
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 «Незламний» 
Автори кінопроекту Пуздряк Станіслав Іванович та Лащак 

Тараc Вікторович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«САММІТ ФІЛЬМ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм присвячений 100-річчю від дня 
народження відомого на весь світ 
українського гімнаста, багаторазового 
олімпійського чемпіона – Віктора Чукаріна. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея  є оригінальною 
Актуальність теми 3 Тема  є актуальною 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

2 Нажаль, саме так теми, які цікаві 
і важливі для України заявники 
просто хочуть створити фільм, як 
інтерв’ю (голови, що говорять), і 
просто знешкодити такий 
матеріал на багато років. 
Можливо потрібно придумати 
інший спосіб розповісти історію. 

Усього балів: 8  

 
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 «Незламний» 

Автори кінопроекту Пуздряк Станіслав Іванович та Лащак 

Тарас  Вікторович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю  «САММІТ ФІЛЬМ 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Потужний герой. Потужна життєва 

драматургія. Але окрім музики фільм має 

будуватися на тих, хто розповідає про 

героя. В цьому фільмі хотілось би побачити 

відомі імена спікерів.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  Ідея не оригінальна, але 

потрібна.  

Актуальність теми 5 Тема актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 В презентаційних 

матеріалах акцент зроблено 

на музиці. Але 

документально кіно 

будується не тільки на 

цьому.  

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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 Неігрові (документальні) фільми 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту Незламний  

Автори кінопроекту Пуздряк Станіслав Іванович та Лащак 

Тарас Вікторович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«САММІТ ФІЛЬМ»   

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Добре розділено сюжет на етапи, проте 

недостатньо глибоко розкрито кожен з них. 

Не вистачає авторського стилю. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        3 Формат фільму у вигляді 

інтерв’ю не є оригінальним. 

Актуальність теми 4 Тема не є досить 

актуальною. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3  Добре розділено сюжет на 

етапи, проте недостатньо 

глибоко розкрито кожен з 

них. Не вистачає 

авторського стилю. 

Усього балів: 10  

 

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 Незламний 
Автори кінопроекту Пуздряк Станіслав Іванович, Лащак Тарас 

Вікторович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "САММІТ ФІЛЬМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Мені не вистачило деталей. Тритмент доволі "приблизний". 
Ідея зрозуміла, але як вона буде реалізована - залишаються 
питання. 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*                                           
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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 НЕЗЛАМНИЙ 

Автори кінопроекту Автор сценарію – Кириченко Андрій 

Олегович  

Режисери – Пуздряк Станіслав Іванович та 

Лащак Тарас Вікторович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «САММІТ ФІЛЬМ»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм присвячений 100-річчю від дня 

народження відомого на весь світ 

українського гімнаста, багаторазового 

олімпійського чемпіона – Віктора Чукаріна, 

людини надзвичайної долі. Доброволець до 

армії, полон, 17 концентраційних таборів – 

всі ці незгоди не завадили йому здобути 

олімпійські перемоги та стати тренером. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Як людина стала Легендою 

Актуальність теми 2 Тема безумовно важлива, 

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 Екран покаже. Історія цікава 

Усього балів: 10  
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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 Незламний 

Автори кінопроекту Пуздряк Станіслав, Лащак Тарас 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«САММІТ ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм про українського гімнаста, 

багаторазового олімпійського чемпіона – 

Віктора Чукаріна. 

З поданих документів: синопсису, 

тритменту, режисерського бачення склалося 

враження, що автори тільки на початку 

роботи над проєктом. Багато загального: 

будуть родичі, учні, дослідники, але імен 

цих людей немає. Проєкт заслуговує на 

увагу, але, на мою думку, потребує 

доопрацювання. Можливо, на пітчингу 

автори покажуть відео, яке переконає мене у 

зворотному.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея заслуговує на увагу. 

Актуальність теми 4 Тема може зацікавити певне 

коло глядачів. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 З поданих документів: 

синопсису, тритменту, 

режисерського бачення 

склалося враження, що 

автори тільки на початку 

роботи над проєктом. Багато 

загального: будуть родичі, 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

учні, дослідники, 

спортсмени, але імен цих 

людей немає. Проєкт 

заслуговує на увагу, проте, 

на мою думку, потребує 

доопрацювання. Можливо, 

на пітчингу автори 

покажуть відео, яке 

переконає мене у 

зворотному. 

Усього балів: 12  

 

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 НЕЗЛАМНИЙ 

Автори кінопроекту Автор сценарію – Кириченко Андрій 

Олегович  Режисери – Пуздряк Станіслав 

Іванович та Лащак Тарас Вікторович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «САММІТ ФІЛЬМ»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм присвячений 100-річчю від дня 

народження відомого на весь світ 

українського гімнаста, багаторазового 

олімпійського чемпіона – Віктора Чукаріна, 

людини надзвичайної долі. Доброволець до 

армії, полон, 17 концентраційних таборів – 

всі ці незгоди не завадили йому здобути 

олімпійські перемоги та стати тренером. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Особистість з 

надзвичайною долею 

Актуальність теми 3 Проект до 100 річчя 

головного героя 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Герой картини – безумовно 

яскрава особистість. Але  

при розподілі твору на певні 

глави, структура 

незрозуміла. На повному 

метрі  документального 

фільму з показом 

фотографій, глядач засне. У 

режисерському баченні 
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визначені певні технічні 

моменти зйомки, заявлено 

створення оригінального 

музичного супроводу 

сюжету, але    авторський 

меседж нечіткий. 

Усього балів: 8  

 

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. 

______________________________ 


