
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 «Революція на граніті: робота над 

помилками»  

Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер - Ткаченко 

Тарас Анатолійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Ткаченко Тарас Анатолійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

В 1990 році відбулася студентська 

Революція на граніті, яка викликала низку 

подій, в результаті яких Україна вийшла зі 

складу СРСР, ставши незалежною 

державою. Але вже 30 років Україна 

перебуває в полі впливу Російської 

Федерації як в економічному, так і в 

культурному вимірі. То чи стала Україна 

дійсно незалежною? 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Дослідження досвіду 

Студенстської Революції 

Актуальність теми 4 Так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Як Україні назавжди стати 

Незалежною? 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 
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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 «Революція на граніті: робота над 

помилками» 

Автори кінопроекту Ткаченко Тарас Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець Ткаченко Тарас 

Анатолійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Анатомія доби незалежної України – 

потрібна справа. Але в один фільм такий 

об’єм роботи не влізе. Є враження надлишку 

тем та об’єктів. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Спроба роздивитися 

перемоги та поразки 

сучасної України – задум 

доволі цікавий. Але автори 

розпорошують свою увагу 

на купу різних об’єктів. 

Актуальність теми 5 Аналіз життя країни – це 

багато в чому варіант 

зрозуміти себе.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Цікавий стрижень сценарію 

– віднайдення чотирьох 

учасників Революції на 

граніті. В іншому – доволі 

стандартна телевізійна 

драматургія. 

Усього балів: 11  
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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 «Революція на граніті: робота над 

помилками» 

Автори кінопроекту Ткаченко Тарас Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець Ткаченко Тарас 

Анатолійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея залучити очевидців 

революції 1990 року була б 

цікавою, якщо б автори 

мали їх інтерв’ю тих часів і 

поставили ті ж самі 

запитання тепер. 

Актуальність теми 4 Тема забута, тому цікава 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Структура трітменту схожа 

на історичну довідку, а не на 

структуру кінотвору.  

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
  

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  



2 

 

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.  

______________________________ 



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 «Революція на граніті_ робота над 
помилками» 

Автори кінопроекту Режисер-постановник Ткаченко Тарас 
Анатолійович  

Оператор-постановник Кришталович 
Олександр Петрович   

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Фізична особа-підприємець Ткаченко Тарас 
Анатолійович  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Автори фільму досліджують події 
Революції на граніті через призму всіх 
наступних рухів спротиву впливу Росії.   
Будуть використані архівні фото та 
відеоматеріали.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Боротьба за свободу та 
гідність нації. 

Актуальність теми 4 Боротьба за свободу та 
гідність нації.  

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

4 Автори фільму 
досліджують події 
Революції на граніті через 
призму всіх наступних 
рухів спротиву впливу 
Росії.   
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Будуть використані архівні 
фото та відеоматеріали. 

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 Революція на граніті робота над помилками 
Автори кінопроекту Ткаченко Тарас Анатолійович  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Фізична особа-підприємець Ткаченко Тарас 
Анатолійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікавий авторський проект. Хотілося би 
побачити референси. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікавий авторський проект. 
Актуальність теми 3 Тема революції є 

актуальною 
Драматургічна якість сценарію: 

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

3 Хотілося би побачити 
референси. 

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  

_________________ 
* 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 «Революція на граніті: робота над 

помилками» 

Автори кінопроекту Ткаченко Тарас Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець Ткаченко Тарас 

Анатолійович, 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Важлива тема. Гарна проробка тієї 

історичної миті. Але наразі драматургія 

самого фільму є дуже розмитою.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  Ідея оригінальна.  

Актуальність теми 5  Тема дуже актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3  Драматургія розмита і буде 

формуватися в залежності 

від матеріалу. Але хотілось 

би побачити хоча б основні 

драматургічні точки, які 

матеріал вже дає змогу 

сформувати.   

Усього балів: 13  

 

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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* 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

