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

 

Назва кінопроекту «40 років. Політ нормальний» 
Автори кінопроекту Замрій Денис Миколайович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Апграунд» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм про історію створення літака 
“Руслан” 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Виглядає, як научно-популярний 
телефільм 

Актуальність теми 4 Тема, в якій розказується про 
створення саме українського 
літака, завжди актуальна. 

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

2 Щодо стилю і опису побудови 
хронокально-дослідницьким 
методом розповіді історії, робить 
матеріал майбутнього фільму 
схожим на телефільм, який був 
популярним ще за часів 
Радянського союзу. Через те, що 
в Україні наразі знімають дуже 
якісне неігрове кіно, яке здобуває 
призи на відомих міжнародних 
кінофестивалей, то цей стиль 
розповіді робить майбутній фільм 
неконкурентноспроможнім.  

Усього балів: 9  
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Продовження додатка 4 
	
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. 

______________________________ 



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 фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «40 років. Політ нормальний» 

Автори кінопроекту Замрій Денис Миколайович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Апграунд» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава тема. Не вистачило іменитих 

спікерів. До того ж є питання, чи 

хронометраж 44 хвилини підходить під цю 

категорію.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  Ідея оригінальна.  

Актуальність теми 4 Тема актуальна.  

Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

4 Для такої теми потрібні відомі 

спікери. До того ж формат в 44 

хвилини більш підійшов би до 

серіалу про українську авіа 

галузь ніж до повнометражного 

фільму.  

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  

_________________ 
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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 Неігрові (документальні) фільми 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту  

40 років. Політ нормальний 

Автори кінопроекту Замрій Денис Миколайович 

Фролов Іван Олексійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Апграунд» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм до ювілею першого польоту літака 

«Руслан» э хроніко-документальним 

фільмом і не є чимось новим. Дуже схоже 

на ТВ-проект. Не досить докладно 

розроблений тритмент. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        3 Хроніко-документальний 

фільм на вузьку тему.  

Актуальність теми 4 Актуальна тема  

 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Не досить докладно 

розроблений тритмент. 

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

 

Назва кінопроекту 40 років. Політ нормальний 
Автори кінопроекту Денис Замрій 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Апграунд" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Нещодавно була така історія про літак "Мрія", також був 
поданий проект про дослідження аерокосмічного потенціалу 
країни в цілому. Цей проект також має право на існування, але 
його актуальність викликає сумніви. Тема підходить більше 
для телевізійного фільму. Тема проекту не є дуже актуальною 
на сьогодення. Синопсис та тритмент підготовлено на 
відповідному  якісному рівні. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Тема підходить більше для телевізійного 
фільму. 

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 Синопсис та тритмент підготовлено на 
відповідному  якісному рівні. 

Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*                                           

 
 
 



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. 

______________________________ 



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 фільми  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту 40 РОКІВ. ПОЛІТ НОРМАЛЬНИЙ 

Автори кінопроекту Автор сценарію – Фролов Іван Олексійович 

Режисер-постановник - Замрій Денис 

Миколайович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Апграунд»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Документальний фільм до ювілею одного з 

найвеличніших досягнень українського 

народу - першому польоту літака «Руслан». 

В фільмі буде показано історію створення, 

історію успіху цього літака. Ми показуємо 

людей які працювали, які літали на 

«Руслані» і люди в житті яких цей літак 

залишив великий слід.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Прогулюючись вулицями 

Авіамістечка і розмовляючи з 

його мешканцями серед яких є 

родичі, друзі, сусіди великих 

конструкторів, ми розкажемо 

глядачу, як жили ті, хто 

сконструював «Руслана» 

Актуальність теми 4 Так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Важлива  тема для історії 

країни 

Усього балів: 11  
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Продовження додатка 4 

 

 

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 неігрові фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту 40 років. Політ нормальний 

Автори кінопроекту Замрій Денис 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Апграунд» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм про історію створення літака 

«Руслан». У мене склалося враження, що це 

проєкт телевізійного документального 

фільму. Забракло режисерського бачення.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Високий рівень. 

Актуальність теми 4 Високий рівень. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 У мене склалося враження, 

що це проєкт телевізійного 

документального фільму. 

Забракло режисерського 

бачення. 

Усього балів: 12  

 

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 Неігрові фільми  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту 40 РОКІВ. ПОЛІТ НОРМАЛЬНИЙ 

Автори кінопроекту Автор сценарію – Фролов Іван Олексійович 

Режисер-постановник - Замрій Денис 

Миколайович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Апграунд»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Документальний фільм до ювілею першого 

польота літака «Руслан». В фільмі буде 

показано історію створення, історію успіху 

цього літака, людей які працювали над його 

створенням. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Прогулянка вулицями 

Авіамістечка и розмови з 

його мешканцями 

Технічні подробиці про 

літак 

Актуальність теми 3 У тому вигляді як її 

представлено - тема 

ностальгічна. І програє на 

фоні інших більш важливих.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Судячи з тритменту буде 

ламана драматургія (мікс 

різноманітної інформації 

без цілосної лінії) і багато 

технічних подробиць, що 

робить цей фільм 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

вузькоспеціалізовним 

наукпопом 

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. 

______________________________ 


