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

Неігрові фільми

Назва кінопроекту
Наступна зупинка море
Автори кінопроекту
Якубов Артур Шамільович
Найменування суб’єкта
Товариство з обмеженою відповідальністю
кінематографії (виробника
«Знімальний Цех Артура Якубова»
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Історія про ветерана війни, який лишився
кінопроект
однієї ноги в зоні АТО і ніколи не був на
морі.
Назва критерію

Кількість балів
Аргументація
(від 1 до 5)
Оригінальність ідеї
3
Ідея не є оригінальною
Актуальність теми
4
Тема є актуальною
Драматургічна якість сценарію:
1
У предявлених творцями
вибір стилю, опис головних
документах є кіносценарій (так
героїв, художня правдивість
він і називається ігрового кіно із
конфліктів та їх вирішення
діалогами), відчуття від заявки –
що заявники помилилися
конкурсом, недавши тритменту
навіть.
Усього балів:

8

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії

Відповідає/не відповідає

2

Продовження додатка 4
_________________
* 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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Неігрові фільми
Наступна зупинка море
Якубов Артур Шамільович
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Знімальний Цех Артура Якубова»
Потужний герой. Потужна життєва історія.
Не зрозуміло чому такий короткий
сценарій.
Кількість балів
(від 1 до 5)
4
5
4

Аргументація
Ідея не оригінальна, але
потрібна.
Тема дуже актуальна.
В документах
представлений сценарій,
якій явно менше по
хронометражу.
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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 (документальні) фільми

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

Наступна зупинка море

Автори кінопроекту
Якубов Артур Шамільович
Найменування суб’єкта
Товариство з обмеженою відповідальністю
кінематографії (виробника
«Знімальний Цех Артура Якубова»
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Наступна зупинка море» розповідає історію
кінопроект
ветерана АТО Олександра Швецова, котрий
втративши ногу на війні, розпочав власний
проект реабілітації бійців з ампутаціями.
Проєкт є цікавим, але здається не зовсім
фокусується на темі мотивації для глядачів.
Рекомендація авторам - зняти референсне
відео.
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Кількість балів
(від 1 до 5)
4
4

2
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Аргументація
Цікавий задум
Фільм важливий для
розуміння проблематики
ветеранів АТО
Не зовсім ясна форма і
структура фільму

2

Продовження додатка 4
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

-

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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект
Назва критерію

Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Неігрові фільми
Наступна зупинка море
Артур Якубов
ТОВ "Знімальний Цех Артура Якубова"
Тема підходить більше для телевізійного фільму. Тема на
сьогодні актуальна. Синопсис та тритмент потребують
доопрацювання.

Кількість
Аргументація
балів
(від 1 до 5)
Тема підходить більше для телевізійного
2
4
3

фільму.
Тема на сьогодні актуальна.
Синопсис та тритмент
доопрацювання.
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії
_________________

потребують

2

Продовження додатка 4
* 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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту

Неігрові фільми
НАСТУПНА ЗУПИНКА МОРЕ
Автор сценарію та режисер – Якубов Артур
Шамільович
ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова»

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на «Наступна зупинка море»
розповідає історію ветерана АТО
кінопроект

Олександра Швецова, котрий втративши
ногу на війні, розпочав власний
проект реабілітації бійців з
ампутаціями.

Назва критерію
Оригінальність ідеї

Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Кількість балів
(від 1 до 5)
2

4
4

Експерт експертної комісії

Історія героя доволі цікава,
виникають сумніви щодо
оригінальності.
Так
Завдяки Сашку, багато хлопців і
дівчат вперше побачать море і
повернуться додому з зовсім
іншими людьми.
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*

Аргументація

Відповідає

2

Продовження додатка 4
_________________
* 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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми

неігрові фільми
Наступна зупинка море
Якубов Артур
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Знімальний Цех Артура Якубова»
Майбутня стрічка розповість про ветерана
АТО
Олександра
Швецова,
котрий
втративши ногу на війні, розпочав власний
проєкт реабілітації бійців з ампутаціями.
Важлива і важка тема. Дуже хочу на
пітчингу почути про те, як автор буде
поширювати фільм, аби його побачила
цільова аудиторія.
Це прохання не тільки до авторів цього
проєкту, але й до низки інших. Варто
подавати у фільмографії режисера та
оператора майбутнього фільму посилання
(лінки) на попередні роботи. У другому турі
експерти мають оцінити також і творчий
потенціал авторської знімальної групи. Це
можна зробити краще, коли ми матимемо
можливість переглянути попередні роботи
цієї знімальної групи.
Кількість балів
(від 1 до 5)
4
4

Аргументація
Ідея заслуговує на увагу.
На жаль, ця тема буде ще
довго актуальною для нашої
країни.

2

Продовження додатка 4
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення

4

Усього балів:
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Є питання: у сценарії
описані події, які вже
відбулися:
1. автор
їх
вже
зафільмував? (тоді на
пітчингу хотілося б їх
побачити).
2. чи
це
буде
постановка?

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

Неігрові фільми
НАСТУПНА ЗУПИНКА МОРЕ
Автор сценарію та режисер – Якубов Артур
Шамільович
ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова»

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Фільм розповідає історію ветерана АТО
кінопроект
Олександра Швецова, котрий втративши
ногу на війні, розпочав власний
проект реабілітації бійців з ампутаціями.
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення

Усього балів:

Кількість балів
(від 1 до 5)
2
3
2

Сценарій (уривок з кількох
сцен) – радше схожий на
сценарій ігрового фільму,
відсутні коментарі
(режисерське бачення) яким
чином планується
реалізація проекту.

7

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*

Аргументація

Відповідає

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.

______________________________

