
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

Мозговий Семен Андрійович

Назва кінопроекту В темряві
Автори кінопроекту Режисер-постановник Олексій Тараненко,

автори сценарію Наталія Блок та Олексій
Тараненко

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Гуд Монінг Дістрібьюшн»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Яка істинна природа справжнього зла? Чи є
воно в людині? І чи раптом зло - не прояв
справжньої любові, або ж навпаки, її
відсутності. І на які страшні вчинки готова
піти людська свідомість заради щастя?

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Це сучасна, київська
історія, що наповнена
моторошним
психологічним тиском
зсередини. Ключ до
успішного втілення на
екрані - серйозна робота
із акторами, переробка
діалогів та мотивацій,
адже тільки це допоможе
досягти потрібного рівня
художньої правди,
враховуючи складність
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характерів головних
героїв та їх вік.

Актуальність теми 4 Не знаю, чи вчить глядача
непокаране зло. Проте не
завжди потрібно подавати
гарний приклад, іноді є
речі, яким ніколи не
хочеться наслідувати.

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

4 Сценарій однозначно
потребує доопрацювання,
події у лісі трохи штучні,
було б гарно робити це з
головними героями,
розуміючи їх акторську
органіку.

Усього балів: 12

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії Семен Мозговий
_________________
* 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 В темряві 

Автори кінопроекту Олексій Тараненко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Гуд Монінг Дістрібьюшн" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава історія, яка має потенціал. Було б 

цікаво послухати презентацію як від 

режисера та і від продюсера. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея гарна.  

Актуальність теми 5 Цікавий погляд на 

психологічний характер 

формування героя 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Жанр витримано, має 

потенціал 

Усього балів: 15  

 

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/2021/07/08/60e6c40711c21-00_v-temryavi_zayava-na-uchast-u-tvorchomu-konkursi-pitchyngu-bez-kontakt.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. 

______________________________ 



 

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 В ТЕМРЯВІ  

Автори кінопроекту Олексій Тараненко  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Гуд Монінг 

Дістрібьюшн»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Це цікава атмосферна історія, яка має доволі 

фантастичний сюжет, водночас він є 

виправданим для розкриття характеру 

головного героя. Вік головного героя (за 

заявкою 22 роки, синопсисом 19 років, 

сценарієм 21 рік) доцільно було б зменшити 

до 16-17 років для більшої правдивості 

конфлікту.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея є цікавою і 

оригінальною на тлі 

багатьох інших проектів цієї 

категорії. 

Актуальність теми 4 Тема розкриває 

загальнолюдську 

проблематику стосунків. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій якісний, 

детальний. Розкриває усіх 

персонажів та готовий до 

реалізації.  

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

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 В темряві 
Автори кінопроекту Олексій Тараненко 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Гуд Монінг Дістрібьюшн" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Заплутана сюжетна лінія з неочикуваними поворотними 
пунктами. Добре підготовлений проект. Ідея оригінальна Тема 
на сьогодні дуже актуальна. Драматургічна якість сценарію на 
високому якісному рівні: вибір стилю відповідає темі проекту, 
опис головних героїв детальний, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення виглядають природньо. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна 

Актуальність теми 5 Тема на сьогодні дуже актуальна. 

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

5 Драматургічна якість сценарію на 
високому якісному рівні: вибір стилю 
відповідає темі проекту, опис головних 
героїв детальний, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення виглядають 
природньо. 

Усього балів: 15  

 
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 В темряві 

Автори кінопроекту Олексій Тараненко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Гуд Монінг 

Дістрібьюшн»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Психологічний трилер про юнака, який 

готовий на все, заради батьківської любові 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Для України ідея нова, 

проте універсальна і 

зрозуміла будь-де 

Актуальність теми 5 На хвилі світового успіху 

серіалів та фільмів про 

молодь, її нагальні 

проблеми та спосіб 

мислення 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Якісний трилер, 

непересічна тема, 

багатопланові герої. 

Зверніть увагу, що вік 

головного героя у 

матеріалах різний, то 16, то 

22 (звісно 16 максимально 

відповідає заявленій темі, 

але потрібен консультант по 

ювенільному праву) 

Хороша історія від команди, 

яка вже робила якісне кіно.  
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Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


