
 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий 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 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 

Суспільна значущість 3 Важливий приклад 

громадянської позиції, та 

відповідальних дії звичайної 

людини проти системи 

безкарності, але наразі проект 

виглядає як далекий до 

логічного завершення. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Авторська група має 

потенціал для реалізації 

проекту.  
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Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Презентація виконана якісно. 

 

 

Усього балів: 11  

 

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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Закрий рота!» 

Автори кінопроекту Кутузова Таїсія Валеріївна 

Найменування виробника фільму ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Боротьба з корупцією - дуже актуальна тема 

в Україні та в інших куточках світу. І ніби 

цікавий головний герой фільму – молодий 

хлопець з села, активіст. Але, є декілька 

живих сцен безпосередньої конфліктної 

взаємодії героя та корумпованого 

середовища з минулого – це кадри із вже 

завершеного документального фільму з цим 

самим головним героєм «Ти, бля, рота 

закрий» (2019 року) цієї ж авторки.  У 

подальшому, зі слів авторів, герой буде 

лише вступати до університету та 

переїжджати до Києва – тобто не 

відбуватиметься чогось, що стосується 

головної теми фільму.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 2 Боротьба з корупцією – одна 

з найактуальніших та 

найгарячіших тем 

сьогодення. Але, у 

подальшому, зі слів авторів, 

герой буде лише вступати 

до університету та 

переїжджати до Києва – 

тобто не відбуватиметься 
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чогось, що стосується 

головної теми фільму.     

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Молода та цікава 

міжнародна авторська 

група. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

2 Стандартна і доволі 

одноманітна презентація. 

Презентовано кадри із вже 

завершеного 

документального фільму з 

цим самим головним героєм 

«Ти, бля, рота закрий», 2019 

року. 

Усього балів: 8  

 

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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 
Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Закрий рота 

Автори кінопроекту Таісія Кутутзова 

Найменування виробника фільму ТОВ «Діджитал реліджн» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Рахую, що треба підтримати і проект і 

головного героя. Історія його боротьби не 

закінчилась.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Цей проект хоч як вплине на 

байдужість людей 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Команда здатна зробити 

проект 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Презентація переконливо 

довела цінність проекту. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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.  

_____________________________ 



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий етап) 

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

 

Назва кінопроекту «Закрий рота» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Кутузова Таїсія 

Валеріївна  

Операто-постановник Шилов Олександр 
Художник-постановник  Березін Андрій 
 

Найменування 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. 
 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 2 Тема пошуку себе,  
дорослішання підлітка. 

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

2 Команда проекту є 
професійною та 
спрацьованою, є гарний 
потенціал.  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

2 Презентація була точною та 
змістовною.  

Усього балів: 6  
 



2 
 

Продовження додатка 11 
 
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. 

_____________________________ 



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий етап) 

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

 

Назва кінопроекту Закрий рота 
Автори кінопроекту Таісія Кутузова 
Найменування 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 

Суспільна значущість 4 Сильна історія протистояння 
хоробро героя корумпованій 
системі 

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

2  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

2 Також сподобалась наявність 
копродакшен партнерій що 
вже довгий час підтримую 
проект. 

Усього балів: 8  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт експертної комісії 

 

_________________ 
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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 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 Неігрові фільми що створюються у 

міжнародній копродукції 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Закрий рота!» 

Автори кінопроекту Кутузова Таїсія Валеріївна 

Найменування 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 

Суспільна значущість 5 Суспільно значуща тема.  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5  Потужна  творча група 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5  Якісна презентація 

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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. 

_____________________________ 


