
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 неігрові фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Воля народам-воля людині! 

Автори кінопроекту Авдеєв Дмитро 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець 

Сошальський Олександр Юрійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Майбутній фільм розповість про співпрацю 

українських повстанців ОУН з 

антикомуністичними підпільниками Східної 

Європи. 

З тритменту склалося враження, що у фільмі 

буде: реконструкція, хроніка та закадровий 

текст. Це наштовхує на думку, що проєкт 

краще реалізувати у телевізійному форматі. 

Можливо, авторам варто подумати над тим, 

аби подати проєкт на новий конкурс у 

категорію «неігрові телевізійні фільми» чи 

переробити проєкт і подати в категорію 

«ігрових фільмів».  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Середній рівень. 

Актуальність теми 4 Високий рівень. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 З тритменту склалося 

враження, що у фільмі буде: 

реконструкція, хроніка та 

закадровий текст. Це 

наштовхує на думку, що 

проєкт краще реалізувати у 

телевізійному форматі. 

Можливо, авторам варто 
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подумати над тим, аби 

подати проєкт на новий 

конкурс у категорію 

«неігрові телевізійні 

фільми» чи переробити 

проєкт і подати в категорію 

«ігрових фільмів». 

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 Неігрові фільми  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ВОЛЯ НАРОДАМ - ВОЛЯ ЛЮДИНІ! 

Автори кінопроекту Автор сценарію - Лазер Тарас  

Режисер  - постановник – Авдеєв Дмитро  

 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Сошальський О.Ю.  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм розповість про заклик українських 

повстанців з ОУН до народів Східної Європи 

відкрити спільний фронт боротьби проти 

радянської післявоєнної окупації.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Дуже цікава, невідома 

сторінка історії 

Актуальність теми 4 Так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Але, хто живі реальні свідки 

і герої фільму? 

Інакше по жанру це стає не 

документальним фільмом, а 

наукпопом… Лекцією з 

картинками. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 
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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 Неігрові фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Воля народам-воля людині! 

Автори кінопроекту Авдеєв Дмитро 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець 

Сошальський Олександр Юрійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава тема. Є проробка матеріалу. Але не 

вистачає того, як саме буде побудований 

фільм.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  Ідея не оригінальна, але 

потрібна.  

Актуальність теми 4 Тема актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Фільм поділений на три 

частини, які висвітлюють 

доволі довгі відрізки часу.  

Тож хотілось би зрозуміти, 

якім чином автори побудують 

кіно так, щоб цікаво розповісти 

про майже 20 років 

антикомуністичного спротиву, 

та ще й в різних країнах 

Європи. Бо тільки закадрового 

тексту, документів і 

реконструкції з офіцером 

НКВД буде замало для 

півторагодинної розповіді.  

Усього балів: 11  
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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. 

______________________________ 



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 Неігрові фільми 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Воля народам-воля людині! 
Автори кінопроекту Авдеєв Дмитро 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Сошальський О.Ю. 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

На цю тему же існує безліч матеріалів на телебаченні та в 
інтернеті. Дуже важко сказати щось кардинально нове. Тема 
підходить більше для телевізійного фільму. Тема проекту не є 
дуже актуальною на сьогодення. Синопсис та тритмент 
потребують доопрацювання. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Тема підходить більше для телевізійного 
фільму. 

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 Синопсис та тритмент потребують 
доопрацювання. 

Усього балів: 8  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
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 Неігрові фільми 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Воля народам-воля людині! 
Автори кінопроекту Авдеєв Дмитро 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Сошальський О.Ю. 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

На цю тему же існує безліч матеріалів на телебаченні та в 
інтернеті. Дуже важко сказати щось кардинально нове. Тема 
підходить більше для телевізійного фільму. Тема проекту не є 
дуже актуальною на сьогодення. Синопсис та тритмент 
потребують доопрацювання. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Тема підходить більше для телевізійного 
фільму. 

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 Синопсис та тритмент потребують 
доопрацювання. 

Усього балів: 8  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
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 Неігрові фільми 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Воля народам-воля людині! 
Автори кінопроекту Авдеєв Дмитро 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Фізична особа-підприємець 
Сошальський Олександр Юрійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм про заклик українських 
повстанців з ОУН до народів Східної 
Європи відкрити спільний фронт боротьби 
проти 
радянської післявоєнної окупації. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Не оригінальна ідея 
Актуальність теми 2 Не актуальна ідея  
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

3 Переповідання історії -  вивчення 
історичних уроків, це завжди 
актуально. Але питання щодо 
героїв, їх конфліктів, 
драматургічної цілісності – цього 
всього немає у тритменті. Тому 
майбутній матеріал виглядає, як 
переказ книжки з історії. 

Усього балів: 7  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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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 Неігрові (документальні) фільми 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту Воля народам-воля людині 

Автори кінопроекту Авдеєв Дмитро 

Лазер Тарас 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Сошальський О.Ю. 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм про боротьбу українських повстанців 

з ОУН. Зрозуміло про що фільм, але нажаль 

не зрозуміло як само буде втілено задум 

авторів: йдеться про форму і технологію 

створення.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Оригінальна за своєю суттю 

. 

Актуальність теми 4 Актуальна тема боротьби за 

незалежність  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Тритмент авторів фільму є 

переконливим.  

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

- 

 

Реквізити особи – підписувача* 



2 

 

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. 

______________________________ 


