
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 « Нижній горизонт» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Озірна Жанна Вікторівна  

Оператор-постановник Ярема Малащук  
Звукорежисер Сергій Степанський  
 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДАР ФІЛЬМЗ", ТОВ 
"РАДАР ФІЛЬМЗ"  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм про молоду дослідницю, котра приїжджає з 
Франції до рідного міста для вивчення феномену 
колективного, так званого мономіста. Всі мешканці 
міста як один робочий колектив – дух такого 
потужного колективу приваблює і зачаровує. 
Перемога, слава і гордість - це найбільші цінності 
для мешканців. Коли головна героїня своїм 
дослідженням загрожує цим цінностям - вона стає 
для них небажаною гостею.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Фільм про молоду дослідницю, 
котра приїжджає з Франції до 
рідного міста для вивчення 
феномену колективного, так 
званого мономіста. 

Актуальність теми 3 Фільм про молоду дослідницю, 
котра приїжджає з Франції до 
рідного міста для вивчення 
феномену колективного, так 
званого мономіста. Всі 
мешканці міста як один робочий 
колектив 

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

4 Фільм про молоду дослідницю, 
котра приїжджає з Франції до 
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героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

рідного міста для вивчення 
феномену колективного, так 
званого мономіста. Всі 
мешканці міста як один робочий 
колектив. 

Усього балів: 11  

 
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 Нижній горизонт 

Автори кінопроекту Жанна Озірна 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Радар філмс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Чому подалися до цієї категорії, в 
повнометражному дебюті частка прав держави 
менше 50%? Не зрозумілі мотивації персонажів, не 
цікава історія. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея досить посередня 
Актуальність теми 3 Тема не актуальна 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

3 Не	зрозумілі	мотивації	персонажів,	не	
цікава	історія.	 

Усього балів: 9  

 
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 Нижній горизонт 

Автори кінопроекту Озірна Жанна Вікторівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "РАДАР ФІЛЬМЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий сюжет з цікавим основним 

конфліктом. Вдалий сеттінг, цікава фактура. 

Добре виписані персонажі, конфлікти, треба 

допрацювати діалоги. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4,5 Влучна інтонація, 

продумані персонажі та 

обставини. 

Актуальність теми 5 Тема створення "радянської 

людини". "Героїчне-

злочинне" в радянській 

історії. Місце зйомок - місто 

Горішні Плавні 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4,5 Цікавий сюжет, цікавий 

основний конфлікт. 

Придумані персонажі і 

обставини. Діалоги про 

роботу комбінату - неживі, 

суто інформативні. 
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Головній героїні бракує 

енергії. 

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. 

______________________________ 



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 Нижній горизонт 

Автори кінопроекту Жанна Озірна 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Радар філмс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікаво, чому в повнометражному дебюті частка 
прав держави буде складати менше 50 відсотків? Не 
ясно для чого бюджет так завищено. Сценарій 
розмірений по темпу, добре структурований. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Посередньо 
Актуальність теми 3 Непереконливо 
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 Сценарій розмірений по темпу, добре 
структурований. 

Усього балів: 10  

 
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 «Нижній горизонт» 

Автори кінопроекту Озірна Жанна Вікторівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ "РАДАР ФІЛЬМЗ" 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Драматична історія про дівчину-історика, 

яка виявляє історичне  підтасовування й 

постає перед вибором: чесність або добрі 

стосунки з небайдужими їй людьми. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 2  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 Ідея цікава, але реалізація 

квола. Половину сценарію 

сюжет тупцяє на місці. 

Характери персонажів 

продумані, але характер 

головної героїні бляклий. 

Прецінь ключова проблема 

твору ─ діалоги-лекції ніби 

списані з підручників 

історії та хроніки перепису 

населення. Розлогі 

міркування, навіть 

присмачені історичними 

фактами, неймовірно 

гальмують динаміку і 

роблять історію понурою. 



2 
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Усього балів: 7  

 

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. 

______________________________ 


