
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 Віллі Ворона 

Автори кінопроекту Гаяне Джагінян 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Трумен Продакшн» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Наївна і трохи дитяча історія на початку, 
перетворюється в дуже моторошну під кінець. Відчуття 
безвиході як після «Піни днів» Бориса Віана. Сильне 
виказування, але не зрозуміла фінальна мета створення 
такого фільму. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не зрозуміла фінальна мета створення 
такого фільму. 

Актуальність теми 3 Безвихідь пригнічує 
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 Наївна і трохи дитяча історія на початку, 
перетворюється в дуже моторошну під 
кінець. Якщо фільм і буде створено, то 
безперечно він буде якісним, з огляду на 
заявлену команду.  

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у разі 
його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
 



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 ВІЛЛІ ВОРОНА 

Автори кінопроекту Гаяне Джагінян  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Трумен Продакшн”  

 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія хлопчика Віллі, який бажав бути 

вороною. Щоб утвердитися в цій ролі серед 

людей, він намагається влаштуватися 

працювати в зоопарку. Але попереду багато 

випробувань, бо він має спочатку довести 

працівникам зоопарку, що він ворона, яка 

готова до роботи.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Зворушлива історія дитини 

Актуальність теми 4 Так. 

Трошки нагадує «Бірд» 

А.Паркера 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Цікаві герої і ситуації. Що 

відчуває дитина на грані 

дорослішення 

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 



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 “Віллі Ворона”  

Автори кінопроекту Гаяне Джагінян  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Трумен Продакшн” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект який змушує замислитися. Автори 

дуже тонко запитують глядача, чи готові 

вони мріяти і втілювати свої мрії у життя. Я 

упевнений, це буде дуже помітний фільм у 

фестивальному середовищі.  

Єдине – кількість знімальних днів варто 

скоротити. А заощаджені кошти витратити 

на постпродакшен.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Одна з найоригінальніших 

ідей серед проектів. Якщо 

не вдасться реалізувати 

фільм – раджу подумати над 

анімацією.  

Актуальність теми 5 Це дуже актуальна 

загальнолюдська тема.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій написано 

досконало.  

Усього балів: 15  
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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 
 

_________________ 
* 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 ВІЛЛІ ВОРОНА 
Автори кінопроекту Гаяне Джанікян 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ ТРУМЕН ПРОДАКШН 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія відповідає жанру "магічний реалізм", але на жаль, у 
сценарії не вдалося розкрити основного героя. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея дуже оригінальна 

Актуальність теми 3 Тема не актуальна, але цікава позиції автора 

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

3 Сценарій не розкриває основного героя 

Усього балів: 11  

 
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 «ВІЛЛІ ВОРОНА» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник Плетюхов Артур 

Андрійович  
Оператор-постановник Євстратенко Андрій  
Композитор Борис Кукоба 
Художник-постановник Микола Власов  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЧАСТОГУСТО”  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
В історії досліджується тема 
самоідентифікації людини а також питання 
що є первинним - дух чи матерія, чудо чи 
дійсність? Історія Віллі Ворони та його 
сприйняття світу.  
 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Тема сприйняття світу через 
погляд дитини. 

Актуальність теми 4 Тема сприйняття світу та 
самоідентифікації людини.  

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

3 В історії досліджується 
питання що є первинним - 
дух чи матерія, чудо чи 
дійсність? Історія Віллі 
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Продовження додатка 4 
 

Ворони та його сприйняття 
світу.  

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. 

______________________________ 


