
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 «І мені більше не цікаво, як ти там» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Богдана Смирнова 

Оператор-постановник Ольга Черних  
Художник постановник Васса-Кароліна 
Багаліка  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Кнорозок Любов Володимирівна 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку. 
Трагічна історія про низки трагічний подій 
кожного з героїв. Про втрачене кохання, 
розчарування, гонитва за популярністю в 
інтернеті. Зіткнення мрійливої людини з 
жорстокою реальністю. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Зіткнення мрійливої 
людини з жорстокою 
реальністю. 

Актуальність теми 5 Зіткнення мрійливої 
людини з жорстокою 
реальністю. 

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

5 Трагічна історія про низки 
трагічний подій кожного з 
героїв. Про втрачене 
кохання, розчарування, 
гонитва за популярністю в 
інтернеті. 



2 
 

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. 

______________________________ 



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 І мені більше не цікаво як ти 

Автори кінопроекту Богдана Смирнова 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ФОП Кнорозок Л.В. 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава ідея, але 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 4 Оригінальна ідея 
Актуальність теми 4 Актуальна тема  
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Цікава	ідея,	але	відсутній	розвиток	
характерів.	Більш	спокійний	виклад,	
можливо,	дав	би	потужніший	ефект	від	
задіяних	образів.	

 
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 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 І мені більше не цікаво, як ти там 

Автори кінопроекту Богдана Смирнова 

Оксана Савченко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Кнорозок Любов Володимирівна 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Лірична драма з самобутнім авторським 

поглядом. Продумані персонажі, конфлікти. 

Цікава стилістика. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікава ідея. Розумна, 

лірична інтонація. 

Авторський погляд. 

Актуальність теми 4,5 Київ під інакшим кутом. 

Взаємовідносини людини з 

іншими, з життям 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4,5 Самобутній погляд. 

Продумані персонажі, 

взаємовідносини. Забагато 

парочки Ріта-Ніла, 

відволікають від сюжету. 

Усього балів: 14  
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Продовження додатка 4 

 

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 І мені більше не цікаво як ти 

Автори кінопроекту Богдана Смирнова 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ФОП Кнорозок Л.В. 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Перспективний сценарій авторського фільму. Чітка 
структура, добре пропрацьовані персонажі та 
конфлікти між ними. Гарна команда професіоналок 
доведе до пуття цей міцний дебют. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Достатньо оригінальна ідея 
Актуальність теми 5 Актуальна тема  
Драматургічна якість сценарію: 

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

5 Чітка структура, добре пропрацьовані 
персонажі та конфлікти між ними. 

Усього балів: 14  

 
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 «І МЕНІ БІЛЬШЕ НЕ ЦІКАВО, ЯК ТИ 

ТАМ» 

Автори кінопроекту Богдана Смирнова 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

  

ТОВ «Кнорозок Любов Володимирівна,» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Хрестоматійний авторський фільм про 

переплетення доль різних людей і 

переломних моментах життя. 
 

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 Персонажі виразні, сюжет 

актуальний, однак багато 

питань залишається без 

відповіді. Мотивація 

головних героїв хитка з 

незрозуміла, внаслідок чого 

сценарій вийшов неспішний 

і не надто захоплюючий. 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  
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Продовження додатка 4 

 

_________________ 
* 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. 

______________________________ 


