
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 «ОЗОНАТОР» 

Автори кінопроекту Режисер – Юрій Ляшенко 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ПП «КАЛИНА ПЛЮС» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Автор ставить за мету створити проект, який 

у цікавій для глядача формі, звичній для 

сприйняття, розповість про те, що 

жорстокість це не метод. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Щось схоже на 

інтерпретацію «Джона 

Уіка».  

Актуальність теми 4 Актуальна тема проблем 

моральних устоїв людства. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Цікавий, але не 

оригінальний герой.  

Усього балів: 12  

 

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 широкої 

глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ОЗОНАТОР 

Автори кінопроекту Режисер – Юрій Ляшенко 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ПП «КАЛИНА ПЛЮС» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Неоригінальний сценарій на актуальну тему 

в актуальному жанрі. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Неоригінальна ідея, можна 

назвати безліч прикладів 

схожого кіно. 

Актуальність теми 4 Кримінальна психологічна 

драма – актуальний жанр в 

кінематографі. Тема пошуку 

і втрати моралі актуальна. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Варто попрацювати над 

діалогами, конфлікт 

виправданий.  

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

Реквізити особи – підписувача* 

Експерт експертної комісії                 
 



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 «ОЗОНАТОР» 

Автори кінопроекту Режисер – Юрій Ляшенко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ПП «КАЛИНА ПЛЮС» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Актуальна для сучасності тема деморалізації 

суспільства. Потребує доопрацювання 

діалогів. 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Головий герой відчуває себе 

сучасним Робін Гудом, 

автор при цьому ставить 

питання чи є різниця між 

вбивством поганих людей і 

вбивством як таким. 

Актуальність теми 5 Досить актуальна для 

сучасного суспільства тема 

деморалізації. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 У сценарії 

використовується логічний 

для жанру прийом ЗК, 

оповідь йдеться від першої 

особи. Діалоги дещо 

літературні. 

Усього балів: 13 



2 

Продовження додатка 4

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

Реквізити особи – підписувача* 

Експерт експертної комісії   



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 Юрій Ляшенко 

Автори кінопроекту «ОЗОНАТОР» 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ПП «КАЛИНА ПЛЮС» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Простий глядач отримає задоволення від 

динамічного і нескладного сюжету. 

«Продвинуті» індивіди, незважаючи на 

наявність мордобою, стрілянини, погонь 

виявлять 

в сюжеті безліч філософських алюзій. Не 

можу сказати, що цей сюжет простий чи 

зрозумілий. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея моралі нікого не 

зачепить. 

Актуальність теми 3 Мораль «золотого теляти» 

вже ствердилася. Настав час 

постапокаліптичних тем. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Не вийшло відмовитись від 

великої кількості слів героя 

за кадром. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 



2 

 

Продовження додатка 4 

 
 

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 широкої 

глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ОЗОНАТОР 

Автори кінопроекту Режисер – Юрій Ляшенко 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ПП «КАЛИНА ПЛЮС» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Знаємо багато прикладів схожого кіно, ідея 

не є оригінальною. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не є оригінальною, 

знаємо багато прикладів 

схожого кіно і за ідеєю і за 

темою і за героями. 

Актуальність теми 5 Тема актуальна як в 

Україні, так і закордоном. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Діалоги написані 

літературною мовою, 

виглядає неправдиво.  

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

Реквізити особи – підписувача* 

Експерт експертної комісії                           
 



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 ОЗОНАТОР 

Автори кінопроекту Юрій Ляшенко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ПП «КАЛИНА ПЛЮС», 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Депресивні філософські роздуми – оповідь 

незадоволеної, нещасної людини – кілера.  
 

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. 

______________________________ 


