
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 25 КГ ЩАСТЯ 

Автори кінопроекту Бірча Ігор Ярославович, Островцев В’ячеслав Олександрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Всі події надумані, навіть як для комедії. 

Жарти недотепні часом, плоскі. Характери 

подаються, а не розкриваються. Питань до 

логіки вистачає. А головне. Це банально. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Банальна ідея 

Актуальність теми 3 Банально подана тема 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Всі події надумані, навіть як 
для комедії. Жарти 
недотепні часом, плоскі. 
Характери подаються, а не 
розкриваються. Питань до 
логіки вистачає. А головне. 
Це банально. 

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  
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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 Ігрові повнометражні (для широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту П'ЯТИКРИЛІ АНГЕЛИ 

Автори кінопроекту Тарас Рибальченко / John Sayles, Андрій 

Бабик 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Конфлікти цікаві, персонажі живі. Але не 

витримано форму. Сценарій на 257 сторінок.  

Фінал тягне на окремий фільм. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Схоже на військовий 

бойовик. 

Актуальність теми 4 Історія про першу місію, 

проведеною Україною 

самостійно, цікава тема, 

маловідома. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 

 

Дуже довгий сценарій 

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 

 

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 широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту 25 КГ ЩАСТЯ 

Автори кінопроекту Бірча Ігор Ярославович 

Островцев В’ячеслав 

Олександрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “АЛЬФАВІЛЬ 

ПРОДАКШН” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сюжет комедії легко сприймається і є 

актуальним на сьогоднішній день, проте 

сценарій можна урізноманітнити 

додатковими ситуаціями.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        3 Ідея є малооригінальною, 

проте має свої особливі 

риси. 

Актуальність теми 4 Тема досить актуальна і 

близька глядачам. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Непогана стилістика 

фільму, проте можно додати 

різноманіття в сюжет. 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

- 

 
 



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 25 КГ ЩАСТЯ 

Автори кінопроекту Бірча Ігор Ярославович 

Островцев В’ячеслав 

Олександрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “АЛЬФАВІЛЬ 

ПРОДАКШН” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Непогана комедія з добре прописанними 

героями, але незамислуватим сюжетом, 

який необхідно допрацювати, щоб 

заволікти глядачів. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        3  Ідея була розкрита в 

схожих фільмах. 

Актуальність теми 3 Малоймовірно, що тема 

буде актуальною для 

масового глядача. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Непогана комедія з добре 

прописанними героями, але 

незамислуватим сюжетом.  

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

- 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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 Ігрові повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту 25 КГ ЩАСТЯ 

Автори кінопроекту Бірча Ігор Ярославович 

Островцев В’ячеслав 

Олександрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “АЛЬФАВІЛЬ 

ПРОДАКШН” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Непогана спроба створити фільм, у жанрі 

лирична комедія. Сюжет зрозумілий однак 

повинен бути привабливими для масового 

глядача. Потрібна доробка, схоже на ТВ-

продукт.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        3 Оригінальна історія, проте 

чимось схожа на низку 

подібних фільмів.  

Актуальність теми 3 Є сумніви, що з ансамблем 

героїв проекту, фільм може 

залучити глядачів до 

кінотеатрів. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Класичний детектив, 

ретельно створено персонаж 

головної героїні, проте 

недостає несподіваних 

поворотів у сюжеті.   

Усього балів: 10  
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Продовження додатка 4 

 

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 широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту 25 КГ ЩАСТЯ 

Автори кінопроекту Бірча Ігор Ярославович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Надумана ситуація. Незрозуміло, для якою 

аудиторії.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1  

Актуальність теми 1  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

1  

Усього балів: 3  

 

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. 

______________________________ 


