
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 «Таке довге коротке життя » 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Леута Юрій Миколайович  

Оператор-постановник Валерій Махньов  
Художник-постановник Юрій Григорович  
Композитори Вадим Шер  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТРЕМПЕЛЬ ФІЛЬМЗ»,  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку. 
Історія про сьогодення. Головна героїня за 
вимушених обставин повертається в Україну, тут її 
ніхто не чекає, а не сподівана зустріч змінює все. 
Поряд з наростаючою хворобою у світі, герої 
усвідомлюють важливість кожного моменту. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Тема пандемії та її наслідків на 
психологічний стан людей. 

Актуальність теми 5 Тема пандемії та її наслідків на 
психологічний стан людей. 

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

5 Історія про сьогодення. Головна 
героїня за вимушених обставин 
повертається в Україну, тут її 
ніхто не чекає, а не сподівана 
зустріч змінює все. Поряд з 
наростаючою хворобою у світі, 
герої усвідомлюють важливість 
кожного моменту. 

Усього балів: 14  
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Продовження додатка 4 
 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
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 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Таке довге коротке життя 

Автори кінопроекту Юрій Леута 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «ТРЕМПЕЛЬ ФІЛЬМЗ», 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Не зрозуміла мотивація героїв, вони не розвиваються, 
потрібне доопрацювання діалогів. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Оригінальна ідея 
Актуальність теми 3 Актуально  
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

3 Не зрозуміла мотивація героїв, вони не 
розвиваються, потрібне доопрацювання 
діалогів. 

 
Усього балів:   

 
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 Таке довге коротке життя 

Автори кінопроекту Леута Юрій Миколайович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ТРЕМПЕЛЬ ФІЛЬМЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Задум будується на поєднанні двох 

атмосфер: внутрішнього і зовнішнього 

світів. Відсутність експозиції, зрозумілого 

бекграунду та чітких внутрішніх конфліктів 

героїв не працюють на цей задум. Героям 

бракує мотивації. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Атмосфери внутрішнього 

світу героїв і світу навколо 

існують паралельно, не 

народжують щось третє. 

Актуальність теми 4 Раптове кохання в умовах 

пандемії. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Непрописана експозиція. 

Незрозумілий бекграунд 

героїв. Нечіткі внутрішні 

конфлікти героїв. Деталі 

суперечать обставинам 

(зйомки кліпу у весняний 

локдаун 2020). Закадрові 
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Продовження додатка 4 

 

роздуми героя дещо 

патетичні. 

Усього балів: 12  

 

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 Таке довге коротке життя 

Автори кінопроекту Юрій Леута 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «ТРЕМПЕЛЬ ФІЛЬМЗ», 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Чудова чуттєва історія про кохання під час пандемії. 
Чітко прописані персонажі, в історії все працює. 
Після прочитання сценарію, захотілось обійняти 
близьких. Цілком глядацьке кіно.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна ідея, компактна і легка 
конструкція. 

Актуальність теми 5 Безумовно актуально  
Драматургічна якість сценарію: 

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

5 Чітко прописані персонажі, в історії все 
працює. 

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 «Таке довге коротке життя» 

Автори кінопроекту Леута Юрій Миколайович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «ТРЕМПЕЛЬ ФІЛЬМЗ», 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Українська інтерпретація французької 

мелодрами «Чоловік і жінка» (1966 р.) на тлі 

локдауну через пандемію  (COVID-19) 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 5  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 Сумна, зворушлива 

актуальна історія. Непогана 

драматургія, виразні 

персонажі, однак довгі, 

досить пафосні закадрові 

монологи й «клаптикове» 

оповідання роблять історію 

затягнутою і прісною. 

Усього балів: 10  

 

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. 

______________________________ 


