
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 фільми міжнародна ко-продукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Закрий рота!»  

Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер – постановник 

КутузоваТаїсія Валеріївна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

16-річний Сергій розслідує корупційні 

оборудки в рідному селі під Києвом, поки 

на нього не нападає місцевий депутат. В 19 

Сергій кидає собі виклик - він балотується 

до місцевої ради проти депутата, який 

напав на нього три роки тому. Але спроба 

взяти на себе відповідальність за всю 

громаду стає занадто важкою для Сергія, 

тож він продовжує шукати себе, аби бути 

щасливим.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Про вчинки та 

відповідальність у 

сучасному житті 

Актуальність теми 5 Актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Життя і вчинки сучасної 

молодої людини. Початок 

шляху 

Усього балів: 14  
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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 фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Закрий рота!» 

Автори кінопроекту Кутузова Таїсія Валеріївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Вся історія молодого активіста описується у 

минулому часі. А що ж, власне, 

зніматиметься? З поданих документів не 

зрозуміло. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Стандартний портрет 

людини. 

Актуальність теми 3 Подолання корупції в 

Україні - актуальна справа. 

Але не зрозуміло, як це 

відображатиметься у фільмі. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарно так все описано, 

ніби вже зафіксовано на 

камеру. Отже, не зрозуміло 

за яким сценарієм 

зніматимуть у майбутньому. 

Усього балів: 9  

 

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 фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Закрий рота!» 

Автори кінопроекту КутузоваТаїсія Валеріївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Болісна та своєчасна історія створена для 

того щоб привернути увагу байдужих. Не 

зовсім зрозумілий фінал. Потребує 

додаткових пояснень ідея фільму. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Спостереження за героєм в 

момент дії 

Актуальність теми 5 Маленька небайдужа 

людина вступає в двобій з 

байдужим, корисливим, 

хижим світом 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 З трітменту не зрозуміла 

структура  

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Реквізити особи – підписувача* 
  

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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Закрий рота» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник КутузоваТаїсія 

Валеріївна  

Операто-постановник Шилов Олександр 
Художник-постановник  Березін Андрій 
 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»  

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія молодого активіста, котрий за свій 
юний вік встих пройти шлях від 
громадського діяча до балотування в 
депутати. Історія про дорослішання 
підлітка, який хоче стати вільним. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Тема пошуку себе,  
дорослішання підлітка, 
який хоче стати вільним.  

Актуальність теми 4 Тема пошуку себе,  
дорослішання підлітка, 
який хоче стати вільним.  

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

4 Тема булінгу в соціумі та як 
на нього реагують дорослі. 
Проблеми на які дорослі  
самі закривають очі.. 
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Усього балів: 12  

 
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 Ігрові повнометражні фільми  мажоритарна 
копродукція 

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

 

Назва кінопроекту Закрий рота 
Автори кінопроекту Таісія Кутузова 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Прекрасна історія сильного зростаючого 
героя. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Прекрасна історія сильного 
зростаючого героя. 

Актуальність теми 5 Тема корупції як ніколи 
актуальна в Україні 

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

5 Сподобалась стилістика 
режисера та спосіб 
оповідання. Чекатиму на 
особисту презентацію. 

Усього балів: 15  

 
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. 
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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 фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Закрий рота!» 

Автори кінопроекту Кутузова Таїсія Валеріївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН», 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дуже цікавий герой. Болюча життєва  

драматургія, яка в перипетіях однієї 

людини розкриває проблеми всього 

українського соціуму. Потужна творча та 

продюсерська група.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  Оригінальна ідея.  

Актуальність теми 5  Дуже актуальна тема.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5  Життєві перипетії героя 

якісно та творчо пророблені 

драматургічно.  

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. 
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______________________________ 


