
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 телесеріали 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту "Чорна гора" 

Автори кінопроекту Олексій Даруга 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Ідас Інтернешнл Філм" 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Таємнича історія пошуку себе. Спроби 

відкрити містичні таємниці свого минулого 

і сучасного та врешті решт знайти своє 

справжнє кохання. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Свіжа. 

Актуальність теми 3 Сила кохання і світла в 

людини переможе всі 

негаразди.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Вправно написаний 

сценарій. Цікаві персонажі. 

Усього балів: 10  

 

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. 

______________________________ 



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

 

Назва кінопроекту Чорна гора 
Автори кінопроекту Даруга Олексій Олександрович  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «ІДАС ІНТЕРНЕШНЛ ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава  історія. Трохи казкова. Трохи 
натуралістична. Здається, що автори 
продовжують її доробляти. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Це вже не вперше 
Актуальність теми 4  
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 Таке враження, що автори 
не завершили процес 

написання сценарію. Деякі 
колізії визивають питання. 

Усього балів: 12  

 
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 / неігрові (документальні) телевізійні 

серіали для широкої глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Чорна гора 

Автори кінопроекту Даруга Олексій Олександрович, Лаюк 

Мирослав Миколайович, Савиченко 

Євгенія Олександрівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ІДАС ІНТЕРНЕШНЛ ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий задум, але сюжет надзвичайно 

перевантажений. Таке враження, ніби туди 

потрапило абсолютно все, що спало на 

думку авторам в процесі розробки ідеї. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,8 Задум, без сумніву, цікавий, 

але сама фабула історії - це 

справжній узвар з героїв та 

обставин. 

Актуальність теми 3,9 Певною мірою присутня. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,9 Сюжет історії 

перевантажений: тут і 

діагностика у Києві, і 

мольфарство в Карпатах, і 

питущий афганець-перша 

любов, і суджений-мольфар, 

і демон Пекун, і боксерська 

секція, і химерна бабця, і 

бандити, і "колишня"-

Лісова Мавка. 
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Продовження додатка 4 

 

Усього балів: 11,6  

 

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

 

Назва кінопроекту Чорна гора 
Автори кінопроекту Олексій Даруга 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Ідас Інтернешнл Філм" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія цікава, але сюжет нагадує один з багатьох, що ми вже 
бачили. Ідея проекту не нова. Тема проекту вже 
використовувалась у подібних проектах, але способи її 
реалізації та авторське бачення здаються оригінальними. Тему 
проекту не можна назвати актуальною на сьогодення. Проект 
підготовлено якісно. Сценарій технічно оформлений вірно. 
Драматургія правильна та зрозуміла. Вибір стилю вдалий. 
Головні герої прописані добре, мотивація зрозуміла. Художня 
правдивість конфліктів та їх вирішення виправдані. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея проекту не нова. Тема проекту вже 
використовувалась у подібних проектах, але 
способи її реалізації та авторське бачення 
здаються оригінальними. 

Актуальність теми 3 Тему проекту не можна назвати актуальною на 
сьогодення. 

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

4 Проект підготовлено якісно. Сценарій 
технічно оформлений вірно. Драматургія 
правильна та зрозуміла. Вибір стилю вдалий. 
Головні герої прописані добре, мотивація 
зрозуміла. Художня правдивість конфліктів та 
їх вирішення виправдані. 

Усього балів: 11  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 
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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) 

(пункт4розділуІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Ігрові телесеріали. 16 конкурс. Перший етап 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ЧОРНА ГОРА 

Автори кінопроекту Даруга Олексій 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Ідас інтернешнл філм” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про сильну жінку, яка допомагає 

людям та намагається при цьому знайти своє 

особисте щастя. 
 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Сила жінки в її здібностях 

допомагати іншим 

Актуальність теми 3 Пошук особистого щастя на 

землі своїх предків 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій спочатку доволі 

побутовий, але згодом 

перипетії набирають обертів 

і сюжет стає більш цікавим. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії  

_________________



 

 

* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електроннійформі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 


