
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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Коза Ностра. Хрещена мати 

Автори кінопроекту Режисери: Потатуєв Павло Павлович, 

Лодкіна Анастасія Володимирівна 

Сценаристи: Лодкіна Анастасія 

Володимирівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект знаходиться на завершальній стадії 

виробництва. Відзняті матеріали свідчать 

про дуже високу якість проекта і великий 

касовий потенціал. Історія української 

заробітчанки що рятує родину боса мафії. 

Кримінальна комедія. Смішна і дотепна. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна, смішна і 

дотепна кримінальна 

комедія. 

Актуальність теми 5 Сценарій про сімейні 

цінності.  Актуально і 

потрібно. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Хочу відзначити дуже 

високу драматургічну якість 

сценарію. Рівень 

пропрацювання сюжету, 

діалогів, мотивація 

персонажів – все зроблено 

дуже майстерно. 
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Усього балів: 15  

 

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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Коза Ностра. Хрещена мати 

Автори кінопроекту Режисери: Потатуєв Павло Павлович, 

Лодкіна Анастасія Володимирівна 

Сценаристи: Лодкіна Анастасія 

Володимирівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Легка кримінальна комедія яка розповідає 

про пригоди звичайної української жінки, 

майже заробітчанки Влади. Випадково 

отримавши роботу в домі сицилійської 

родини Влада згодом дізнається, що почала 

“працювати” на мафію. Але не 

розгубившись і не злякавшись вона 

допомагає врятувати не тільки сімейні 

відносини між батьком вдівцем і його 

дітьми, а й життя всіє сім’ї взагал. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна і свіжа 

інтерпретація українців в 

Італії. 

Актуальність теми 5 Сценарій розмірковує над 

темами, що є дуже 

актуальному в 

сьогоднішньому 

суспільстві.  
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Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Глибоко пропрацьований 

сюжет. Дійсно смішні 

діалоги і ситуації, в яких 

опиняється головна героїня, 

все це робить цей сценарій 

прикладом блискучої 

роботи. 

Усього балів: 15  

 

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 фільми для широкої глядацької 
аудиторії 

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

 

Назва кінопроекту Коза Ностра. Хрещена мати 
Автори кінопроекту Режисери: Потатуєв Павло Павлович, 

Лодкіна Анастасія Володимирівна 
Сценаристи: Лодкіна Анастасія 
Володимирівна 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Проста українька жінка Влада з виразним 
прізвищем Коза (в виконанні блискучої Ірми 
Вітовської) їде до своєї доньки на Сицилію, 
допомогти з новонародженим сином.  Щойно 
приїхавши Влада свариться з дочкою. Влада, 
незнаючи цього, випадково влаштовується 
працювати у дім боса сицилійської мафії. 
Згодом вона врятує родину від сімейної 
кризи і загибелі, а босу мафії допоможе 
знайти в житті інший сенс, окрім війни. Все 
це в легкій і смішній формі.  

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Українці в Італії вже були, 
але під таким кутом бачу це 
вперше. Оригінально і 
яскраво. 

Актуальність теми 5 Поєднання двох різних 
культур, обмін цінностями 
які будь кому допомагають 
будувати стосунки і життя.  
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Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій написано на 
високому рівні. Легкий, 
смішний сюжет наповнений 
несподіваними сюжетними 
лініями  

Усього балів: 15 

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 повнометражні (для широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Коза Ностра. Хрещена мати 

Автори кінопроекту Потатуєв Павло Павлович, Лодкіна  

Анастасія Володимирівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Жвавий і динамічний сценарій. Персонажі 

колоритні, дія захоплюючи. Конфлікти та 

проблеми справжні, тому дія не гальмується.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Українка і за межами країни 

залишається українкою 

Актуальність теми 4 Тема цікава 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Жвавий і динамічний 
сценарій. Персонажі 
колоритні, дія захоплюючи. 
Конфлікти та проблеми 
справжні, тому дія не 
гальмується.   

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту 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.  

______________________________ 



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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Коза Ностра. Хрещена мати 

Автори кінопроекту Режисери: Потатуєв Павло Павлович, 

Лодкіна Анастасія Володимирівна 

Сценаристи: Лодкіна Анастасія 

Володимирівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Українка Влада Коза їде до доньки на 

Сицилію, щоб допомогти їй виховувати 

новонародженого сина, але свариться з 

дочкою у перший же день. Влада випадково 

влаштовується працювати у дім 

сицилійської сім’ї - і тільки згодом розуміє, 

що потрапила у саме серце Коза Ностри. 

Влада врятує родину від сімейної кризи і 

загибелі, а вдівцю, батьку і босу мафії 

допоможе знайти в житті інший сенс, окрім 

війни.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна, з гумором. 

Актуальність теми 5 Сімейні цінності – завжди 

актуальна тема. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Блискучий сценарій, яскраві 

персонажі. Проект має 

великий потенціал бути 

успішним серед глядачів. 
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Усього балів: 15  

 

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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Коза Ностра. Хрещена мати 

Автори кінопроекту Потатуєв Павло Павлович, Лодкіна 

Анастасія Володимирівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Жива, динамічна комедія. Досить 

гротескова. Яскраві характери. Сучасно. 

Легко.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4  

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 
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______________________________ 


