
 

 

 

 

 

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 “ЛЮСТРОВАНИЙ” 

Автори кінопроекту  

Ітигілов Олександр 

Найменування виробника фільму ТОВ "ДРАЙВ ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Зазначаються недоліки чи переваги, що 

стали підставою для виставлення 

відповідного бала (не менше трьох речень) 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 3 “Небожителі” чиновники 

спускаються на землю, щоб 

зрозуміти/згадати як живуть 

звичайні люди. Але в житті не 

дуже працює модель з ТБ. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Міцна команда, давно 

співпрацює один з одним, що 

свідчить про достатньо 

високий потенціал для 

проекту. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Вправно виконана 

презентація. 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії ________________________ 
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Продовження додатка 11 

 

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

 

Назва кінопроекту Люстрований 
Автори кінопроекту О.Итегілов 
Найменування виробника фільму ТОВ”ДРАЙВ ПРОДАКШН” 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Своєчасний проект. Сатирична комедія з 
дотепним гумором. Впізнаваємі ситуації і 
персонажі.  

 
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 Професійна команда з 
досвідом і натхненням. 

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 «Люстрований» 
Автори кінопроекту Ітигілов Олександр 
Найменування виробника фільму ТОВ «Драйв продакшн» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава, весела історія про пошук свого місця 
у новому (трішки інакшому) світі. Хотілося 
би глибшої драматургії сценарію. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4 Піднімає болючі теми для 
суспільства 

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

4 Команда заточена на 
реалізацію сіткомів 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Презентація на достатньому 
рівні 

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  

_________________ 
* 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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Продовження додатка 11 
 

_____________________________ 



 
 
 
 
 

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 ЛЮСТРОВАНИЙ 
Автори кінопроекту Ітигілов Олександр 
Найменування виробника фільму ТОВ "ДРАЙВ ПРОДАКШН" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія добра, але її реалізація дещо викликає 
сумніви. Проект має суспільну значущість. 
Професіональна команда здатна реалізувати 
творчий задум. Не сподобалась подача матеріалу. 
На рівні сценарію все виглядало інакше.  Цю ж саму 
тему можна розкрити без награвання акторів. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4 Проект має суспільну значущість. 

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 

3 Не сподобалась подача матеріалу. 
На рівні сценарію все виглядало 
інакше.  Цю ж саму тему можна 
розкрити без награвання акторів. 

Усього балів: 11  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії  
_________________ 
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Продовження додатка 11 
 
* 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. 

_____________________________ 


