних днів, необхідних 

для реалізації цієї історії. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Проект є оригінальним і 

доволі тонким 

Актуальність теми 5 Цей проект має приховану 

актуальність, як на мене. 

Що не лежить на поверхні, 

але водночас відображає 

сучасність українського 

побуту, чи стилю життя. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій чітко відповідає 

заявленому стилю та є 

прикладом професійного 
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Продовження додатка 4 

 

підходу до вибору 

конкурсної категорії. 

Усього балів: 15  

 

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 “Людина, яка нікому не заздрила”
Автори кінопроекту режисерка та сценаристка Левіна Наталія Сергіївна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Директорія кіно"

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект Можливо варто переглянути сценарій та скоротити

хронометраж, для збільшення варіантів фестивального
розповсюдження.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Не зовсім оригінальний сценарій
Актуальність теми 3 Тема не є актуальною
Драматургічна якість сценарію:

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

3
Можливо варто переглянути сценарій та
скоротити хронометраж, для збільшення
варіантів фестивального розповсюдження.

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 Людина, яка нікому не заздрила 
Автори кінопроекту Левіна Наталія Сергіївна  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ"Директорія кіно"  

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

У	юності	Мирон	вчився	у	виші	і	закохався	
у	дівчину	Любу.	Він	намагався	здобути	ıı̈	̈
прихильність,	але	Люба	надала	перевагу	
іншому	чоловіку.	Але	минає	тридцять	
років	–	і	Люба	розлучилася,	вона	знову	
сама.	Перепетії	людини	середнього	віку 

 
 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Забавна історія людини, що 
повернулася в рідні місця. 

Актуальність теми 4 Так 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Пригоди про любов і 
покаяння 

Усього балів: 13  

 
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 Людина, яка нікому не заздрила 
Автори кінопроекту Наталка Левіна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Директорія кіно" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія про пошук свого місця у житті, своєї справжньої суті. 
Автор ідеї Любко Дереш. Ідея добра але сценарій не в повному 
обсязі її передає. Потребує доопрацювання в частині діалогів. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея добра але сценарій не в повному обсязі її 
передає 

Актуальність теми 5 Історія про пошук свого місця у житті не має 
обмежень в часі за актуальністю 

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

4 Сценарій написано та оформлено якісно. 
Технічна частина дотримана майже повністю. 
Проте залишається питання по діалогах. Вони 
в деяких місцях мають лише схематичний та 
інформативний характер, не відображаючи 
характеру героя. 

Усього балів: 13  

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

 

Назва кінопроекту «Людина яка нікому не заздрила» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник Левіна Наталія 

Сергіївна  
Оператор-постановник Саша Бойко  
Художник-постановник Іван Левченко  
Композитор Антон Байбаков 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Директорія кіно"  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про чоловіка котрий майже 
покінчив з життям, але після знайомства с 
панотцем Романом, він переосмислює 
життя, знаходить своє місце в ньому.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія про кохання та 
пошуки сенсу життя.    

Актуальність теми 5 Історія про кохання та 
пошуки сенсу життя.    

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

5 Історія про чоловіка котрий 
майже покінчив з життям, 
але після знайомства с 
панотцем Романом, він 
переосмислює життя, 
знаходить своє місце в 
ньому. 

Усього балів: 14  
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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. 

______________________________ 


