
 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії  Ігровий короткометражний тематичний 

фільм  
 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «ДІМ» 

Автори кінопроекту Ор Сінай 

Найменування 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.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5  

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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. 



2 

 

Продовження додатка 11 

 

_____________________________ 



Додаток 5 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  
(пункт 11 розділу ІІІ) 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий 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 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 

Суспільна значущість 5 Досліджується 
взаємовідносини у родині, 
та право на своє щастя за 
будь яких умов 

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

4 Досвідчена українська 
команда. Варто переглянути 
операторську роботу, 
судячи з фрагменту 
(попереднього фільму) є 
питання до якості 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Заявлена потужна команда, 
круто, що режисер особисто 
пережила схожі події. Не 
вистачило візуалізації 
майбутнього фільму 

Усього балів: 13  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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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 5 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 11 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий 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 – режисер-постановник 

Найменування виробника фільму ТОВ «ФОРФІЛМЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Вже отримана частина фінансування від 

Ізраїльського фільмофонду. Актуальна та 

важлива історія, професійна команда. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Історія української 

емігрантки, суспільно-

значуща тема, що є 

актуальної не тільки для 

України. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Режисерка має власну 

історію, що спонукає до 

створення фільму. 

Професійна команда 

продюсерів, авторів,  

головна героїня, з якою 

режисерка вже має досвід 

роботи у короткому метрі. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Якісна презентація. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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 5 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 11 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий 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 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. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 3 Ідея проекту не є 

оригінальною, проте 

актуальною для України. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

3 Насторожує вибір актриси 

на головну роль в 

майбутньому кінопроєкті. З 

одного боку позиція авторів 

зрозуміла, адже актриса 

зуміла здобути 

популярність в Ізраїлі, що 

стосується ж питання 

володіння українською 

мовою, то виникають 

сумніви – чи вдасться в 

короткі терміни опанувати 

мову так, щоб передати всю 

глибину персонажу, не 

втрачаючи органічності. 
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Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Вдала презентація, добре 

розкрито потенціал проєкту. 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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 5 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  
(пункт 11 розділу ІІІ) 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий 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 виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ФОРФІЛМЗ» 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Файна реалістичність проекту. 
Професійний творчо-продюсерський склад 
проекту вселяє надію в його успішну 
реалізацію. Завдяки майбутній участі 
проекту на престижних міжнародних 
фестивалях відбуватиметься становлення 
нашої країни як потужного кіновиробника.    

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Оригінальна ідея. 
Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

5 Проект має дуже гарну 
команду виконавців.  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Цікавий сценарій. 

Усього балів: 14  
 

Відповідність тематики кінопроекту 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 5 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 11 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми спільного 

виробництва міноритарна кінопродукція 

 

Назва кінопроекту Дім 

Автори кінопроекту Ор Сінай 

Найменування виробника фільму ТОВ "ФОРФІЛМЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Соціальна драма про болюче, але тверезе 

усвідомлення того, що самопожертва на яку 

ми йдемо заради світлого майбутнього 

близьких не завжди буває виправданою.   

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Майже кожен глядач зможе 

самоідентифікувати себе з 

головною героїнею 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Сильна й потужна команда 

з великим досвідом, яка 

зможе реалізувати цю 

історію 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Атмосферний та якісний 

тизер 

Усього балів:                 14  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

_________________ 
* 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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_____________________________ 


