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

Мельник Юлія Олегівна 

Назва кінопроекту «В ТЕМНОМУ КУТІ» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Уманський Олексій 

Генріхович  
Оператор-постановник Андрій Євстратенко  
Художник постановник Олександр Батєнєв  
Композитор Ілля Галушко  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

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

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку. 
Історія про помірне життя робітника 
склозаводу. Але все змінюється після 
вбивства дружини героя. Він одержимий 
помстою та втрачає контроль над своїм 
життям. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія про помірне життя 
робітника склозаводу. Але 
все змінюється після 
вбивства дружини героя. 
Він одержимий помстою та 
втрачає контроль над своїм 
життям. 

Актуальність теми 4 Історія про помірне життя 
робітника склозаводу. Але 
все змінюється після 
вбивства дружини героя. 
Він одержимий помстою та 
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втрачає контроль над своїм 
життям. 

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

5 Історія про помірне життя 
робітника склозаводу. Але 
все змінюється після 
вбивства дружини героя. 
Він одержимий помстою та 
втрачає контроль над своїм 
життям. 

Усього балів: 13  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт експертної комісії Мельник Юлія Олегівна 

_________________ 
* 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 Експертна комісія з оцінювання 

кінопроєктів авторських ігрових / неігрових 

(документальних) фільмів, фільмів-дебютів 

(всіх видів), короткометражних фільмів 

(всіх видів) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту В темному куті 

Автори кінопроекту Уманський Олексій Генріхович 

Євстратенко Андрій Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий сюжет, гарний зачин для 

психологічної драми. Фінал виглядає 

неоднозначно, а тому "жорстко". Не до кінця 

зрозумілий конфлікт з "понаїхавшими". 

Проблеми з розкриттям внутрішнього 

конфлікту героя, мотивацією. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікавий сюжет для 

психологічної драми, але 

різкий перехід в "соціалку" 

Актуальність теми 3,5 Конфлікт "місцевих" і 

"понаїхавших". Не 

зрозуміло: у всьому 

винуваті біженці? 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,8 Гарний початок для 

психологічної драми, але  

зовнішній конфлікт  раптом 

повністю затьмарює 

внутрішній конфлікт героя. 
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Недостовірні реакції 

персонажів (на смерть 

дружини, доньки), 

невмотивовані вчинки. 

Відсутня експозиція. 

Усього балів: 11,3  

 

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 повнометражні фільми дебюти 

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

 

Назва кінопроекту В темному куті 

Автори кінопроекту Олексій Уманьский 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Відсутній розвиток характерів. Більш спокійний 
виклад, можливо, дав би потужніший ефект від 
задіяних образів. 

 

 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не оригінальна ідея 
Актуальність теми 2 Тема вічна 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

3 Відсутній розвиток характерів. Більш 
спокійний виклад, можливо, дав би 
потужніший ефект від задіяних 
образів. 

 
Усього балів: 8  

 
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 повнометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту В темному куті 

Автори кінопроекту Олексій Уманьский 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Тема кризи середнього віку вже неодноразово 
підіймалась в достатньо успішних авторських стрічках. 
Нажаль нічого інноваційного автор не пропонує. Також 
не зрозуміло для чого автор звертається до теми 
переселенців зі сходу, і чому саме вимушені 
переселенців виступають підозрюваними. Не чіткий та 
не переконливий фінал. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не  
Актуальність теми 2 Тема кризи середнього віку вже 

неодноразово підіймалась в достатньо 
успішних авторських стрічках. Нажаль 
нічого інноваційного автор не пропонує. 

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

3 Не виправдані конфлікти  

Усього балів: 8  

 
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 повнометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «В ТЕМНОМУ КУТІ» 

Автори кінопроекту Уманський Олексій Генріхович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ  

«Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія чоловіка, який намагається знайти 

винуватих у вбивстві його жінки, але 

заплутується у власних підозрах та депресії. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 З того часу, як сценарій 

називався «Перетворення» 

він змінився на краще. 

Характер головного героя, 

його мотивація та вчинки 

стали більш змістовними й 

логічними, а другорядні 

герої більш виразними. В 

цілому непогана 

психологічна драма, проте 

сюжет, здебільшого, 

тупцяється на місці, що 

розмиває динаміку й 

цікавість оповідання. 

Усього балів: 9  
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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. 

______________________________ 


