
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 Неігрові короткометражні фільми 

тематичні _30-річчя незалежності України_ 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Моя Україна» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Сеітаблаєв Ахтем 

Шевкетович  
Оператор-постановник Олексій Ламах  
Художник-постановник Владлен Одуденко  
Композитор Єліч Мілош  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Короткі історії в яких головними героями 
виступатимуть відомі українські актори. Вони 
будуть читати вірші відомих українських 
письменників, в яких вони зізнаються у коханні до 
Батьківщини, її краси та природи.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Актори читатимуть вірші 
відомих українських 
письменників, в яких вони 
зізнаються у коханні до 
Батьківщини, її краси та 
природи.. 

Актуальність теми 4 Актори читатимуть вірші 
відомих українських 
письменників, в яких вони 
зізнаються у коханні до 
Батьківщини, її краси та 
природи.. 

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

3 Короткі історії в яких 
головними героями 
виступатимуть відомі українські 
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героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

актори. Вони будуть читати 
вірші відомих українських 
письменників, в яких вони 
зізнаються у коханні до 
Батьківщини, її краси та 
природи. 

Усього балів: 11  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
Відповілає 

 
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 Короткометражні неігрові фільми-дебюти 
до 30-річчя незалежності України 

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

 

Назва кінопроекту Моя Україна 
Автори кінопроекту Ахтем Сеітблаєв 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "АП ЮЕЙ СТУДІО" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Достойна ідея для реалізації 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Дуже круто придумано через вірші розказати 
про красу та велич нашої країни. Дякую! 

Актуальність теми 5 Прекрасний фільм до ріцниці Незалежності 
України..  

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

5 Прекрасний сценарій, але трішки не вистачає 
особистої історії медийних персонажів у 
сценах, які йдуть після читання віршів 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

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. 
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______________________________ 



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 Неігрові короткометражні фільми тематичні
до “30-річчя незалежності України”

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

  

Назва кінопроекту Моя Україна
Автори кінопроекту Сеітаблаєв Ахтем Шевкетович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Цей фільм присвячений читанню віршів
медійними особистостями, не зрозуміло, які
саме особистості будуть задіяні і цей
контент ніяк неможливо назвати неігровим
короткометражним фільмом, це відеоролик
для телебачення, або для
інтернет-платформ, можливо заявники
помилилися із грантодавцем, для створення
такого контенту є УКФ.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Не є цілісним фільмом,
тому ідея не є
оригінальною.

Актуальність теми 2 Тема є не актуальною для
цієї категорії.

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

2 У пакеті документів
заявники не надали
трітмент, тому не
зрозуміло, як буде
виглядати майбутній
фільм чи відео-ролик
(таким контентом він зараз
вважається). Так було
додано режисерське
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бачення, але це дещо інше
для неігрового кіно.

Усього балів: 6

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 Неігрові короткометражні 30-річчя 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Моя Україна 

Автори кінопроекту Сеітаблаєв Ахтем Шевкетович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цей проект схожий на рекламну кампанію 

будь-якого телеканалу, якому потрібно до 

свята щось патріотичне вставляти між 

телесеріалом та рекламою. Беручи до увагу 

формат проекту – це буде в більшості своїй 

стокове відео, до якого ніби музичним 

супроводом буде текст віршів про Україну. 

Ім’я режисера викликатиме цікавість. Але 

для такого продукту не потрібен цей 

режисер.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1 Читання патріотичних або 

зворушливих віршів під 

гарний візуальний ряд – не 

оригінально. 

Актуальність теми 3 Вся актуальність зводиться 

до просування 

туристичного потенціалу 

України. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій є – і це великий 

плюс. Але це історія скоріш 

для власного влогу, ніж 

справжнє кіно.  
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Усього балів: 7  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 Неігрові короткометражні фільми 

тематичні 30-річчя незалежності України 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту  

Моя Україна 

Автори кінопроекту  

Сидько Володимир Володимирович 

Сеітаблаєв Ахтем Шевкетович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 

 

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект «Моя Україна» –  

 В основі фільму одинадцять віршів знаних 

українських поетів. 

Проєкт є цікавим та актуальним . 

Рекомендація авторам - зняти референсне 

відео.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікавий задум 

Актуальність теми 5 Фільм важливий для 

розуміння культурного 

контексту  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Все на рівні.  

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 
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Реквізити особи – підписувача* 
 

_________________ 
* 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 Неігрові короткометражні фільми 

тематичні “30-річчя незалежності України” 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту МОЯ УКРАЇНА 

Автори кінопроекту Володимир Сидько 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

В основі фільму одинадцять віршів знаних 

українських поетів, як сучасних так і 

класиків літератури, серед яких Тарас 

Шевченко, Леся Українка, Іван Драч, Ліна 

Костенко, Грицько Чубай, Юрій 

Андрухович, та інші. Кожен з обраних 

віршів проілюструє один з одинадцяти 

епізодів стрічки. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна, свіжа 

Актуальність теми 4 Актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Цікаві герої і ситуації 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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 Неігрові короткометражні 30-річчя 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Моя Україна 

Автори кінопроекту Сеітаблаєв Ахтем Шевкетович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Класна ідея, але потрібно доробити 

сценарій.  На сьогодні тема, яка пов’язана із 

нашою країною є дуже актуальною. Мені 

сподобалось поєднання наших 

письменників.  
 

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 

2 
 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

______________________________ 


