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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект
Назва критерію

Ігрові повнометражні (для широкої
глядацької аудиторії)
Голос серця
Аліна Чеботарьова
Євгенія Коротич,
Оксана Отпущєннікова
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Прайм Сторі Пікчерс»
Кіно надихає на зміни в самому собі. Кожен
може знайти щось для себе і побачити те
чого не побачив раніше.
Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї

5

Актуальність теми

5

Оригінальна і досить цікава
історія.
Подолання себе - досить
актуальна тема.
Хороший сценарій для
романтичного
кіно.
В
характер і вчинки героїв
можна повірити.

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

5

15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії

-

2

Продовження додатка 4
_________________
* 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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Назва критерію

Ігрові повнометражні (для широкої
глядацької аудиторії)
Голос серця
Аліна Чеботарьова
Євгенія Коротич,
Оксана Отпущєннікова
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Прайм Сторі Пікчерс»
Лірична комедія «Голос серця» пропонує
глядачеві відчути прості і не хитрі емоції:
почуття обов'язку, мотивацію, змінити себе
заради близьких. Однак - це замало для
видовищного глядацького кіно. Сюжет не
зовсім цікавий. Герої надумані.
Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї

3

Актуальність теми

4

Не оригінальна: «Герой
перетворюється на
супермена заради доньки»
Актуальна тема, сімейне
кіно
Сценарій потребує значних
змін.

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

3

10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

-

2

Продовження додатка 4
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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Ігрові повнометражні (для широкої
глядацької аудиторії)
Голос серця
Режисер Аліна Чеботарьова
Автори сценарію Євгенія Коротич,
Оксана Отпущєннікова
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Прайм Сторі Пікчерс»
Гарна лірична комедія у якої кожен може
знайти щось для себе. Сімейне кіно.
Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

5
5

Оригінальна історія.
Актуальна
тема
для
сімейного кіно.
Гарний сценарій розповідає
драматичну історію про
зміни у людині.

5

15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії
_________________

-

2

Продовження додатка 4
* 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
«Голос серця»
Аліна Чеботарьова, Євгенія Коротич, Оксана Отпущєннікова
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
Товариство з обмеженою відповідальністю
кінематографії (виробника
«Прайм Сторі Пікчерс»
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Сюжет побудовано на збігах, це зменшує
кінопроект
віру в достовірність історії. Але мотиви
персонажів
переконливі.
Історія
розвивається не від себе, а від бажання
автора.
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми

Кількість балів
(від 1 до 5)
5
4

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення

4

Усього балів:

13

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Аргументація
Мотивуюче новорічне кіно
Узагальнено про кохання і
віру в себе.
Сюжет
побудовано
на
збігах, це зменшує віру в
достовірність історії. Історія
розвивається не від себе, а
від бажання автора.

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

2

Продовження додатка 4
_________________
* 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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Назва критерію

Ігрові повнометражні (для широкої
глядацької аудиторії)
Голос серця
Аліна Чеботарьова
Євгенія Коротич,
Оксана Отпущєннікова
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Прайм Сторі Пікчерс»
Стрічка гарно описує складну ситуацію, у
яку потрапив герой. Заради доньки він
волає усі труднощі. Рекомендується для
перегляду всією сім'єю.
Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї

5

Актуальність теми

5

Герой перетворюється на
супермена заради доньки.
Сімейне
кіно
завжди
актуальна тема.
Дуже якісний драматичний
сценарій.

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

5

15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*

-

2

Продовження додатка 4
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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Ігрові повнометражні (для широкої
глядацької аудиторії)
«Голос серця»
Аліна Чеботарьова
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Прайм Сторі Пікчерс»
Мила, добра, лірична комедія.
Кількість балів
(від 1 до 5)
2
1
3

Аргументація

6

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.

______________________________

