
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 Мама Ксюша 

Автори кінопроекту Якубов Артур 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Знімальний Цех Артура Якубова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Майбутня стрічка розповість про 

волонтерку Оксану Лазебник (Маму 

Ксюшу), яка опікується дітьми загиблих 

військовослужбовців і дітьми постраждалих 

внаслідок бойових дій. 

Якщо я не помиляюся, Мама Ксюша є 

однією з героїнь попереднього 

документального фільму Артура Якубова 

«Уламки», який виходив в український 

кінотеатральний прокат у 2020 році. З 

кіносценарію нового проєкту, в мене 

склалося враження, що я читаю сценарій 

того, що вже було раніше. У сценарії 

викладені події, які вже сталися, 

кіносценарій не передбачає іншого розвитку 

подій – фільм вже знято?  Сподіваюсь, на 

пітчингу автор прояснить ситуацію. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Середній рівень. 

Актуальність теми 5 Тема є актуальною. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 У сценарії викладені події, 

які вже сталися, 

кіносценарій не передбачає 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

іншого розвитку подій – 

фільм вже знято? 

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. 

______________________________ 



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 МАМА КСЮША 

Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер – Якубов Артур 

Шамільович  

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Зворушлива історія волонтерки Оксани 

Лазебник, яка опікується дітьми загиблих і 

постраждалих внаслідок бойових дій 

військовослужбовців.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Історія сильного духу і 

доброго серця 

Актуальність теми 5 Висвітлення важливої теми 

доброти та відданості у 

суворих реаліях наших днів 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Фільм-спостереження за 

героями у їх повсякденному 

повоєнному житті, за 

умовами їх існування, може 

бути дуже зворушливим 

 

Усього балів: 14  
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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 Мама Ксюша 
Автори кінопроекту Якубов Артур 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Знімальний Цех Артура Якубова" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Гарний проект про волонтерку. Добра ідея та погляд на її 
реалізацію. 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 (документальні) фільми 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту Мама Ксюша 

Автори кінопроекту Якубов Артур Шамільович  

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Знімальний Цех Артура Якубова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм розповідає історію волонтерки 

Оксани Лазебник, більш відомої, як Мама 

Ксюша. Вона опікується дітьми загиблих 

військовослужбовців і дітьми постраждалих 

внаслідок бойових дій. Зрозуміла форма 

фільму. Тритмент є переконливім.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна за своєю 

суттю. 

Актуальність теми 5 Актуальна тема висвітлює 

важливу тему життя після 

війни   

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Тритмент авторів фільму є 

переконливим.  

Усього балів: 14  
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

- 

 

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 Мама Ксюша 
Автори кінопроекту Якубов Артур Шамільович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Знімальний Цех Артура Якубова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм розповідає істрорію волонтерки 
Оксани Лазебник, більш відомої, як Мама 
Ксюша. Вона опікується дітьми загиблих 
військовослужбовців і дітьми 
постраждалих внаслідок бойових дій. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея є оригінальною 
Актуальність теми 4 Тема є актуальною 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Тема про непросте волонтерство, 
про велике серце головної героїні 
до дітей загиблих батьків в зоні 
АТО. Знайдено дуже сильну 
героїню, що допоможе знайти 
найбільшу емпатію глядача. 

Усього балів: 12  

 
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 МАМА КСЮША 

Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер – Якубов Артур 

Шамільович  

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Істрорія волонтерки Оксани Лазебник, 

більш відомої, як Мама Ксюша. Вона 

опікується дітьми загиблих 

військовослужбовців і дітьми постраждалих 

внаслідок бойових дій.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікава, важлива тема 

Актуальність теми 5 Так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Головне дійство фільму 

розвертається навколо 

підготовчого 

процесу до поїздки на море, 

куди Оксана збирається вивести 

групу 

своїх підопічних діток для 

оздоровлення. 

 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному Відповідає/не відповідає 
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напряму (у разі його оголошення) 
 

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 Мама Ксюша 

Автори кінопроекту Якубов Артур Шамільович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Знімальний Цех Артура Якубова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сильна героїня. Потужна життєва історія. 

Але зараз, окрім інтерв’ю, сценарій 

виглядає як постановка.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  Ідея оригінальна 

Актуальність теми 5 Тема дуже актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 В наданих матеріалах не 

зовсім зрозуміло де буде 

постановка, а де 

документальна зйомка. 

Окрім цього цікаво було б 

побачити дорогу та саме 

море, але цього в сценарії 

нема.  

Усього балів: 14  

 

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. 

______________________________ 


