
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 СПРАВИ АМУРІВ 

Автори кінопроекту Ірина Новосаденко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТУДІЯ «ЗОЛОТЕ 

РУНО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Мила новорічна історія. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 1  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3  

Усього балів: 6  

 

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 Справи амурів 

Автори кінопроекту Режисер - Ірина Новосаденко  

Сценарист - Ратха Макеєнкова (Іда Нірман) 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТУДІЯ 

«ЗОЛОТЕ РУНО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Оригінальна, проте дещо інфантильна 

історія пошуку щастя, що розгортається в 

автентичному світі із власними законами та 

правилами. Стрічка вимагає дуже чіткого 

режисерського бачення та якісного 

технічного втілення, особливо з боку 

постановочного та грим/костюм-

департаментів. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея цілком оригінальна, 

хоч і з посиланням на 

знайомих богів із добре 

знаних міфологій. 

Актуальність теми 3 Святковий сеттінг стрічки 

робить її дійсно жаданим 

гостем на екранах у 

різдвяний період. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій потребує 

ретельної вичитки, 

шліфування діалогів згідно 

характерності персонажів, а 

також, можливо, 
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скорочення локацій та 

персонажів згідно 

реальності їх екранного 

втілення. 

Усього балів: 11  

 

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 СПРАВИ АМУРІВ 

Автори кінопроекту Ірина Новосаденко, Ратха Макеєнкова (Іда 

Нірман) 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТУДІЯ «ЗОЛОТЕ РУНО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Схоже на новорічне шоу. Переважують 

словесні жарти. Конфлікт ляльковий, 

характери персонажів занадто гротескні. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея оригінальна для 

новорічного шоу. 

Актуальність теми 3 Стандартна тема 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 І конфлікти і характери 

персонажів гарні для 

новорічного шоу 

Усього балів: 10  

 

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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* 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 Справи амурів 

Автори кінопроекту Режисер - Ірина Новосаденко  

Сценарист - Ратха Макеєнкова (Іда Нірман) 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТУДІЯ 

«ЗОЛОТЕ РУНО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Це типове «жіноче» кіно, з присмаком 

фантазійності та святковості. Такі фільмі й 

справді чудово підходять для святкового 

періоду, коли хочеться відволіктися від 

буденної реальності та повірити у диво. 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна концепція, 

типажні персонажі, 

відсилки до класичних 

міфічних істот та понять в 

осучасненій інтерпретації. 

Актуальність теми 3 Цікавий для широкої 

аудиторії розважально-

фантастичний, 

романтичний фільм. Але є 

питання до сценарію. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій дуже легкий, без 

особливої глибини, втім, 

концепція стрічки її й не 

вимагає: жанр 

романтичний, ліричний, 

комедійний допускає певну 
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поверхневість; втім, хотіло 

б доповнити історію більш 

глибинними меседжами. 

Усього балів: 10 

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 (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Справи амурів 

Автори кінопроекту Режисер - Ірина Новосаденко  

Сценарист - Ратха Макеєнкова (Іда Нірман) 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТУДІЯ 

«ЗОЛОТЕ РУНО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава й незвична заявка у фантастичному, 

казковому жанрі. Виникає багато питань з 

приводу практичної реалізації написаного у 

сценарії, адже безмежність фантазії та 

обмежені технічні і фінансові можливості 

продакшену можуть не співпадати. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Авторам вдалося створити 

особливий світ із 

оригінальними 

персонажами. 

Актуальність теми 4 Потенційно чудова 

фентезійна стрічка до свят.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Світ вигаданий, 

фантастичний, органічно 

поєднується із історією 

журналістки. Дотепні 

діалоги, кумедні ситуації, 

легкий та жвавий плин 

історії. 

Усього балів: 12  
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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 Справи амурів 

Автори кінопроекту Режисер - Ірина Новосаденко  

Сценарист - Ратха Макеєнкова (Іда Нірман) 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТУДІЯ 

«ЗОЛОТЕ РУНО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект має сильну фентезійно-казкову 

сторону, що є його основною ознакою. Цей 

задум та бачення режисерки (особливо з 

огляду на попередні реалізовані проекти) 

викликає багато питань з приводу якості 

його технічно-художньої реалізації. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Запропоновані обставити та 

широкий політ фантазії – те, 

що одразу вирізняє проект з 

поміж інших. 

Актуальність теми 4 Казка із пригодницьким та 

романтичним аспектами 

може бути вельми доречною 

у контексті різноманіття 

жанрів. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 У сценарії намішано багато 

подій, проте не всі вони 

вибудовані у чітку й 

логічну, єдину структуру. 

Часом персонажі та діалоги 

виглядають поверхневими 
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навіть як для казкового 

жанру. Авторам слід 

подумати над поглибленням 

загального посилу. 

Усього балів: 10  

 

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. 

______________________________ 


