
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 Нижній Горизонт
Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер-постановник

Озірна Жанна Вікторівна.
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВ "ТОУ"

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Парижанка із українським корінням, що
блискуче захищає наукову роботу в
Сорбонні про пострадянські мономіста
отримує неочікувану пропозицію
повернутись до рідного міста Центральної
України, де вона не бувала багато років.
Там вона знаходить страшну правду про те,
що комуністичний експеримент все ще
живе, і що люди легко готові забувати
незручну правду, що заважає їх укладу
життя. Проте історія - це завжди сухі факти,
без емоційного забарвлення і щоб їх знайти,
треба заглибитись униз, як сказали б
гірники, до нижнього горизонту.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Дуже виважена та опрацьована
історія режисерки-авторки, де є
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усе, чого бракує багатьом іншим
проєктам - контекст, образність,
цікава тема, контроверсійність.

Актуальність теми 5 Настільки успішний шлях
міжнародними майданчиками ще
на етапі девелопменту, безперечно
доводить, що робота над фільмом
триває і що до цього проєкту
прикута увага усіх головних
представників кіноспільноти.

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

5 Сценарій досить класичний,
проте тут є місце і мистичним
подіям, і пристрасті, без зайвої
експлуатації, градації чорного - це
окрема любов. Цікаво дізнатись
фінал історії, все тримається у
напруженні.

Усього балів: 15

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.

______________________________



 

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 Нижній Горизонт  

Автори кінопроекту Озірна Жанна Вікторівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ТОУ"  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дуже сильний і незвичайний проект. 

Талановитий. Цей фільм є багатошаровим і 

несе справжню художню цінність 

авторського кіно.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея є дійсно оригінальна і 

вирізняється на тлі загальної 

маси проектів. Одночасно, 

цей проект міг би 

претендувати і на 

фінансування у конкурсі 

патріотичних фільмів в 

Мінкульті. Адже фільм є 

справді патріотичним, хоча 

це і не на поверхні.  

Актуальність теми 5 Тема надзвичайно 

актуальна для українського 

сьогодення.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій створений 

талановито і відчувається 

довга робота, яка 

проводилася над ним.  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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 Нижній горизонт 
Автори кінопроекту Озірна Жанна Вікторівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ТОУ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

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 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 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 

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: 10  

 
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 Нижній горизонт 

Автори кінопроекту Озірна Жанна Вікторівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ТОУ"  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

З метою завершення свого наукового 

дослідження героїня приїжджає з Франції у 

своє рідне українське місто. Архівні 

документи приводять її до несподіваних 

відкриттів щодо масштабного соціального 

експерименту над людьми, і поставить під 

сумнів індустріальну ідентичність 

мешканців.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Так 

Актуальність теми 5 Розкриття ідентичності під 

несподіваним історичним 

кутом 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Цікавий сценарій, в якому 

соціальна драма межує 

майже з детективною 

історією, і обидва жанри 

об’єднані гармонійно. 

Соціальний експеримент, 

проведений ще за минулого 

століття, і досі впливає на 

життя та свідомість 

сучасних мешканців 
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українського містечка. 

Діалоги змістовні. У 

зображенні різних верств 

населення уникнули 

маргинальності та 

відповідної лексики, і при 

цьому не втратили 

актуальності і правдивості 

зображення. 

Команда не викликає 

сумнівів. Проект має 

хороший фестивальний 

потенціал. 

Є відчуття, що сценарій 

потребує скорочення – 

забагато сцен для повного 

метру 

Усього балів: 14  

 

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. 

______________________________ 



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 Нижній горизонт 

Автори кінопроекту Озірна Жанна Вікторівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ТОУ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава історія, гарно зроблений сценарій.  

Творчий склад знімальної групи уже 

зарекомендував себе, як такий що знімає 

якісний продукт.  Цікаво послухати 

презентацію та зрозуміти режисерське 

бачення фільму.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікавий авторський погляд 

Актуальність теми 5 Гарна та цікава історія 

історія. Жарновість 

витримано. Сценарій добре 

зроблено.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій гарно 

пропрацьовано  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6bab78f88c-00_nyzhniy-goryzont_zayavka_bez-zaznachennya-personalnykh-danykh.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. 

______________________________ 


