
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 «Папіллон» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Оніщенко Ксенія 

Володимирівна  
Оператор-постановник Володимир Усик  
Художник постановник Віталій Бірківський  
Композитор Євген Якшин 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відпвоідальністю 
«Кіновир»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Кримінальна біографічна драма. 
Історія розповідає випускний вечір однокласників. 
Цього дня зникає дівчина і тільки через 10 років 
розкривається таємниця загадкового вбивства.    

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Кримінальна історія з 
елементами трилеру. 

Актуальність теми 5 Кримінальна історія з 
елементами трилеру. 

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

5 Історія розповідає випускний 
вечір однокласників. Цього дня 
зникає дівчина і тільки через 10 
років розкривається таємниця 
загадкового вбивства.    

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
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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. 

______________________________ 



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 Папіллон 

Автори кінопроекту Ксенія Оніщенко 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Кіновир» 

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 2 Не  оригінально  
Актуальність теми 3 Не досить актуально 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

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

 
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 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 Папіллон 

Автори кінопроекту Оніщенко Ксенія Володимирівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кіновир» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Багатофігурна композиція, епічний 

конфлікт - цікавий та амбітний задум, але не 

реалізований. Внутрішні конфлікти героїв 

не розкриваються. Персонажі не продумані 

до кінця. В історії забагато "чорного 

кольору". 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,8 Багатофігурна композиція, 

епічний конфлікт - цікавий 

та амбітний задум, але не 

реалізований. Вся історія - 

суцільне нещастя. 

Актуальність теми 3,8 Київ трьох десятиліть (не 

відображено різницю 

періодів). Через 

сексуальний розлад батька 

Вітя виростає геєм?? 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

3,8 Вчинки Мілени та інших 

героїв дещо непослідовні, 

суперечать заявленим 
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Продовження додатка 4 

 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

характерам.  Експозиція "з 

90-х" лише формально 

презентує героїв, не заявляє 

характери. Як розв’язка 

працює на вирішення 

внутрішніх конфліктів 

героїв? Діалоги надто 

лобові. 

Усього балів: 11,4  

 

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 Папіллон 

Автори кінопроекту Ксенія Оніщенко 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Кіновир» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Сценарій насичений персонажами і подіями. Персонажі 
добре пропрацьовані А от структуру та подієвий ряд 
варто збалансувати, та ще допрацювати. Вважаю не 
етичним вказувати в переліку знімальної групи, як 
доповнення до заявки, професіоналів, які не надавали на 
це згоду. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Не достатньо оригінально  
Актуальність теми 3 Посередньо 
Драматургічна якість сценарію: 

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

3 Персонажі добре пропрацьовані А от 
структуру та подієвий ряд варто 
збалансувати, та ще допрацювати. 

Усього балів:   

 
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 «ПАПІЛЛОН» 

Автори кінопроекту Оніщенко Ксенія Володимирівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «Кіновир», 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Драма про п’ятьох друзів, яких через роки 

об'єднує кримінальна таємниця. 
 

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 

4 Цікавий сюжет складається 

із сплетення елементів 

драми й детективу. Герої-

друзі абсолютно різні, 

характери продумані. 

Кожен з них доповнює 

іншого і становить мозаїку 

оповідання, є гарні візуальні 

знахідки. Однак розлогі 

діалоги і велика кількість 

побутових деталей 

відволікають від сюжету і 

робить його менш ладним. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Продовження додатка 4 

 

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. 

______________________________ 


