
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 фільми для дитячої 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту "Я ТУТ" 

Автори кінопроекту Залевський Олексій Євгеновичсандр 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець Філонова 

Вікторія Юріївна 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм про досягення своєї мрії не дивлячись ні на 
що, але необхідно більш уважно поставитись до 
питання хто герой фільму і яка його мотивація до 
дій. Проекти такого плану найкраще працюють із 
залученням відомих селебреті, але в сценарії вони 
вигадані. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не оригінальна, використано 
багато кліше 

Актуальність теми 3 Тема  участі у талант шоу втратила 
свою актуальність років 5 -10 назад 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій  досить жвавий, є 
несподівані повороти і події. 
Конфлікти героів виглядаюсть 
штучним, а деякі події дуже 
шаблонні і прогнозовані 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
 

_________________ 
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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 

Сімнадцятий конкурсний відбір кінопроєктів - 
ігрові повнометражні для дитячої аудиторії 

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

 

Назва кінопроекту «Я ТУТ» 
Автори кінопроекту Продюсер, режисер, автор сценарію - 

Залевський О.Є  
Технічна підтримка - A7, ChupacabraProduction 
Музичний супровід Евгений Хмара 
PR - Наталя Красненкова 
Художники -Влад Кропотов, Олексій Чебикин 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Фізична особа-підприємець Філонова 
Вікторія Юріївна 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Досить цікава ідея драматичного мюзиклу. 
Історія про дівчину Софію та її мрію стати 
відомою. Все ускладнює таємне минуле її 
дядька Кіану та приїзд відомої продюсерки 
Катерини Девіс, в якої є свої корисливі та 
темні цілі.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна та цікава ідея. 
Актуальність теми 4 Самореалізація та жага до 

слави, а також незвичайна, 
навіть детективна історія, 
буде цікавою для 
підліткової аудиторії. 

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

5 Цікаві персонажі, які 
інтригують. Сюжет 
насичений, захоплює увагу. 
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Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
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 дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Я тут 

Автори кінопроекту Режисер – Залевський Олексій Євгенович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець Філонова 

Вікторія Юріївна 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сценарій цікавий, цікаві персонажі, але ідея 

не оригінальна. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Неоригінальна ідея. 

Актуальність теми 4 Актуальна тема грошей, не 

дуже підходить для дитячої 

цільової аудиторії. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій цікавий, цікаві 

персонажі, але ідея не 

оригінальна. 

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 повнометражні для дитячої аудиторії  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Я тут» 

Автори кінопроекту Залевський Олексій Євгенович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець Філонова 

Вікторія Юріївна 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Хоч частково дія відбувається у закуліссі 

талант-шоу і має свою реалістичну 

конкретику, загалом сценарій наповнений 

відірваними від реальності персонажами, 

ситуаціями та подіями. Діалоги персонажів 

виписано дуже штучною та «мертвою» 

мовою. Подекуди видно, що певні репліки 

перекладено  в ґуґлі з російської, бо 

вискакують перлини, скажімо, як «А солов'я 

відніс би в медпункт 

на студії, там пацан тлумачний працює».  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1 Все зліплене з якихось 

банальних штампів. 

Актуальність теми 1 Тема відірвана від життя. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

1 Надумані події та сценарні 

вузли. Штамповані ходульні 

персонажі. Конфлікти і 

переживання персонажів – 

штучні та нежиттєві. 

Усього балів: 3  
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Відповідність тематики кінопроєкту 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. 

______________________________ 



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 дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту "Я ТУТ" 

Автори кінопроекту Залевський Олексій Євгенович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Взагалі схоже на п’єсу. Дуже багато 

діалогів, в яких багато метафор та епітетів. 

Мало дії, з слогану «Слава заради грошей 

або гроші заради слави» не зрозуміла ідея. 

Вік головної героїні 11-15 це дуже не 

конкретно, це дві різні героїні. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не зрозуміла 

Актуальність теми 3 Не зрозуміла 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Структура схожа на п’єсу. 

Мало дії, яка штовхає 

сюжет. 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 Ігрові повнометражні фільми для 

дитячої аудиторії 

 

Назва кінопроекту Я тут 

Автори кінопроекту Залевський Олексій 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець Філонова 

Вікторія Юріївна 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Досить банальна і проста історія про 

досягнення своєї мети за будь яких 

обставин 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея багато разів 

використана у 

різноманітних проектах 

Актуальність теми 4 Йти до своєї мети і 

прагнути щоб тебе 

помітили – це може бути 

актуальним  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Мотивація героїв не завжди 

зрозуміла, немає цікавих 

несподіванностей.  

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

_________________ 
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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.  

______________________________ 


