
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 TRUE_IT.UA 

Автори кінопроекту Кочнев Дмитро 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЕРБІ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

 Фільм про українців, які досягли успіху в 

IT. 

Цитата з тритменту: «На екрані – архівні 

кадри запуску додатку Reface, перші лайки, 

скачування, динамічний монтаж зростання 

попиту, відео та фото користувачів, які його 

застосовують. Це і звичайні люди, і 

селебріті, такі як Ілон Маск, Брітні Спірс та 

інші знаменитості світового рівня» - 

потребую юридичного коментаря. На мій 

погляд, цей проєкт має вигляд рекламного 

фільму. Автори планують використовувати 

фото і відео інших людей, але чи будуть 

вони просити для цього дозвіл? Якщо 

дозволу просити не будуть, то чи не є це 

вторгненням у приватний простір? 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ця ідея має право на життя, 

але, вважаю, що гроші на неї 

варто пошукати в іншому 

місці.  

Актуальність теми 4 Тема може зацікавити певне 

коло глядачів.  
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Продовження додатка 4 

 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Це має вигляд рекламного 

фільму.  

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. 

______________________________ 



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 TRUE_IT.UA 

Автори кінопроекту Кочнев Дмитро Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЕРБІ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Надихаюча історія успіху. Цікаві герої та 

хронологічна побудова. Не вистачило 

висвітлення глобальної теми, яка буда в 

заявці – що ж таке українська мрія? 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна.  

Актуальність теми 5 Тема актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Драматургія якісно 

побудована, герої дуже 

цікаві. Але, на мій звісно 

погляд, фільм може бути 

ще більш цікавим, якщо 

героїв та хронологію 

об’єднає глобальная 

метатема «українскьої 

мрії», яка пройде скрізь 

фільм.  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 

 

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

 

Назва кінопроекту TRUE_IT.UA 
Автори кінопроекту Кочнев Д.С. 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "БІЕРБІ ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Гарна ідея підтримати молодих спеціалістів. Схожі ідеї вже 
були реалізовані в подібних проектах, але автори мають своє 
бачення та підхід до подачі матеріалу. Тема на сьогодні 
актуальна. Синопсис та тритмент підготовлено на 
відповідному  якісному рівні. 

 

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 4 Тема на сьогодні актуальна. 

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: 12  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*                                           

 
 
 

Експерт експертної комісії  
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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 Неігрові фільми  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту TRUE_IT.UA  

Автори кінопроекту Автор сценарію – Блок Наталія Сергіївна 

Режисер – Кочнев Дмитро Сергійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «БІЕРБІ ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Зірки українського IT – Іван Алцибєєв, 

Олесь Петрів, Дмитро Швець, які створили 

разом з командою застосунок Reface, що 

обігнав літом 2020 в топі чарту 

американського App Store навіть Facebook, 

Netflix та ТікТок, запланували створити 

соціальну мережу, яка стане найбільш 

популярною з існуючих в діпфейк. В 

нашому фільмі ми спостерігаємо за тим, як 

вони йшли до успіху, і одночасно 

дізнаємося, як розвивалася дуже важлива 

для українського суспільства сфера IT в 

Україні протягом останніх десяти років. 

Наша стрічка – мотиваційна, на основі 

успішних кейсів талановитих українців ми 

покажемо що таке українська мрія, і які 

перепони очікують молодих українців на 

шляху до неї.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Хто тут робить світове IT? 

Актуальність теми 5 Так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

5 Драматична історія наших-

світових Айтишників. 
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Продовження додатка 4 

 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

Усього балів: 15  

 

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 TRUE_IT.UA 
Автори кінопроекту Кочнев Дмитро Сергійович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЕРБІ 
ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Зірки українського IT – Іван Алцибєєв, 
Олесь Петрів, Дмитро Швець, які створили 
разом з командою застосунок Reface. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея - оригінальна 
Актуальність теми 4 Актуальна тема 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Цікаві герої і сама тема, буде 
важлива для тинейджерів та 
молодих людей, кому потрібно 
зроибти свій вибір  у майбутній 
професії. Добре побудований 
тритмент. 

Усього балів: 13  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
_________________ 
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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 Неігрові фільми  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту TRUE_IT.UA  

Автори кінопроекту Автор сценарію – Блок Наталія Сергіївна 

Режисер – Кочнев Дмитро Сергійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «БІЕРБІ ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Картина про героїв новітньої сучасності – 

талановитих українців, які створили 

додаток Reface, що обігнав влітку 2020 в 

топі чарту американського App Store навіть 

Facebook, Netflix та ТікТок. Стрічка сучасна 

і справді мотиваційна, про видатних 

представників світу сучасного ІТ бізнесу.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Про українську гордість за 

сферу ІТ 

 

Актуальність теми 5 Мотивація сучасної молоді 

на прикладі сучасних 

переможців у перегонах за 

українською мрією. 

 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Цікава історія прориву 

українських Айтишників на 

світовий ІТ-ринок.     

Усього балів: 15  
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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 (документальні) фільми 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту TRUE_IT.UA 

Автори кінопроекту Кочнев Дмитро Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЕРБІ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікаво написан сценарій на сферу, яка 

розвивається в нашій країні. Рекомендую. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        5 Оригінальна історія про 

українських девелоперів. 

Актуальність теми 5 Тема зараз актуальна в 

нашій країні. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Добре передано суть 

розвитку ІТ в Україні. 

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

- 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії - 

_________________ 
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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. 

______________________________ 


