
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 «Винен» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Кочерган Валерій 

Сергійович  
Оператор-постановник Жданов Юрій 
Олександрович  
Художник постановник Олександр Батєнєв  
Композитор Ілля Галушко  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЗЕТ ПІКЧЕРЗ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку. 
Після виходу з тюрми, де Олексій був за 
вбивство педофіла, котрий хотім 
нашкодити його донці, чоловік намагається 
налагодити стосунки з донькою. Але донька 
раптово помирає, а Олексій залишається у 
нерівному бою з системою правосуддя..  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Тема боротьби людини 
проти системи правосуддя, 
влади та грошей. 

Актуальність теми 4 Тема боротьби людини 
проти системи правосуддя, 
влади та грошей. 

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

5 Після виходу з тюрми, де 
Олексій був за вбивство 
педофіла, котрий хотім 
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героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

нашкодити його донці, 
чоловік намагається 
налагодити стосунки з 
донькою. Але донька 
раптово помирає, а Олексій 
залишається у нерівному 
бою з системою 
правосуддя. 

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 Ігрові повнометражні фільми дебюти 

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

 

Назва кінопроекту Винен 

Автори кінопроекту Валерій Кочерган 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Зет пікчерз» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Цікава історія, персонажі і ідея, динамічний розвиток 
сюжету. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея оригінальна  
Актуальність теми 5 Тема актуальна 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

5 Пропрацьовані персонажі, динамічний 
сюжет, цікава історія. 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у 
разі його оголошення) 

- 

 
 
Експерт експертної комісії 
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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 Винен 

Автори кінопроекту Кочерган Валерій Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ЗЕТ ПІКЧЕРЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Досить динамічна історія з елементами 

бойовику. Для авторського кіно фільму не 

вистачає художньої виразності. Персонажі - 

недостатньо продумані, не вистачає 

достовірності. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,8 Непогано закручений 

сюжет. Надто 

сентиментальна інтонація 

для такого "брутального" 

сюжету. 

Актуальність теми 3,7 Бандити при владі. 

Беззахисність людини перед 

беззаконням. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,5 Відсутня експозиція, тому 

вчинок протагоніста 

недостатньо вмотивований. 

Сцена з педофілом виглядає 

комічно. Недостатньо 

продумані персонажі. 
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"Подвійне" насилля над 

Марійкою виглядає 

недостовірно. 

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 повнометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту Винен 

Автори кінопроекту Валерій Кочерган 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Зет пікчерз» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Сценарій насичений подіями та персонажами. 
Динамічний сюжет. Актуальна тема відносин батьків та 
дітей.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Достаньо оригінально.  
Актуальність теми 4 Достатньо актуальна тема. 
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 Цілісний сценарій. Динамічний сюжет 

Усього балів: 12  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у разі 
його оголошення) 

- 
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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 «ВИНЕН» 

Автори кінопроекту Кочерган Валерій Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ  

«ЗЕТ ПІКЧЕРЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Детективно-трагічна історія про батька, 

якого засуджують закон й суспільство за те, 

що він вчинив, як справжній чоловік. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  

Актуальність теми 5  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

5 Добротний трагічний 

детектив. Міцна 

драматургія, цікавий 

коловорот подій, діалоги 

достовірні, персонажі 

виразні, їх мотивація 

зрозуміла. Зачіпаються 

дуже актуальні теми 

корумпованості, самосуду 

та людяності 

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

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. 

______________________________ 


