
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 «Плюс» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Юрій Петрович Ластівка  

Оператор-постановник Микола Єфименко  
Художник постановник Андрій Бур'яненко  
Композитор Тарас Пушик 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ІнсайтМедіа»  
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історії волонтерів та військових. Події 
розгортаються біля лінії розмежування. Історія про 
кохання, важкий вибір та пошуки себе.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Тема волонтерства та життя 
військових. 

Актуальність теми 5 Тема волонтерства та життя 
військових.  

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

5 Історії волонтерів та військових. 
Події розгортаються біля лінії 
розмежування. Історія про 
кохання, важкий вибір та 
пошуки себе.  

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  



2 
 

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. 

______________________________ 



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 Плюс 

Автори кінопроекту Юрій Ластівка 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Інсайд медіа» 

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 Не досить оригінальна ідея 
Актуальність теми 4 Актуально 
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: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у 
разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
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 Плюс 

Автори кінопроекту Ластівка Юрій Петрович 

Коновалов Костянтин Георгійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ІнсайтМедіа» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Нечіткий авторський меседж. Не виражені 

конфлікти героїв. Проблеми з мотивацією 

героїв. Неправдиві обставини героїв. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,4 Який авторський меседж 

історії? 

Актуальність теми 3,5 Переплетіння доль. Вибір 

людини. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,5 Не виражені конфлікти 

героїв. Відсутня мотивація - 

чому вчителька Єва їде на 

Схід? Неправдиві обставини 

героїв. 

Усього балів: 10,4  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

 

 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

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 Плюс 

Автори кінопроекту Юрій Ластівка 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Інсайд медіа» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Згідно заявки продюсери заявляють 60 знімальних днів, 
що виглядає невиправдано, навіть для режисера 
дебютанта. Дуже розлога структура. Можливо варто 
скоротити кількість новел. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Посередньо  
Актуальність теми 4 Достатньо актуально 
Драматургічна якість сценарію: 

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

2 Дуже розлога структура. Можливо варто 
скоротити кількість новел. 

Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у разі 
його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
 



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 «ПЛЮС» 

Автори кінопроекту Ластівка Юрій Петрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «ІнсайтМедіа», 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Драматично-трагічні новели об'єднані 

темою війни. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 5  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 Своєчасна ідея показати 

історії людей на війні. 

Однак автор застряг на межі 

й так і не зміг визначитися з 

подачею матеріалу: або 

образне, авторське кіно, або 

реальне життя. 

Актуальність теми 

безумовна, проте в народно-

патріотичному кіно герої 

мають бути менш 

картонними, а драматургія 

менш шаблонною та 

пафосною. 

Усього балів:   

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 



2 

 

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. 

______________________________ 


