
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 «Тінь звіра» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Джалалі Ганна 

Володимирівна  

Оператор-постановник Моіноддін Джаларі  
Композитори Євгеніо Мініні  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
2 ПІПЛ ПРОДАКШН 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку. 
Кримінальна драма.  
Невелике гірське містечко сколихується від новини 
про серію зникнень туристів. Місцева влада 
починає пошуки, до яких підключається і місцевий 
єгер Володимир, життя якого просте та нудне, аж 
поки не з’ясовуються нові обставини у 
розслідуванні.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Маленьке містечко, під 
підозрою кожен.  

Актуальність теми 4 Кримінальна драма. 

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

5 Невелике гірське містечко 
сколихується від новини про 
серію зникнень туристів. 
Місцева влада починає пошуки, 
до яких підключається і 
місцевий єгер Володимир, життя 
якого просте та нудне, аж поки 
не з’ясовуються нові обставини 
у розслідуванні. 
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Продовження додатка 4 
 

Усього балів: 13  

 
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 Тінь звіра 

Автори кінопроекту Ганна та Моіноддін Джалалі 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «2 ПІПЛ ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Не зрозуміла мотивація героїв, вони не розвиваються, 
потрібне доопрацювання діалогів. Дуже схожий на 
інший український фільм. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Дуже схожий на інший український 
фільм. 

Актуальність теми 3 Не актуальна  
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. Дуже схожий 
на інший український фільм. 

Усього балів: 8  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

- 

 
 
Експерт експертної комісії а 

 
	



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 Тінь звіра 

Автори кінопроекту Джалалі Ганна Володимирівна, Джалалі 

Моіноддін 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "2 ПІПЛ ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий сюжет, прописані герої, вдалий 

сеттінг історії. Прописана інтрига. 

Небанальні обставини історії. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 ЦІкавий сюжет, небанальні 

обставини сюжету. 

Актуальність теми 4,6 Людина і природа. Людські 

стосунки. Віддалені 

містечка України. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4,3 Цікавий сюжет, прописані 

герої, вдалий сеттінг історії. 

Продумана інтрига. Дивний 

поворот сюжету, де 

головним підозрюваним 

стає батько протагоніста - 

76-річний дідусь з 

деменцією. 

Усього балів: 13,9  
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Продовження додатка 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 Тінь звіра 

Автори кінопроекту Ганна та Моіноддін Джалалі 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «2 ПІПЛ ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Зав’язка нагадує інший український фільм, який 
нещодавно вийшов на екрани. Нажаль варто 
визнати, що зйомки в горах (експедиція) можуть 
значно розтягнути бюджет. Раджу шукати спів 
фінансування та подаватися у відповідні секції.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Зав’язка нагадує інший український 
фільм 

Актуальність теми 3 Не має чітко визначеної теми  
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 Чітко прописані персонажі. Зрозуміла 
їх мотивація.  

Усього балів: 9  

 
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 «ТІНЬ ЗВІРА» 

Автори кінопроекту Джалалі Ганна Володимирівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «2 ПІПЛ ПРОДАКШН», 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Драматичний трилер про таємниці 

минулого. 
 

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 Добре скроєний трилер, не 

позбавлений недоліків,  але 

утримує увагу. Сюжет не 

новий, в даному жанрі 

взагалі складно здивувати 

глядача, але похмура, добре 

пророблена атмосфера й 

цікавий головний герой у 

наявності. 

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. 

______________________________ 


