
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 Льовушка 

Автори кінопроекту Режисер - Віталій Малахов 

Сценарист - Анатолій Крим 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "СІНЕМАДЕЙ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Лірична історія яку ми бачимо очима 

головного героя - хлопчика Льовушки. Це 

історія про міжнаціональні 

стосунки в рамках однієї родини і дружнє 

співіснування в багатонаціональній країні, 

про загальнолюдські цінності.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї                  4 Ідея показати стільки 

різноманітних шарів 

людських стосунків очима 

6-го хлопчика виглядає 

доволі оригінальною. 

Актуальність теми 3 Сценарій підіймає чимало 

важливих і актуальних 

питань. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Добре структурований 

сценарій. Відчувається 

глибоке вивчення теми і 

занурення у епохи про які 

ідеться в сюжеті. 

Усього балів: 11  
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

_________________ 
* 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 Льовушка 

Автори кінопроекту Режисер - Віталій Малахов 

Сценарист - Анатолій Крим 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "СІНЕМАДЕЙ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Це історія про три покоління родини, 

сімейна сага, сповнена гумору, іронії, 

життєвої правди, філософських підтекстів. 

Основну частину фільму ми бачимо очима 

хлопчика Льовушки якого обожнюють його 

дві бабусі Роза і Даша. Льовушка 

проходить всі етапи дорослішання і в кінці 

ми бачимо його самого дідусем. Але навряд 

чи це фільм для масового глядача. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї                  3 Тепла, цікава і доволі 

оригінальна ідея. 

 

Актуальність теми 3 З точки зору актуальності є 

більше пріоритетні наразі 

теми. Навряд чи це фільм 

для масового глядача. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій глобальний і 

одночасно дуже камерний, 

цікаві локації, зрозумілі й 

логічні персонажі, 

збережено баланс між дією 
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та діалогами, закладено 

моральний посил.  
Усього балів: 10  

 

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 Льовушка 
Автори кінопроекту Режисер - Віталій Малахов 

Сценарист - Анатолій Крим 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "СІНЕМАДЕЙ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Добра, світла історія про дорослішання, про 
спілкування в середині родини, про сімейні 
цінності. Єдине що, здається, ця історія все 
ж таки не для широкої глядацької аудиторії. 

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Сюжетна лінія доволі 
цікава, але оригінальною її 
назвати важко. 

Актуальність теми 3 Про важливість любові в 
житті дитини. Тема скоріше 
вічна аніж вкрай актуальна. 

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

3 Сценарій написано досить 
якісно, хоча діалоги 
потребують доопрацювання 
з огляду на характери та 
особистості 
персонажів; виникають 
питання з приводу технічної 
реалізації втілення 
кінопроекту. 

Усього балів: 9 
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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 повнометражні (для широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ЛЬОВУШКА 

Автори кінопроекту Віталій Малахов, Крим Анатолій Ісаакович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СІНЕМАДЕЙ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сценарій в деяких місцях схож на 

літературу. Занадто довга експозиція. 

Повільний темп розповіді. Досить м’які 

конфлікти. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Такі ідеї повторюються, але 

залишаються 

оригінальними. 

Актуальність теми 3 Погляд на доросле життя 

очами дитини.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій в деяких місцях 
схож на літературу. Занадто 
довга експозиція. Повільний 
темп розповіді. 

Усього балів: 10  

 

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 Льовушка 

Автори кінопроекту Режисер - Віталій Малахов 

Сценарист - Анатолій Крим 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "СІНЕМАДЕЙ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про вічні життєві цінності, сімейні 

стосунки, кохання та  пошуки себе на 

прикладі багатонаціональної родини на тлі 

суспільного життя  другої половини 20-го 

століття…. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї                  3 Цікава, хоча й не зовсім 

оригінальна. 

Актуальність теми 3 Сценарій про дорослішання, 

пошуки себе. Важлива тема, 

але вже багато разів 

проговрена. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Вправно написаний 

сценарій відомим 

українським письменником, 

драматургом, сценаристом 

Анатолієм Кримом. 

Усього балів: 10  
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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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ЛЬОВУШКА 

Автори кінопроекту Віталій Малахов 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СІНЕМАДЕЙ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Щира, приватна історія в рамках однієї 

родини. Історія про загальнолюдскі 

цінності. Неймовірний сценарій. Чудова 

команда. Майстри. Актуально. Глибоко. 

Щемливо. Емоційно. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  

Актуальність теми 5  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5  

Усього балів: 15  

 

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. 

______________________________ 


