
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 фільми художньої та 
культурної значущості (авторські) 

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

 

Назва кінопроекту Наречена для приреченого 
Автори кінопроекту В. Фесенко 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Полікашкін А.В. 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Схожі ідеї вже були реалізовані в подібних проектах, цей 
проект не особо відрізняється від інших. Тема проекту не є 
дуже актуальною на сьогодення. Драматургічна якість 
сценарію на належному якісному рівні: вибір стилю відповідає 
темі проекту, опис головних героїв відповідний, художня 
правдивість конфліктів та їх вирішення виглядають 
природньо. 

 

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 

4 Драматургічна якість сценарію на 
належному якісному рівні: вибір стилю 
відповідає темі проекту, опис головних 
героїв відповідний, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення виглядають 
природньо. 

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*                                           
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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. 

______________________________ 



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 фільми художньої та
культурної значущості (авторські)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Наречена для приреченого
Автори кінопроекту Автор сценарію Віктор Абузяров;

режисер-постановник Володимир Фесенко.
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ФОП Полікашкін А.В

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Кохання здатне змінити навіть
найпринциповішу людину. Чи злочин це
проти себе - врятувати невинну людину,
при цьому збрехавши? Драматизму додає
те, що події розвиваються на тлі
післявоєнного голоду.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Режисерський задум виглядає
дещо застарілим, проте
виваженим і можливо ця
конструкція зможе запрацювати.
Головне тепер питання - до рівня
художньої правди в кадрі.
Продюсерське бачення зрозуміле.

Актуальність теми 4 Так, тема контроверсійна, може
привабити, як українського, так і
міжнародного глядача.
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Драматургічна
якість сценарію:
вибір стилю, опис
головних героїв,
художня правдивість
конфліктів та їх
вирішення

4 Історія досить класично зроблена,
зрозуміла. Моментами деякі сцени
та мотивації персонажей
виглядають штучно, тож це треба
виправляти режисерові іншими
засобами виразності, що
вирівнюють ритм.  Діалогів
забагато.

Усього балів: 11

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.

______________________________



 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Наречена для приреченого  

Автори кінопроекту Володимир Фесенко  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Полікашкін А.В.  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект присвячений темі, якою справді 

спекулюють політики. Напевно, і цей фільм 

викличе певний резонанс. Проте кінцевий 

результат повністю залежатиме від 

вправності режисера.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея приречених стосунків 

доволі цікава. 

Актуальність теми 3 Тема, на мою думку, має 

культурне значення, але не 

вкрай актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій написано 

професійно.  

Усього балів: 11  

 

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. 
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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 Ігрові повнометражні фільми художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Наречена для приреченого 

Автори кінопроекту Віктор Абузяров Володимир Фесенко  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Полікашкін А.В.  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історична драма, історія зародження 

кохання між засуджено  і її конвоїром 

голодного літа 1947 року. Традиції 

українського поетичного кіна. 
 

Назва критері  Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея не нова, але при якісній 

реалізації може бути 

вдало  

Актуальність теми 4 Заборонене кохання 

Драматургічна якість сценарі : 

вибір стил , опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Історична драма про 

повоєнні голодні роки, де 

конвоїр закохується у 

арештовану, зроблена у 

кращих традиціях 

поетичного кіна – досить 

міцна історія, ліричні 

діалоги, закадровий голос. 

Варто звернути увагу на 

хрономтераж – у такому 

жанрі 82 сцени це забагато 
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Усього балів: 12  

 

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 допомого  електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізу ться 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 фільми художньої та культурної 
значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Наречена для приреченого 

Автори кінопроекту В. Фесенко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Полікашкін А.В. 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект є цікавим, але не оригінальним у 

своєму роді. Цікаво побачити презентацію 

аби зрозуміти режисерське бачення та 

віднайти самобутність проекту. Стислістика 

сценарію витримана.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не є оригінальною 

Актуальність теми 3 Уже багато було обговорень 

та стрічок на таку тему 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Цікава історія. Жарн 

витримано.  

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  

_________________ 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c4f0aa933-0-zayavka-bez-kont.pdf
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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. 

______________________________ 


