
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 короткометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту ХАЙ БУДЕ СОНЦЕ, ТА ЗНИКНЕ ТЬМА! 

 

Автори кінопроекту режисер та сценарист Тихомиров Ігор Анатолійович 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сценарій дотримується лаконічної подачі. Скупість у 
зображальних засобах, з одного боку, підкреслює 
притчевість історії, з іншого боку, театралізує проєкт. 
Відкритий фінал, де крапка ставиться несподівано й 
різко, потребує часу для глядача, щоб осмислити 
побачене. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Війна очима жінки, що чекає, — задум 
не новий, але розкритий по-новому як 
філософська притча. 

Актуальність теми 4 Осмислено тематику, що сьогодні є для 
нашого суспільства більш ніж гострою. 

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

4 Використано гіперболізацію як спосіб 
проживання травматичного досвіду. 

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 короткометражні фільми дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту ХАЙ БУДЕ СОНЦЕ, ТА ЗНИКНЕ ТЬМА!

Автори кінопроекту режисер та сценарист Тихомиров Ігор Анатолійович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Дуже схоже на театральну постановку, потрібно,
можливо, передавати історію дією і художніми
образами.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна ідея.
Актуальність теми 4 Тема актуальна.
Драматургічна якість сценарію:

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

4 Потребує доопрацювання в діалогах і
показування дії на екрані, але загалом
є потенціал.

Усього балів: 12

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 Ігрові короткометражні фільми дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ХАЙ	БУДЕ	СОНЦЕ,	ТА	ЗНИКНЕ	ТЬМА!	 
Автори кінопроекту Тихомиров	Ігор	Анатоліи1 ович	 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ	«ПРОДЕКС	ФІЛМ» 

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

2034	рік.	Триває	віи1 на.	
Медична	сестра,	що	працює	в	
прифронтовому	шпиталі,	очікує	на	
дзвінок	когось	зі	своıх̈	коханців.	Всі	вони	
солдати,	що	перебувають	на	лініı	̈
зіткнення.	В	місті	немає	мобільного	
зв’язку	та	інтернету,	працює	лише	
стаціонарнии1 	телефон.	Одного	разу,	під	
час	нищівного	артобстрілу,	вона	
залишиться	вдома	аби	не	пропустити	
дзвінок...	 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Майже фантастична історія 

Актуальність теми 5 З перепетією від трагедії до 
надії… 

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

4 Екран покаже… але назву 
зробіть іншу, щоб не 
відкривати карти 

Усього балів: 14  
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Продовження додатка 4 
	
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 Ігрові короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ХАЙ БУДЕ СОНЦЕ, ТА ЗНИКНЕ ТЬМА!  
Автори кінопроекту Тихомиров Ігор Анатолійович  
Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ПРОДЕКС ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Якась дуже складна і незрозуміла мотивація 

головної героїні. І авторського колективу. 

Режисерське бачення розкриває бажання 

автора створити постмодерністську 

філософську картину. Однак філософії я не 

побачив. І навіщо тут війна? Наскільки 

виправданим є апелювання до цієї теми?  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Тема не оригінальна. А 

кінцівка з розплющеними 

очима – якось взагалі 

нецікаво. Вже б лежала собі 

вся така мертва.  

Актуальність теми 2 Актуальність теми 

жертовності є надто 

узагальненою. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Окрім змісту сценарію, який 

особисто мені не 

подобається, слід 

відзначити високу якість 

написання цього твору. 

Дуже образний і 

лаконічний. Стриманість 

діалогів створює потрібну 
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Продовження додатка 4 

 

атмосферу фільму. Я думаю, 

автор гарно передав мову 

майбутнього – дуже скупу 

на слова.  

Усього балів: 8  

 

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 короткометражні фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «ХАЙ БУДЕ СОНЦЕ, ТА ЗНИКНЕ 
ТЬМА!» 

Автори кінопроекту Режисер -постановник Тихомиров Ігор 
Анатолійович  
Оператор-постановник Швидченко Ігор 
Сергійович  
Художник-постановник Ларіонов Юрій 
Олександрович 
Композитори Самойло Андрій Михайлович  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПРОДЕКС ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм для людей різного віку.  
Історія життя медсестриа, що зустрічається 
з солдатами. Про людей, котрі готові 
загинути заради порятунку ближнього, як 
фізично так і духовно. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 
 

Про кохання під час війни 

Актуальність теми 5 Про кохання під час війни.   
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Історія життя медсестриа, 
що зустрічається з 
солдатами. Про людей, 
котрі готові загинути заради 
порятунку ближнього, як 
фізично так і духовно.  
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Продовження додатка 4 
 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
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. 

______________________________ 



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 ігрові фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ХАЙ БУДЕ СОНЦЕ, ТА ЗНИКНЕ ТЬМА! 
Автори кінопроекту Тихомиров Ігор Анатолійович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ПРОДЕКС ФІЛМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже складна та незрозуміла історія. Сценарій написано на 3-
х аркушах. Заявлений хронометраж 10 хвилин. Діалогів на 1 
хвилину. Думка та посил автора незрозумілі. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 тема не зрозуміла - не можу назвати її 
оригінальною 

Актуальність теми 3 Тема війни актуальна, а те що відбувається у 
сюжеті - не зрозуміло та не актуально. 

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

2 Сценарій потребує серйозного 
доопрацювання. Зараз зовсім нічого не 
зрозуміло. 

Усього балів: 7  

 
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 короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ХАЙ БУДЕ СОНЦЕ, ТА ЗНИКНЕ ТЬМА! 
Автори кінопроекту Тихомиров Ігор Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ПРОДЕКС ФІЛМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Не розкрита сутність ідеї та актуальності 

теми. Погано оформлений сценарій. 

Потрібно переробити.  
 

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 

2 -  

Усього балів: 8  

 

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. 

______________________________ 


