
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 Чарівний смартфон 
Автори кінопроекту Віктор Полторацький 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "АП ЮЕЙ СТУДІО" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Добре підготовлений проект. Хороша ідея та погляд на її 
реалізацію. Схожі ідеї вже були реалізовані в подібних 
проектах, але автори мають своє бачення та підхід до подачі 
матеріалу. Тема на сьогодні актуальна. Драматургічна якість 
сценарію на належному якісному рівні: вибір стилю відповідає 
темі проекту, опис головних героїв відповідний, художня 
правдивість конфліктів та їх вирішення виглядають 
природньо. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Схожі ідеї вже були реалізовані в подібних 
проектах, але автори мають своє бачення 
та підхід до подачі матеріалу. 

Актуальність теми 4 Тема на сьогодні актуальна. 

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

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

Усього балів: 12  

 
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 фільми художньої та
культурної значущості (авторські)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Чарівний смартфон
Автори кінопроекту Автори сценарію Тарас Боровок та Дмитро

Наумов; режисер-постановник Віктор
Полторацький.

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»,

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія маленької дівчинки, що випадково
знаходить смартфон, який виявляється
чарівним. За його допомогою вона
намагається змінити на краще як своє
оточення, так і зробити щось більш
значуще, а саме - врятувати світ.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Нажаль, з режисерського бачення
зрозуміло тільки те, що фільм
стане справжньою візитівкою
Києва, адже ніхто не спромігся до
цього зробити подібне. Це
узагальнення викликає подив та
сумніви, чи розуміє режисер
виклики та завдання, які ставить
перед ним авторська стрічка.
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Продовження додатка 4

Актуальність теми 2 Фільм легкий, дитячій.
Незрозуміло, як він потрапив до
авторської секції.

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

2 Це жанрове дитяче кіно, яке
цілком можливе у секції фільмів
для дитячої аудиторії. Хоча
діалоги заслабкі, мотивації дуже
умовні, реальність непевна. Раджу
наступного разу звертати увагу на
відповідність критеріям конкурсу.

Усього балів: 6

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.

______________________________



 

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 Чарівний смартфон  

Автори кінопроекту Віктор Полторацький  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Не зовсім зрозуміло, чому фільм поданий у 

цю конкурсну категорію. Це стовідсоткове 

дитяче кіно для сімейної аудиторії. Фільм 

несе скоріш виховну функцію, аніж 

художню значущість.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ця ідея була би оригінальна 

для дитячого кіно. 

Актуальність теми 2 Максимум актуальності – це 

екологічна складова 

сценарію. Але оцінка була 

би вищою, якби фільм був у 

категорії дитячих чи 

просвітницьких фільмів.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій цікавий і 

захоплюючий. 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

не 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 Чарівний смартфон 

Автори кінопроекту Віктор Полторацький 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "АП ЮЕЙ СТУДІО" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава історія, гарно зроблений сценарій.  

Творчий склад знімальної групи уже 

зарекомендував себе, як такий що знімає 

якісний продукт.  Цікаво послухати 

презентацію та зрозуміти режисерське 

бачення фільму. Хоча є питання чому фільм 

подано у категорію авторського кіно, а не 

дитячого – питання до продюсера та 

режисера. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея є цікавою 

Актуальність теми 5 Актуальність фільмів для 

дітей є безумовною 

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/2021/07/08/60e6acdc41c21-dodatok-2-charivnyy-smartfon-tov-ap-yuejj-studio-bez-pers-dan.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. 

______________________________ 



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 Чарівний смартфон 

Автори кінопроекту Віктор Полторацький, Тарас Боровок, 

Дмитро Наумов  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дитяче кіно. Дванадцятирічна дівчинка 

знаходить смартфон, за допомогою якого 

можна перетворюватися на будь-кого  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 2 Може бути актуальна в 

дитячому кині, але не в 

авторському. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Кіно в не своїй категорії. 

Навіть у заяві стоїть широка 

глядацька аудиторія, 

дитяча. 

Усього балів: 7  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
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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. 

______________________________ 


