
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 Ідеально для пари 

Автори кінопроекту Режисер - Іван Тимченко, 

Автор сценарію - Ольга Калуга 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 

ПП "Цифрова платформа" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

4 новели в яких ми бачимо 4, точніше 5  

різних пар, яких пов’язають романтичні 

стосунки та невеликі апартаменти у центрі 

Львова. Кожна пара приїжджає у ці 

апартаменти в різні пори року – Весна, Літо, 

Осінь і Зима і у кожній пари трапляються 

різні, доволі кумедні ситуації, які мають їх 

чомусь навчити. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Спроба в досить 

оригінальній формі 

розповісти історії 5-ти 

закоханих пар . 

Актуальність теми 5 Тема романтичних відносин 

між чоловіком і жінкою. 

Актуальна.   

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Вправно написаний 

сценарій. Персонажі цікаві, 

але деякі з них потребують 

доопрацювання. 

Усього балів: 14  
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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 Ідеально для пари 

Автори кінопроекту Режисер - Іван Тимченко, 

Автор сценарію - Ольга Калуга 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 

ПП "Цифрова платформа" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Романтична комедія в якій сценаристка 

описує кумедні ситуації, що в них 

потрапляють люди, які зупиняються в 

колоритних апартаментах Львова. Чесно 

кажучи, при прочитанні хотілось б відчути 

більше Львівської атмосфери. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Сценаристка спробувала в 

оригінальній формі 

розповісти історії 

закоханих, які опиняються в 

загадкових апартаментах. 

Проект має потенціал. 

Актуальність теми 4 Пізнання один одного в 

стосунках, сімейному 

подружжі чи на етапі 

формування відносин. Так, 

для багатьох глядачів це 

буде актуальною темою.   

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

4 З точки зору драматургічної 

якості сценарії не визиває 

нарікань. Художня 
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героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення виглядають 

доволі цікавими. 

Усього балів: 13  

 

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 Ідеально для пари 
Автори кінопроекту Режисер - Іван Тимченко, 

Автор сценарію - Ольга Калуга 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ПП "Цифрова платформа" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сценарій фільму написаний у вигляді 
чотирьох новел, де кожна новела показує 
різні пари на певний етап у своїх стосунках. 
Всі історії об’єднанні невеликою квартирою, 
яка знаходиться у центрі Львова і таємничим 
“портьє”.  

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ситуації в які потраплять 
цікаві герої 

Актуальність теми 5 Сценарій торкається теми 
романтичних стосунків між 
парами різного віку.   

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

4 Стиль написання сценарію 
відповідає завдання – 
зацікавити читача та 
майбутніх глядачів. 
Найцікавіший персонаж – 
Остап, решту треба трохи 
вдосконалити. 
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Усього балів: 14

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 Ідеально для пари 

Автори кінопроекту Тимченко Іван Володимирович, Калуга Ольга Василівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Приватне підприємство «ЦИФРОВА 

ПЛАТФОРМА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Четверта новела за змістом, темпом і 

логікою відрізняється від перших трьох не в 

кращий бік. В загалі історія цікава, казкова. 

Може бути візитівкою Львова. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна для 

розкриття теми. 

Актуальність теми 4 Львів як жива істота.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вивтрішення 

4 Четверта новела за змістом, 
темпом і логікою 
відрізняється від перших 
трьох не в кращий бік. 

Усього балів: 13  

 

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 Ідеально для пари 

Автори кінопроекту Режисер - Іван Тимченко, 

Автор сценарію - Ольга Калуга 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 

ПП "Цифрова платформа" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм складається з чотирьох новел, кожна 

з яких відтворює певний етап у стосунках 

пари. Ці кумедні пригоди трапляються з 

різними людьми, а поєднані місцем дії – 

маленьким зачарованим помешканням у 

центрі Львова. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея поєднання коротких 

новел, в яких зустрічаються 

різні за віком пари, з 

різними проблемами 

виглядає цікавою. 

Актуальність теми 5 Людські стосунки, стосунки 

між закоханими чоловіком і 

жінкою. Актуальність цієї 

теми ніколи не згасає.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Вправно написаний 

сценарій. Переважно цікаві 

персонажі. Художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення відповідають 
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задовільному рівню, окрім 

останньої новели. 

Усього балів: 13  

 

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 Ідеально для пари 

Автори кінопроекту Тимченко Іван Володимирович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Приватне підприємство «ЦИФРОВА 

ПЛАТФОРМА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Милі картинки, але після першої історії все 

стає передбачуваним. Хоча сюжет може 

бути другорядним, і ми можемо 

спостерігати за характерами, фарбами, 

настроєм.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 2  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2  

Усього балів: 6  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


