
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 Поема про зорі
Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер-постановник

Кашуба Дмитро Миколайович.
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВ “Продюсерський центр Сарке”

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Містична історія про травми та їх вплив на
людську свідомість, про межу між уявним
та реальним, а ще про синього коня, якого
треба відшукати.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Пропрацьоване режисерське
бачення, намагання працювати зі
своїм уявленням власної кіномови,
авторське написання сценарію,
техніка зйомки - це все має шанс
на те, щоб спробувати втілити
задум у життя.

Актуальність теми 4 Автор працює із достатньо
складними матеріями, які як
можуть відбутись, так можуть і не
відбутись. Проте сюжет має під
собою достатньо прихованих
сенсів та містичних образів.
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Продовження додатка 4

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

4 Сюжет достатньо цікавий,
образне рішення присутнє, при
цьому є питання до діалогів, до
деяких сцен. Але це все тонкі
матерії, тому не можна їх
оцінювати однозначно.

Усього балів: 13

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 Поема про зорі 

Автори кінопроекту Кашуба Д.М. 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Продюсерській центр Сарке" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава історія. Переконливий сценарій, 

сюжет та герої. Професійний склад творчої 

групи. Гарно підготовлений пакет 

документів.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея є цікавою 

Актуальність теми 5 Актуальність проблем 

людських відносин поза 

сумнівом  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Гарна та цікава історія 

історія. Жарновість 

витримано. Сценарій добре 

зроблено.  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e691c46c079-dodatok_2_dyrektor_belaya.pdf
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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 Поема про зорі  

Автори кінопроекту Кашуба Дмитро Миколайович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Продюсерський центр Сарке”  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Це прекрасний приклад авторського кіно, в 

якому режисер намагатиметься розкрити 

купу змістів, показати безліч образів. Фільм 

матиме фестивальний потенціал, водночас 

буде важко сприйматися пересічним 

глядачем. Вважаю, що такі проекти, які 

використовують засоби кінематографу для 

створення мистецького продукту, мають 

бути підтримані.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея непересічна. 

Актуальність теми 5 Тема фільму має 

узагальнену актуальність, 

як мистецький продукт.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій надзвичайно 

тонкий і виразний.  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
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_________________ 
* 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 Поема про зорі 
Автори кінопроекту Кашуба Д.М. 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Продюсерській центр Сарке" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Ідея оригінальна але не відповідає категорії проекту. Це не 
зовсім авторське кіно. Тема проекту не є дуже актуальною на 
сьогодення. Драматургічна якість сценарію на низькому 
якісному рівні, художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення виглядають надумано. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея оригінальна але не відповідає 
категорії проекту. Це не зовсім авторське 
кіно. 

Актуальність теми 3 Тема проекту не є дуже актуальною на 
сьогодення. 

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

3 Драматургічна якість сценарію на 
низькому якісному рівні, художня 
правдивість конфліктів та їх вирішення 
виглядають надумано. 

Усього балів: 8  

 
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 Поема про зорі 

Автори кінопроекту Кашуба Дмитро Миколайович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Продюсерський центр Сарке”  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Головна героїня доглядає за кіньми в 

колгоспі зникаючої української провінції. 

Однієї ночі з конюшні тікає кінь, що 

належав брату головної героїні. Вона 

відправляється шукати рідкісного коня на 

заборонену гору, де загинув її брат.  

Драма, в якій головний акцент зроблено не 

на сюжет, а на візуальну складову. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 3 Сценарій у традиціях 

українського поетичного 

кіна, він міг бути написаний 

і в минулому сторіччі  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Заявлений режисером як 

екзистенційна 

трансцендентальна драма 

сценарій звертається до 

традицій поетичного кіна, 

але не пропонує їхнього 

переосмислення у дусі часу. 

За спробою режисера 

відшукати нову кіномову 
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втрачається драматургія та 

сама історія, її ритм,  тож є 

небезпека, що з очікуваною 

візуалізацією фільм стане 

довгим кінокліпом.  
Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


