
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 Сурі 
Автори кінопроекту Даша Волга 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "КРІСТІ ФІЛЬМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Заплутана історія. Місцями незрозуміла мотивація героїв 
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. 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 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 

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: 11  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 
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Продовження додатка 4 
 
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 Сурі
Автори кінопроекту Автор сценарію Наталя Блок;

режисер-постановник Дар’я Волга .
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРІСТІ ФІЛЬМ»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія про людей, яких скалічила війна, як
ззовні так і всередині. У кожного своя
правда, свій біль, та свій шлях, який,
здається, неможливо вже змінити. Проте
сила любові та прощення - це те, що може
змінити усе.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Історія схожа на
мелодраматичний серіальний
сюжет, художні образи нагадують
студентські етюди, несміливі та
банальні.

Актуальність теми 3 Посттравматичний розлад - це
тема, про яку варто говорити у
мистецтві, особливо у кіно. Проте
не таким чином.

Драматургічна
якість сценарію:

2 Сюжет і діалоги виглядають
штучними, плутаними, це все
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вибір стилю, опис
головних героїв,
художня правдивість
конфліктів та їх
вирішення

дуже непевно проартикульовано.
Короткий метр режисерки, що є
основою повнометражної версії
дає змогу зрозуміти, яке може
вийти кіно. І він лишає байдужим,
дуже слабка робота, нажаль.

Усього балів: 7

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 Сурі  

Автори кінопроекту Дар’я Волга  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРІСТІ ФІЛЬМ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Зворушлива історія на тему кохання, 

прощення, людських стосунків на тлі 

військових дій. Цей проект скоріше фантазія 

авторів і не повинна сприйматися, як 

документально точне відтворення подій. 

Напевно, в цьому і полягає причина подачі 

цього проекту саме в категорію 

«авторських» фільмів. Я не впевнений, що 

глядач однозначно сприйматиме цей фільм. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея не є 

найоригінальнішою у цій 

категорії.  

Актуальність теми 4 Тема посттравматичного 

синдрому залишається 

актуальною для України. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій якісний. Хочеться 

на пітчингу почути більше 

про художні засоби, якими 

користуватиметься 

авторська група.  

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 ігрові повнометражні фільми художньої та культурної 
значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Сурі 

Автори кінопроекту Даша Волга 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "КРІСТІ ФІЛЬМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект є цікавим і вирізняється 

оригінальним авторським поглядом таке 

різнопланове сучасне. Фільм піднімає 

болючі питання роз’єднаності суспільства та 

примирення. Сюжет достатньо цікавий. 

Жарновість витрамана.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея є цікавою та 

оригінальною 

Актуальність теми 5 Тема зачіпає актуальні 

проблеми українського 

суспільства  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 

  

Сценарій потребує 

доопрацювання 

Усього балів: 12 .   

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6e9695e72d-dodatok2_zayava_bez-danykh-2.pdf
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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 Ігрові повнометражні фільми художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Сурі 

Автори кінопроекту Дар’я Волга, Наталя Блок  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРІСТІ ФІЛЬМ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Драма. Головний герой після полону на 

Донбасі ділить світ на чорне та біле, своїх і 

чужих. Але після низки подій, він розуміє, 

що головне в світі це людяність. Назар 

всиновлює Сурі, малу дочку свого 

колишнього ката, сепаратиста Артура, та 

намагається створити нову сім’ю.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 ПТСР та життя після війни 

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Хороша команда. Історія 

драматична, емоційна. 

Драматургія, в цілому, 

добра, персонажі виписані, 

хоча й подекуди шаблонні. 

Розбурханий подієвий ряд і 

не завжди зрозуміла 

мотивація героїв. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 
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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. 

______________________________ 


