
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 Волонтер
Автори кінопроекту Зейналов Сергій Романович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю “БЕД
РЕЙВЕН”

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Актуальна тема волонтерства в Україні, цікавий фінал,
потрібно доробляти діалоги та правити структуру.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Ідея  оригінальна
Актуальність теми 4 Тема актуальна
Драматургічна якість сценарію:

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

4 Діалоги вибивають від сприйняття і
співпереживання, цікаво спостерігати
за героями і їх мотивацією.

Усього балів: 12

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

Назва кінопроекту Волонтер
Автори кінопроекту Зейналов Сергій Романович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю “БЕД
РЕЙВЕН”

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Кінопроєкт у цілому викликає гарне враження через
актуальність тематики й непоганий задум.
Несподіваний фінал посилює сценарій. Проте для
досягнення високої художньої якості майбутнього
фільму необхідно вдосконалити структуру сценарію,
попрацювати над правдивістю діалогів.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Задум досить оригінальний,
посилення структури його розкриє
краще

Актуальність теми 5 Актуальність тематики не викликає
заперечень

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

3 Хоча персонажі “живі”, за їхнім
розвитком хочеться стежити, проте
слабкі діалоги вибивають із
атмосфери. Потребує посилення

Усього балів: 12

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 ВОЛОНТЕР 

Автори кінопроекту Зейналов Сергій Романович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

“БЕД РЕЙВЕН”  

 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

С початку війни в 2014 році Ігор знаходить 

для себе покликання - бути волонтером. 

Але з часом, коли немає потреби в його 

допомозі, Ігор вже не може зупинитись і 

жага до благодійності руйнує його особисте 

життя.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Головне правило 

волонтерства - 

допомагати іншим 

можна лише тоді, 

коли сам не 

потребуєш допомоги.  

Актуальність теми 5 Тема є надзвичайно 

актуальною сьогодні. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Головне – не стати 

залежним від своєї ж 

доброчинності 

Усього балів: 14  
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Продовження додатка 4 

 

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-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Волонтер  

Автори кінопроекту Зейналов Сергій Романович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю “БЕД РЕЙВЕН”  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Важкий проект. Неприємний буде для 

багатьох та суперечливий. Але я впевнений, 

що про волонтерство і психологічні стани 

цих людей необхідно говорити так само, як 

про бійців АТО. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Це дуже смілива і 

оригінальна ідея. 

Актуальність теми 5 Шана волонтерам, які 

витягнули перші роки війни 

на своїх плечах – це має 

бути завжди актуальним.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Автор сценарію – 

професіонал із багаторічним 

досвідом. Сценарій 

надзвичайно професійно 

написаний. 

Усього балів: 15  

 

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

 

Назва кінопроекту Волонтер 
Автори кінопроекту Зейналов Сергій 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Бед Рейвен" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Хороша мотивуюча історія, але актуальність треба 
підкреслювати 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна 

Актуальність теми 4 Все, що пов'язано з волонерством завжди буде 
актуальним, але є невеличке відчуття 
"принтянутості" 

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

5 Сценарій якісний 

Усього балів: 14  

 
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. 



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

 

Назва кінопроекту «Волонтер» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник Зейналов Сергій 

Романович  
Оператор-постановник Борисюк Антон  
Автор сценарію Сергій Касторних 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
“БЕД РЕЙВЕН”  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про волонтерство. Головний герой в 
гонитві за доброчинністю забуває про все і 
всіх навколо, що призводить до втрати 
сім’ї.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Історія про Ігора, він 
волонтер, але поступово це 
стає нав’язливою ідеєю. 

Актуальність теми 5 Тема волонтерства та інша 
сторона медалі цієї 
діяльності є актуальною.   

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

5 Історія про волонтерство. 
Головний герой в гонитві за 
доброчинністю забуває про 
все і всіх навколо, що 
призводить до втрати сім’ї. 
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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. 

______________________________ 


