
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 «Тореадори» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Якубов Артур Шамільович  

 Оператор-постановник Моргунов Володимир 
 Композитори Плавко Юрій 
Художник-постановник Багаліка Васса-Кароліна  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Знімальний Цех Артура Якубова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Після поранення, з фронту повертається колишній 
професійний футболіст. Обіцяної роботи він не 
отримує і останнє, що залишається – стати 
тренером місцевої футбольної команди да 
привести її до перемогу.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Історія про життя колишнього 
професійного футболіста, після 
повернення з фронту. 

Актуальність теми 5 Історія про життя колишнього 
професійного футболіста, після 
повернення з фронту. 

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

5 Після поранення, з фронту 
повертається колишній 
професійний футболіст. 
Обіцяної роботи він не отримує і 
останнє, що залишається – стати 
тренером місцевої футбольної 
команди да привести її до 
перемогу. 

Усього балів: 15  
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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 Тореадори 

Автори кінопроекту Артур Якубов 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова», 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сценарій насичений подіями та персонажами. 
Динамічний сюжет. Актуальна тема ветеранів. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не зовсім оригінально.  
Актуальність теми 4 Актуальна тема.  
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій насичений подіями та 
персонажами. Динамічний сюжет. 
Актуальна тема ветеранів. 

Усього балів: 11  

 
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 Тореадори 

Автори кінопроекту Якубов Артур Шамільович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Гарний задум, оптимістична інтонація. 

Забагато шаблонних рішень в сюжеті та 

персонажах. Історії бракує глибини. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,5 Оптимістична інтонація, але 

забагато шаблонів у сюжеті 

та героях. 

Актуальність теми 3,7 Провінційні міста України. 

Аматорський футбол. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,5 Експозиція надто 

"поверхнево" заявляє героїв 

та обставини. Героям бракує 

правдоподібності. 

Недостатньо розкриті 

внутрішні конфлікти героїв. 

Розумово неповноцінний 

воротар у сценарії наразі 

виглядає карикатурно. 

Усього балів: 10,7  
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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 Тореадори 

Автори кінопроекту Артур Якубов 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова», 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Структура та послідовність подій подібні до низки 
спортивних американських фільмів. Та зрештою 
така подібність може привести глядачів в кіно зали. 
Безперечно актуальна тема реабілітації ветеранів. 
Можливо варто пошукати спів фінансування.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Подібно до низки спортивних 
американських фільмів. Також тема 
досвіду реабілітації ветеранів лежить 
на поверхні.  

Актуальність теми 5 Безперечно актуальна тема.  
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 Структура та послідовність подій 
подібні до вже згаданих спортивних 
фільмів. Та зрештою така подібність 
може привести глядачів в кіно зали 

Усього балів: 12  

 
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 «ТОРЕАДОРИ» 

Автори кінопроекту Якубов Артур Шамільович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова», 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Спортивна драмедія про людей з різних 

світів, яких об’єднав футбол. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

5 Ідея не нова, але реалізація 

добра. Сюжет випромінює 

атмосферу дружби й 

правильних вчинків.  

Драматургійно й яскраво 

показане згуртування 

несумісних один з одним 

особистостей завдяки 

спорту. Емоції та характери 

персонажів пророблені, 

трохи не вистачає гумору, 

як у схожому французькому  

проекті «Команда мрії» 

(2012 р.) 

Усього балів: 12  

 

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. 

______________________________ 


