
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 Змій 
Автори кінопроекту Ясній Іван Михайлович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ МІЖНАРОДНИЙ 
ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "ФОР-ПОСТ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Непогана історія, але є один суттєвий недолік. Доля іноземної 
мови надто велика у сценарії. Схожі ідеї вже були реалізовані 
в подібних проектах, але автори мають своє бачення та підхід 
до подачі матеріалу. Тема проекту не є дуже актуальною на 
сьогодення. Сценарій потребує суттєвого доопрацювання у 
діалогах. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Схожі ідеї вже були реалізовані в подібних 
проектах, але автори мають своє бачення 
та підхід до подачі матеріалу. 

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 Сценарій потребує суттєвого 
доопрацювання у діалогах. 

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 Змій
Автори кінопроекту Автор сценарію Яріш Ярослав Іванович;

режисер-постановник Ясній Іван
Михайлович.

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВ МІЖНАРОДНИЙ
ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР «ФОР-ПОСТ»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Що головне у житті людини з системи? Чи
може любов взяти верх над ідеологією? Чи
може розум, що породив товариш Сталін
побачити у ворога народу - людину? І що
робити, коли у двері стукає справжня
нищівна сила, яка здається ще більш
страшною та невідворотною. Чи вдасться
герою врятувати людину в собі та свою
родину?

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 НКВД, ОУН, жахи катівень та
буденності справляють враження.
Проте, що є поза цим, який задум
автора та його режисерське
рішення? Це незрозуміло.



2

Продовження додатка 4

Актуальність теми 3 Сценарій фільму більш відповідає
секції фільмів для широкої
глядацької авдиторії.

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

2 Діалоги штучні, події надто
страшні, психологічне
напруження здається
непереконливим. А це дарма, адже
ЧК у той час була дуже
віртуозною у цьому, залазила в
голови людям, ламала долі і волю,
а не лише кістки.

Усього балів: 8

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 Змій  

Автори кінопроекту Ясній Іван Михайлович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ МІЖНАРОДНИЙ 

ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР «ФОР-ПОСТ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цей проект не в повній мірі відповідає 

заявленій категорії, адже історія і форма 

більше характерні для фільмів для широкої 

глядацької аудиторії.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Проект присвячений 

негативному персонажу, 

який своїми вчинками ще 

більше переконує глядача в 

нелюдськості тиранічний 

режимів. Проект є дуже 

патріотичним і, я вважаю, 

міг би претендувати на 

підтримку Міністерства 

культури за відповідним 

напрямком.  

Актуальність теми 4 Історичні проекти важко 

оцінювати за вказаним 

критерієм. Загалом проект 

має узагальнену 

актуальність.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій написано якісно та 

професійно. Водночас 

потребує більшого 

авторського 

переосмислення.  
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Усього балів: 12  

 

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 Ігрові повнометражні фільми художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Змій 

Автори кінопроекту Яріш Ярослав Іванович, Ясній Іван 

Михайлович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ МІЖНАРОДНИ  

ПРОД СЕРСЬКИ  ЦЕНТР «ФОР-ПОСТ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історичний трилер, нуар про майора НКВД 

який прагне змусити дружину-українку 

себе полюбити, ліквідувати «банди 

бандерівців» і розібратися із внутрішніми 

ворогами в НКВД.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 За наявності добре 

прописаних героїв могла б 

бути цікавою 

Актуальність теми 3 Коли антигерой робить 

складний моральний вибір і 

переходить на бік добра 

(або не переходить і гине) – 

це актуально. Але для цього 

має бути цікавий герой 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Автори пишуть, що 

сценарій написаний на 

основі реальних подій. 

Проте герої тут від 

реальності далекі. Головний 

герой (антигерой) 

прописаний однобічно – він 
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зло в квадраті, не викликає 

ані розуміння, ані співчуття. 

 ого мотиви так само 

неочевидні. Часом він 

занадто карикатурний для 

такого жанру – сопе на 

дружині, віддає честь 

портрету Сталіна тут таки у 

фуражці 

Загалом всі монологи та 

діалоги героїв – це переказ 

подій, які вони пояснюють 

для глядача замість того, 

щоб втілювати їх у діях. 

 

 

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. 

______________________________ 



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 Змій 

Автори кінопроекту Ясній Іван Михайлович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ МІЖНАРОДНИЙ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "ФОР-
ПОСТ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект є цікавим. Сценарій гарно 

пропрацьований. Заявка гарно 

підготовлепна. Творчий склад групи 

заслуговує увагу, всі автори мають гарну 

фільмографію. Цікаво подивитися 

презентацію та почути режисерське та 

продюсерське бачення. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея є цікавою 

Актуальність теми 5 Актуальність проекту 

виправдовуєтся 

розвінчуванням міфів про 

героїзм радянських воїнів 

НКВДистів   

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Гарна та цікава історія 

історія. Жарн витримано, 

але потрібно краще 

пропрацювати сценарій.  

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c40b54876-zmiy-02-zayava-bez-kontaktnykh-danykh.pdf
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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. 

______________________________ 


