
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 спільного 

виробництва міноритарна копродукція  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта  

  

Назва кінопроекту  «Дім»  

Автори кінопроекту  Режисер – Ор Сінай  

Автор – Ор Сінай  

Оператор – Нільс Кроне  

Художник-постановник – Дорота  

Славецька  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника фільму)  

ТОВ «ФОРФІЛМЗ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект  

Актуальна драма про тугу за домом, 

стосунки з рідними та вирішення власної 

душевної драми – де моє місце.   
  

Назва критерію  Кількість балів  

(від 1 до 5)  

Аргументація  

Оригінальність ідеї  5  Актуальна драма про тугу 

за домом, стосунки з 

рідними та  вирішення 

 власної душевної 

драми – де моє місце.  

Актуальність теми  5  Актуальна тема  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення  

  5  
  
  

Вирішені конфлікти, 

цільний сюжет, структура та 

мотивація героїв.  



Усього балів:   15    

  

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення)  

Відповідає/не відповідає  

2  
  

Продовження додатка 4  

  

  

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 спільного 

виробництва міноритарна кінопродукція 

 

Назва кінопроекту ДІМ 

Автори кінопроекту Ор Сінай 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ФОРФІЛМЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Соціальна драма про болюче, але тверезе 

усвідомлення того, що самопожертва на яку 

ми ідем заради світлого майбутнього 

близьких не завжди буває виправданою.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 тема неодноразово  

висвітлювалась у мистецтві, 

але в даному контексті 

оригінальність не є 

вирішальним фактором.  

Актуальність теми 4 Майже кожен глядач зможе 

самоідентифікувати себе з 

головною героїнею 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Героїня викликає емпатію, 

добре розгорнутий одвічний 

конфлікт батьків та дітей.  

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ДІМ 

Автори кінопроекту Ор Сінай 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 

ТОВ «ФОРФІЛМЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сумна, лірична історія про жінку, яка 

розривається між своєю сім'єю та коханням, 

між минулим і сьогоденням.  

Драматургія добротна, образи героїв 

розкриті, емоціональні акценти розставлені 

грамотно. Однак сюжету не вистачає 

гостроти, напруги, тривожного передчуття 

й несподіванок.  

 

 

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 

3 Оповідання розгойдується 

повільно, навіть монотонно. 

Іншими словами, творці не 

дожимають історію, немов  

побоюючись переступити 

межу й піти на відвертий 

драматизм. 
 

Усього балів: 10  
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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 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 спільного 

виробництва міноритарна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ДІМ 

Автори кінопроекту Ор Сінай 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Форфілмс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Головна героїня кінопроєкту «Дім» - це 

образ в котрому кожна друга українська 

жінка зуміє себе впізнати. Белла мріє про 

кращу долю для своїх дітей, що спонукає її 

поїхати на заробітки до чужої країни. 

Здавалося б звичайна банальна історія, але 

сам персонаж Белли відкриває нам 

заробітчанку з іншого боку через її 

любовний зв’язок з охоронцем дому, де вона 

працює. «Дім» ставить перед нами важливі 

питання вибору, і що є «домом» насправді?! 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 На жаль, ідея не є 

оригінальною. Існує безліч 

проєктів подібного змісту 

Актуальність теми 5 В наш час годі заперечувати 

актуальність даної теми 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Добре розкрито внутрішній 

конфлікт головної героїні. 

Персонажі та їх проблеми 

відповідають часу. Варто 

відзначити образ Саші, 
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Продовження додатка 4 

 

блогера, що є актуальним в 

наш час.  

Усього балів: 11  

 

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 повнометражні фільми спільного 
виробництва міноритарна ко-продукція  

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

 

Назва кінопроекту «Дім» 
Автори кінопроекту Ор Сінай 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ФОРФІЛМЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Реалістичність даного проекту вражає. 
Одне маленьке застереження - українській 
аудиторії можуть бути недостатньо 
зрозумілими проблеми іноземної 
громадянки, що заплуталась у своїх 
життєвих намірах. Тим не менш, 
професійний творчо-продюсерський склад 
проекту вселяє надію в його успішну 
реалізацію і подальшу презентацію нашої 
країни на престижних міжнародних 
фестивалях.    

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна ідея. 
Актуальність теми 4 Посередня актуальність 

 
Драматургічна якість сценарію: 

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

5 Цікавий сценарій. 

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 повнометражні фільми спільного 
виробництва міноритарна копродукція 

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

 

Назва кінопроекту ДІМ 
Автори кінопроекту Ор Сінай 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ФОРФІЛМЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

 Соціально важлий проект, який піднімає багато 
складних питань взаємовідносин у родині. Цікаво, 
що це стосується не тільки батьків, які поїхали на 
заробіток, а взагалі всіх, хто приносить себе в 
жертву заради майбутнього дітей, або родини.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея самопожертви заради  
створення майбутнього своїх дітей 
не нова, але цікава і важлива.  

Актуальність теми 5 Тема важлива і актуальна, багато 
сімей в Україні і світі живуть як 
«чужі»  

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

5 Цікаві і справжні герої, глядач може 
відчути протилежність двох світів та 
конфлікти головних героів. 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт експертної комісії  
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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. 

______________________________ 


