
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 «П’ятниця 13те» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Насипаний Віктор 

Євгенович  
Оператор-постановник Олександр Сєдов  
Художник постановник Тетяна Дзюба  
Композитор Віктор Павлов  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відпвоідальністю 
"Гольфстрім продакшн"  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Комедія. 
Історія про святкування дня народження, яке 
припало на п’ятницю 13. Наш герой не вірить в 
забобони, але поступово цей день приносить ййому 
все більше сюрпризів.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія про святкування дня 
народження, яке припало на 
п’ятницю 13. Наш герой не 
вірить в забобони, але поступово 
цей день приносить йому все 
більше сюрпризів. 

Актуальність теми 4 Історія про святкування дня 
народження, яке припало на 
п’ятницю 13. Наш герой не 
вірить в забобони, але поступово 
цей день приносить йому все 
більше сюрпризів. 

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

4 Історія про святкування дня 
народження, яке припало на 
п’ятницю 13. Наш герой не 
вірить в забобони, але поступово 
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цей день приносить ййому все 
більше сюрпризів. 

Усього балів: 12  

 
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 П'ятниця 13 

Автори кінопроекту Віктор Насипаний 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Гольфмтрім продакшн.» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Кінопроєкт не надає впевненості у тому, що фільм буде 
належної якості. Мотивація персонажів не переконлива, 
логіка подій розмита.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Виглядає анегдотично 
Актуальність теми 2 Не досить акутуально 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

2 Кінопроєкт	не	надає	впевненості	у	тому,	
що	фільм	буде	належної	якості.	Мотивація	
персонажів	не	переконлива,	логіка	подій	
розмита.		

 
Усього балів: 7  

 
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 П’ятниця 13-те 

Автори кінопроекту Насипаний Віктор Євгенович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Гольфстрім продакшн" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Багатофігурна композиція, але персонажі і 

конфлікти -  непродумані. Не продумані 

стосунки між героями. Недоречний 

анекдотичний фінал. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,5 Історія нагадує 

повнометражний анекдот. 

Переворот зі знімальною 

групою - недоречний. 

Актуальність теми 3,5 Взаємовідносини між 

людьми 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,5 Герої продумані 

поверхнево. Нечіткі 

мотивації, невиправдані 

реакції. Непродумані 

стосунки між героями. 

Карикатурний фінал. Є 

певна заданість в розвитку 

сюжету. 
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Усього балів: 10,5  

 

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 П'ятниця 13 

Автори кінопроекту Віктор Насипаний 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Гольфмтрім продакшн.» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Анекдотична ситуація, навколо якої побудовано 
сценарій, більше схожа на матеріал для короткого метру. 
Можливо варто допрацювати сценарій. В сценарії є 
логічні прогалини. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Анекдот 
Актуальність теми 2 Не переконливо 
Драматургічна якість сценарію: 

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

2 Можливо варто допрацювати сценарій. В 
сценарії є логічні прогалини. 

Усього балів: 7  

 
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 «П’ЯТНИЦЯ 13» 

Автори кінопроекту Насипаний Віктор Євгенович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ "Гольфстрім продакшн" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Комедійна історія про те, як безглузда 

помилка може змінити хід життя зовні 

цілком благополучних людей. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

4 Добротне комедійне, хоча й 

десь драматичне кіно в 

стилістиці «Ідеальні 

незнайомці»: мінімум 

локацій, максимум діалогів 

і поступове розкриття 

характерів персонажів. 

Необхідно додати трохи 

більше «перцю» в діалоги. 

Усього балів: 12  

 

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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_________________ 
* 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. 

______________________________ 


