
 

 

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 Roots-Коріння 

Автори кінопроекту Глухенький Юрій Валерійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець  Глухенький 

Юрій Валерійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сюжет не має цікавої задумки. Проект явно 

не дороблен. Немає авторського бачення. Не 

рекомендую виділяти бюджет. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        3 Така тема була вже 

розкрита раніше. 

Актуальність теми 3 Тема не є досить 

актуальною. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сумнівно чи зможе 

розкритися задумка судячи з 

опису. 

Усього балів: 9   

 

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 Roots-Коріння 
Автори кінопроекту Глухенький Юрій Валерійович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Глухенький Юрій Валерійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Ідея добра, але мало хто з цих героїв фільму хоч раз бував в 
Україні. Було б дуже круто не мандрувати світом в пошуках 
видатних іноземців з українським корінням, а запросити їхнє 
на історичну батьківщину. Схожі ідеї вже були реалізовані в 
подібних проектах, цей проект не особо відрізняється від 
інших. Тема проекту не є дуже актуальною на сьогодення. 
Синопсис та тритмент потребують доопрацювання. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Схожі ідеї вже були реалізовані в подібних 
проектах, цей проект не особо 
відрізняється від інших. 

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: 9  

 
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 Неігрові фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Roots-Коріння 

Автори кінопроекту Глухенький Юрій Валерійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець 

Глухенький Юрій Валерійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сам по собі задум непоганий. Але зовсім 

незрозуміло як це буде втілено. 

Драматургія, з представленого трітменту, 

не зрозуміла і складається враження, що її 

поки що просто немає.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не є оригінальною. 

Актуальність теми 4 Тема має актуальність.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Драматургія відсутня. Не 

зрозуміло як автор планує 

отримати доступ до зірок, 

яких він вказує в трітменті.  

Усього балів: 9  

 

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. 
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______________________________ 



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 Roots-Коріння 
Автори кінопроекту Глухенький Юрій Валерійович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Фізична особа-підприємець 
Глухенький Юрій Валерійович 
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Молодий режисер аматор-романтик 
приїжджає в Лос-Анджелес знімати кіно 
про голівудських профі кіноіндустрії, які 
мають 
українське коріння. Чи зможе він позбутися 
комплексу меншовартості та підняти рівень 
самовпевненості українського 
кінематографу. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея - оригінальна 
Актуальність теми 4 Актуальна тема 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

2 Цікаво прописана задача для 
цього фільму, але список героїв – 
викликає сумніви, через те, що 
деякі особи із цього списку 
вважать себе росіянами, а деякі 
не бажають говорити про своє 
коріння (Міла Куніс), ще 
виглядає сумнівним те, що 
зібрати всіх цих осіб дуже 
складно через зайнятість і взагалі 
зірковість. Тому вся історія 
виглядає неправдоподібною 
вцілому. 
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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 Roots-Коріння  

Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер – Глухенький 

Юрій Валерійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Глухенький Юрій Валерійович  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Молодий режисер аматор-романтик 

приїжджає в Лос-Анджелес знімати кіно 

про голівудських профі кіноіндустрії, які 

мають українське коріння. Чи зможе він 

позбутися комплексу меншовартості та 

підняти рівень самовпевненості 

українського кінематографу.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Подорож у пошуках 

голівудських профі 

кіноіндустрії, які мають 

українське коріння. 

Актуальність теми 2 Тема цікава, але вважаю, 

що з точки зору 

актуальності є більше 

пріоритетні наразі теми. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Відомі голівудські діячи з 

українським корінням 

мають стати героями 

фільму. 

 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

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. 

______________________________ 



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 Roots-Коріння 

Автори кінопроекту Глухенький Юрій 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець 

Глухенький Юрій Валерійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Авторський фільм про кінематографістів, 

які мають українське коріння, але пов’язали 

своє життя зі США. 

Натепер автор провів перемовини та 

домовився про фільмування лише з Іваною 

Чаббак і Володимиром Хорунжим. У зв’язку 

з непередбачуваною ситуацією з ковідом, 

можливо, варто відкласти проєкт?  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Подібні документальні 

проєкти вже були.  

Актуальність теми 4 Тема може зацікавити певне 

коло глядачів.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Раджу автору: домовитися 

про фільмування з усіма 

заявленими у синопсисі 

героями та переподати 

проєкт, коли ситуація з 

ковідом стабілізується.  

Усього балів: 11  

 

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 фільми  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Roots-Коріння  

Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер – Глухенький 

Юрій Валерійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Глухенький Юрій Валерійович  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм про молодого режисера, що 

приїжджає в Лос-Анджелес знімати кіно 

про голівудських профі кіноіндустрії, які 

мають українське коріння.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея цікава, але не нова. 

Актуальність теми 2 Відносна актуальність 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Подібні дослідження в наш 

час виробляються, до того 

ж дуже якісно, блогерами. 

У режисерському баченні 

автор сам наводить приклад 

(відзнятий матеріал zoom-

конференції з Іваною 

Чаббак). Більшість 

відповідей на питання,  що 

зазначені в якості основних 

завдань проекту, доступна 

широкому загалу.     

 

Усього балів: 6  



2 

 

Продовження додатка 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. 

______________________________ 


