
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 Маків цвіт 
Автори кінопроекту Валерій Шалига 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Онде Фільм" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сюжет закручений, але дуже нагадує телевизійний серіал. 
Можливо у цій категорії ітреба було б подавати проект. 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 
низькому якісному рівні, художня правдивість конфліктів та 
їх вирішення виглядають надумано. 

 

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 Драматургічна якість сценарію на 
низькому якісному рівні, художня 
правдивість конфліктів та їх вирішення 
виглядають надумано. 

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 Ігрові повнометражні фільми художньої та
культурної значущості (авторські)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Маків цвіт
Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер-постановник

Шалига Валерій Леонтійович.
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ОНДЕ ФІЛЬМ"

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Кримінальна детективна драма про життя та
пристрасті родини багатого бізнесмена, де
смерть межує із образом квітки маку -
найгарнішої з польових квітів.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Сюжет закручується у бараній
ріг: багато сексу, крові та трупів.
Незрозуміло хто вбивця, проте все
трошки нагадує детективний
роман у дешевій паперовій
обгортці.

Актуальність теми 3 Ніби зрозуміло, чого хоче
домогтись режисер, проте кіно в
задумі виглядає ніби з минулого,
нульових.

Драматургічна
якість сценарію:
вибір стилю, опис

3 Все якось дуже непереконливо,
діалоги, мотивація героїв, художні
образи, в усьому відчувається
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головних героїв,
художня правдивість
конфліктів та їх
вирішення

штучність оповіді, ніби реальність
сконструйована за лекалами
телевізійного українського кіно.

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.

______________________________



 

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 Маків цвіт  

Автори кінопроекту Шалига Валерій Леонтійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ОНДЕ ФІЛЬМ"  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Прекрасний психологічний трилер, від 

читання якого важко відірватися. Водночас 

має усі складові фільму для широкої 

глядацької аудиторії, навіть якщо цей жанр 

не надто популярний в українських 

кінотеатрах. Але художньої та культурної 

значущості в цьому фільмі менше, аніж 

глядацького потенціалу. Також доцільно 

розглянути варіант розвитку даного проекту 

в телесеріал. Адже сюжетних поворотів 

вистачить на хороші 4 серії.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея оригінальна, але не для 

цієї категорії. 

Актуальність теми 3 Тема не має великої 

актуальності. Сімейні 

стосунки в даному проекті 

мають якийсь дуже 

утрируваний характер.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій написано добре, 

професійно. І невелике 

доопрацювання може 

зробити з цього проекту 

чудове глядацьке кіно для 

тих, хто любить 

психологічні трилери.  
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Усього балів: 11  

 

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 Маків цвіт 

Автори кінопроекту Валерій Шалига 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Онде Фільм" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект є цікавим. Гарно побудовані 

сюжетні лінії. Художній склад знімальної 

групи є сильним. Цікаво подивитися 

презентацію проекту та зрозуміти 

продюсерського бачення й режисерське 

бачення.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея є цікавою 

Актуальність теми 5 Актуальність проблем 

людських відносин поза 

сумнівом  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Гарна та цікава історія 

історія. Жарн витримано.  

Усього балів: 13  

 

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/2021/07/08/60e6a991f41dd-0zayava_makiv_cvit-bez-kontaktiv.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. 

______________________________ 



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 Маків цвіт 

Автори кінопроекту Шалига Валерій Леонтійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ОНДЕ ФІЛЬМ"  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Психологічна драма, детектив, про молоду 

дівчину, яку підозрюють у скоєнні злочинів 

чреез психічну нестабільність. Проект за 

наративом, подачею, будовою структури і 

кількістю сцен – серіальний. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Багато ідентичних ідей та 

сюжетів 

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Психологічна драма, 

детектив, про молоду 

дівчину, яку підозрюють у 

скоєнні злочинів чреез 

психічну нестабільність. 

Проект за наративом, 

подачею, будовою 

структури і кількістю сцен 

(218) – серіальний. Герої 

вмирають, кидають 

новонарождених дітей, 

сідають за грати і 

потрапляють до психлікарні 
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Присутній секс і обсценна 

лексика, але конфлікти, 

мотиви героїв та вирішення 

сцен не притаманні 

повнометражній 

психологічній драмі. 

Герої розмовляють пафосно 

і не природньо 

Є детективна лінія і 

психологічна еротична 

драма, але жоден з жанрів не 

занурює у себе 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


