
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 НЕБЕСНА ШВАРТОВКА 

Автори кінопроекту Сучкова - Ладік Тетяна Аркадіївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженною 

відповідальністю  

«Атасов Фільм Тревел» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Спостереження за пасажирами літака в 

екстремальній ситуації.  
 

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 

2  

Усього балів: 4  

 

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. 

______________________________ 



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 Небесна швартовка 

Автори кінопроекту Режисер – Сучкова - Ладік Тетяна 

Аркадіївна 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженною 

відповідальністю «Атасов Фільм Тревел» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Автори ретельно підготували проект з 

описом персонажів та тизером, що дозволяє 

більше поглибитись. Сценарій цікавий, але 

необхідне доопрацювання.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Фільми-катастрофи завжди 

цікаві великій аудиторії.  

Актуальність теми 4 Майбутній фільм знайде 

свою аудиторію. Тема 

цікава, актуальна завдяки 

обраному жанру. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Оригінальні персонажі та 

цікаві умови, в які вони 

потрапляють. 

Драматургічні складові 

необхідно доопрацювати. 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Продовження додатка 4 

 

 

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 НЕБЕСНА ШВАРТОВКА 

Автори кінопроекту Сучкова - Ладік Тетяна Аркадіївна, 

Базилевич Олег 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженною 

відповідальністю «Атасов Фільм Тревел» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Коли ветеранів АТО починають 

невиправдано  експлуатувати в комедіях, 

далі хочеться не читати. Але. Суміж 

«Екіпажа» і «Чудо на гудзоні» з жартами та 

персонажами – кліше. Експозиція йде до 

середини сценарія (23 сцена). 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 запозичена 

Актуальність теми 2 Певної немає 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Нема головного героя, нема 

антагоніста. Довга 

експозиція. 

Передбачуваний сюжет. 

Усього балів: 6  

 

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 Ігрові повнометражні для широкої 

глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Небесна швартовка 

Автори кінопроекту Режисер – Сучкова - Ладік Тетяна 

Аркадіївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженною 

відповідальністю «Атасов Фільм Тревел» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Головною перевагою проекту є детально 

описані та пропрацьовані персонажі.  

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не вперше висвітлена у 

кіно, але може бути цікавою 

у реалізації, однак автори не 

створювали схожого кіно, 

що викликає сумніви. 

Актуальність теми 4 Кіно перспективне для 

широкої глядацької 

аудиторії. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Детальний опис цікавих 

персонажів, правдиві 

конфлікти. 

Усього балів: 11 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 



2 

Продовження додатка 4

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 Небесна швартовка 

Автори кінопроекту Режисер – Сучкова - Ладік Тетяна 

Аркадіївна 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженною 

відповідальністю  

«Атасов Фільм Тревел» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Неоригінальна ідея зіткнення багатьох 

культур в запропонованих обставинах, але 

цікава реалізація.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не є оригінальною, але 

нові персонажі та саме 

український фільм-

катастрофа може стати 

популярним у глядача.  

Актуальність теми 4 Фільми-катастрофи – один з 

найпопулярніших жанрів.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Персонажі описані 

детально, сценарій 

логічний, але 

передбачуваний. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Продовження додатка 4 

 

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 Небесна швартовка 

Автори кінопроекту Режисер – Сучкова - Ладік Тетяна 

Аркадіївна 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженною 

відповідальністю «Атасов Фільм Тревел» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Автори створювали документальні фільми, 

виникають сумніви щодо реалізації 

складнопостановочного кіно про 

авіакатастрофу. Однак сценарій та опис 

персонажів виконані на рівні. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна, кіно 

тримається на персонажах, 

що потрапили в одні 

непередбачувані умови.  

Актуальність теми 4 Цікаве поєднання фільму-

катастрофи з елементами 

комедії. Актуальна тема.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Персонажі різних 

національностей, різних 

віросповідань та способу 

життя опинились в одній 

ситуації, де необхідно 

допомагати один одному. 

Описи персонажів дуже 
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деталізовані, що викликає 

позитивне враження.   

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 


