
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 художньої та
культурної значущості (авторські)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Знайти
Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер-постановник

Малахов Ігор Михайлович.
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖОЙ ФІЛМЗ»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія про головного героя, що став
пішаком у страшному бізнесі чорної
трансплантології, який випадково отримує
шанс на своє життя, яке вже в нього майже
забрали. Його шлях буде довгим, проте не
марним, адже врешті-решт йому вдається
віднайти щастя.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Тема сценарію досить цікава,
проте з режисерського бачення
зрозуміло, що задум - залучити
широку авдиторію, захопити
сюжетом, а не унікальністю
авторського бачення цього
сюжету. Цей проєкт більш
доречний у секції для широкої
глядацької аудиторії.

Актуальність теми 3 Важливо робити фільми про те,
про що зазвичай мало хто
говорить. Переважно в Україні до
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цієї теми звертаються журналісти
кримінальної хроніки, роблячи
мікс з напіввідомих фактів та
чуток. Десь схожим шляхом
рухаються і автори сценарію.
Глибока документальна стрічка з
відповідним рівнем доступу до
цієї теми була б більш
актуальною.

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

3 Це суто жанрове кіно, діалоги
виписані неідеально, деякі події
відбуваються занадто випадково,
реальність занадто
сентиментально виглядає. Нажаль,
в цій секції проєкт виглядає
непереконливо.

Усього балів: 9

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 фільми художньої та культурної 
значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ЗНАЙТИ 

Автори кінопроекту Малахов Ігор Михайлович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ДЖОЙ ФІЛМЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект є цікавим та піднімає актуальну тему 

торгівлі людьми та органами. Заявка гарно 

підготовлена. Проект може мати гарний 

міжнародний потенціал. Творчий склад 

групи говорить про те що фільм буде 

зроблено на високому рівні. Цікаво 

подивитися презентацію та почути 

режисерське та продюсерське бачення.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея є цікавою 

Актуальність теми 5 Питання чорного ринку 

людських органів та 

торгівлі людьми у ХХІ 

столітті залишається нажаль 

актуальним. Важливо 

підняти питання про те, що 

ця проблема не оминула й 

Україну 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Гарна та цікава історія 

історія. Жарн витримано. 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c07f9e452-0_zayava_bez_kont_danykh_znajjty_tov-dzhoy-filzm.pdf
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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 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. 

______________________________ 



 

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 художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ЗНАЙТИ  

Автори кінопроекту Малахов Ігор Михайлович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖОЙ ФІЛМЗ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Доволі незвичний проект у даній категорії. 

Особливо зважаючи на те, що самі автори 

бачать своєю аудиторією «Перш за все – 

молодому поколінню – студентського віку, людям 

з «модний тусовок» - яких перш за все зацікавить 

кримінальний гострий сюжет. Тим, хто 

найактивніше ходить в кіно – та відгукується на 

нові фільми, книги і музику».  

Це все ж більш глядацьке кіно, попри 

доволі незвичну форму. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Це фільм є без сумніву 

оригінальним. 

Актуальність теми 3 Тематика фільму, на мою 

думку, більше популярна, 

аніж актуальна.   

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій сформований у 

незвичній формі, тому 

важко сприймається. 

Водночас історія є 

захопливою.  

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

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 Ігрові повнометражні фільми художньої та 
культурної значущості (авторські) 

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

 

Назва кінопроекту ЗНАЙТИ 
Автори кінопроекту Малахов Ігор Михайлович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ДЖОЙ ФІЛМЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Захоплива історія з непередбачуваними поворотними 
моментами. Є бажання побачити презентацію проекту у 
другому турі. Ідея оригінальна Тема актуальна. Драматургічна 
якість сценарію на високому якісному рівні: вибір стилю 
відповідає темі проекту, опис головних героїв детальний, 
художня правдивість конфліктів та їх вирішення виглядають 
природньо. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна 

Актуальність теми 5 Тема актуальна. 

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

5 Драматургічна якість сценарію на 
високому якісному рівні: вибір стилю 
відповідає темі проекту, опис головних 
героїв детальний, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення виглядають 
природньо. 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*                                           
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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 фільми художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Знайти 

Автори кінопроекту Малахов Ігор Михайлович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖОЙ ФІЛМЗ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Кримінальна драма про чорних трансплантологів. 

Сучасні герої та мова, присутня динаміка. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Кримінальна динамічна (що 

важливо) драма про 

незаконну 

трансплантологію є цікавою 

Актуальність теми 5 Тема 21 сторіччя про яку ми 

знаємо здебільшого з 

фільмів інших країн, але у 

нашій вона є також. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Тема чорної 

трансплантології та 

зникнення людей цікава.  

Сценарій прописаний добре, 

є динаміка, хороші герої, 

відповідність заявленому 

жанру.  

Нюанси, на які варто 

звернути увагу – перенести 

думки персонажів та їхні 

описи у діалоги та дії 
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(зокрема, перша поява 

доктора Коріна) 

Чи може наркоман з 

апендицитом потрапити до 

приватної клініки? 

Тривалість рейсу Київ-

Дубай 5,5 годин – за годину 

він не долетить. І про 

наркотики біля клубу 

навряд чи будуть голосно 

кричати. Ці факти треба 

перевірити. Але загалом 

якість сценарію хороша. 

Усього балів: 14  

 

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. 

______________________________ 


