
 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Ігрові телесеріали 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту "МАМА 2" 

 

Автори кінопроекту Ткаченко Т.А. 

Найменування виробника фільму ТОВ "Основа Фільм Продакшн" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про велике почуття, яке здатне 

допомогти подолати будь-які перешкоди – 

любов матері до своєї дитини. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Серіал розглядає суспільно 

важливе питання. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Злагоджена і професійна 

команда проекту має високий 

потенціал. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Вправно виконана презентація 

Усього балів: 13  

 

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

 

Назва кінопроекту МАМА 
Автори кінопроекту Тарас Ткаченко 
Найменування виробника фільму ТОВ”Основа фільм продакшн” 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Важливий,  очікуваний глядачем проект. 
Продовження успішної першої частини. 
Зрозуміла професійність і якість.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5  
Творчий потенціал авторської 

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

5  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5  

Усього балів: 15  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт        

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

 

Назва кінопроекту «МАМА2» 
Автори кінопроекту Ткаченко Тарас Анатолійович 
Найменування виробника фільму ТОВ «Основа фільм продакшн» 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава та актуальна історія. Сильна головна 
героїня, яка піде на все аби повернути собі 
дитину 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4  Важлива тема, нажаль, не 
созвучна з політикою 
держави. 

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

4 Досвідчена команда, знятий 
перший сезон, поазаний з 
гарною долею на каналі. 
Проект вже в виробництві 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Гарна презентація, шкода, 
що не показали 
відеоматеріали. 

Усього балів: 12  
 

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. 

_____________________________ 



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий етап) 

 
Найменування експертної комісії Ігрові телесеріали 
Прізвище, ім`я, по-батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту МАМА 2 
Автори кінопроекту Ткаченко Т.А. 
Найменування виробника фільму ТОВ "Основа Фільм Продакшн" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Продовження історії, яка вже мала добрі рейтинги 
та відгуки від глядачів. Добрий каст та сюжет. 
Вважаю, що історія не буде мати успіх як перший 
проект. Професіональна команда здатна реалізувати 
творчий задум. Презентація на гідному  рівні. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 3 Вважаю, що історія не буде мати 
успіх як перший проект. 

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

4 Професіональна команда здатна 
реалізувати творчий задум. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Презентація на гідному  рівні. 

Усього балів: 11  
 

Відповідність тематики кінопроекту 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. 
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_____________________________ 


