
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 «ЛАЙФЕР» 

Автори кінопроекту Матешко Анастасія Анатоліївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙД М" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Захоплива пригодницька підліткова історія. 

Гарно вибудовано процес віднайдення своєї 

«справи» через подолання випробовувань. 

Цікаві та виразні персонажі. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна історія із 

цікавими персонажами. 

Актуальність теми 5 Знаходження «себе» 

підлітками поза ґаджетами – 

дуже актуально сьогодні. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Захоплива пригодницька 
підліткова історія. Гарно 
вибудовано процес 
віднайдення своєї «справи» 
через подолання 
випробовувань. Цікаві та 
виразні персонажі. 

Усього балів: 15  

 

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 фільми для 

дитячої аудиторії 

 

Назва кінопроекту ЛАЙФЕР 

Автори кінопроекту Матешко Анастасія 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «"ГРЕЙД М"» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Пригодницька історія трьох підлітків у лісі, 

яка наповнена несподіваними 

драматургічними поворотами  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оригінально описані 

пригоди трьох друзів 

Актуальність теми 5 Тема дорослішання дітей у 

сучасному світі може бути 

цікавою і важливою 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Добре прописані персонажі 

з сучасними зрозумілими 

діалогами.  

Усього балів: 14  

 

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. 

______________________________ 



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 ЛАЙФЕР 

Автори кінопроекту Матешко Анастасія 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «"ГРЕЙД М"» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сучасна історія дорослішання підлітків, в якій 

кожний герой знаходить те, що шукав. Цікава 

пригодницька, іноді зворушлива, історія.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна, хоча і зібрана із 
різних класичних джерел 

Актуальність теми 5 Тема дорослішання та виживання 
для сучасних дітей може бути 
актуальною та цікавою.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій цікавий, з несподіваними 
поворотами та неочікуваними 
героями.. 

Усього балів: 14  

 

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 Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ЛАЙФЕР 

Автори кінопроекту Матешко Анастасія Анатоліївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙД М" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Оригінальний пригодницький фільм про 3 

хлопців, що стикаються з різними 

ситуаціями, що змінюють їх свідомість. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна та цікава, 

захоплюючий сюжет. 

Актуальність теми 5 Така тема та жанр актуальні 

для дитячої аудиторії. 

Фільм захопить глядачів. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Лінії персонажів виважені 

та логічні, конфлікти 

правдиві та вирішені. 

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

 



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 «ЛАЙФЕР» 

Автори кінопроекту Матешко Анастасія Анатоліївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙД М" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Не зрозуміло, хто головний герой. Дуже 

багато перепертій. Є питання до обставин, 

які штовхають сюжет. Наприклад, навіщо в 

похід по лісу брати кларнет. Характери не 

розкриваються, а розповідються, але ідея 

приверне увагу широкої аудиторії. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Дитяче роуд-муві на тлі 

чорнобильскої зони 

Актуальність теми 4 Для юнацької аудиторії це 

оcновні теми 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Дивні обставини 

допомагають рухати сюжет.   

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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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 «ЛАЙФЕР» 
Автори кінопроекту Оператор-постановник -Грабльов Сергій 

Андрійович 
Режисер - Матешко Анастасія 
Анатоліївна 
Продюсер - Лещенко Максим Юрійович 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙД М" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Повчальна пригодницька історія про трьох 
друзів, досить захоплююча. Хлопці 
надзвичайно різні та всі мають певні 
сімейні труднощі, їх об’єднує спільна 
поїздка в дикі ліси Чорнобиля, щоб взяти 
участь у квесті відомого блогера. Микола, 
Юра та Ваня потрапляють в ряд пригод, що 
в решті-решт допомагає хлопцям 
розібратися у своєму житті … 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не оригінальна, проте 
може мати цікаву 
реалізацію. 

Актуальність теми 4 Тематика людини та її 
позитивних змін в 
надзвичайних 
(екстремальних) умовах 
досить захоплююча. 
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Продовження додатка 4 
 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Головні герої якісно 
пропрацьовані.  
Цікавий для дитячої 
аудиторії сюжет, що тримає 
напругу до самої 
кульмінації. 

Усього балів: 12  

 
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. 

______________________________ 
 


