
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 Рідні 

Автори кінопроекту Бакум Володимир 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ЧАСТОГУСТО” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Стрічка про двох сестер, яких розділила 

війна. Оля обрала Київ. Наталя – ЛНР. 

Історія кожної людини є оригінальною. 

Проте, не можу не відзначити: на думку 

спадає документальний фільм про родину 

розділену цією ж війною – «Рідні» режисера 

Віталія Манського. Добре, що автор 

прописав два варіанти розвитку сюжету 

майбутнього фільму. Можливо, автори вже 

зафільмували героїню і зможуть показати 

відео на пітчингу.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія кожної людини є 

оригінальною. Проте, не 

можу не відзначити: на 

думку спадає 

документальний фільм про 

родину розділену цією ж 

війною – «Рідні» режисера 

Віталія Манського. 

Актуальність теми 4 Тема, на жаль, буде 

актуальною ще довго.  
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Продовження додатка 4 

 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Автор прописав два 

варіанти розвитку сюжету 

майбутнього фільму. 

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 РІДНІ 

Автори кінопроекту Автор сценарію – Вікторія Задорська 

Режисер-постановник – Бакум Володимир 

Вікторович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ЧАСТОГУСТО”  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Війна розділила Україну та життя на «до» 

та «після». Війна розділила сестер 

Нескоромних. Оля вибрала Київ. Наталя – 

ЛНР. Оля збудувала успішну кар’єру, а в 

Наталі майже нічого не змінилось. В чому 

причина втрати зв’язку між сестрами?  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Дві сестри – дві частинки 

однієї родини, але два 

різних світогляди  

Актуальність теми 5 Важко переоцінити 

актуальність значення теми 

сучасної війни в цілому, та 

такого явища, як ВПО 

зокрема  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Цікава, життєва, на 

превеликий жаль не 

поодинока але відверто 

драматична історія 

(незалежно від розвитку 

подій фінальної сцени). 
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Усього балів: 13  

 

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 Рідні 
Автори кінопроекту Бакум Володимир Вікторович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ЧАСТОГУСТО" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже болюча тема про нові умови життя внаслідок російської 
агресії на сході України. Про світогляди тих хто поїхав та тих 
то залишився. На мій погляд було б доречно (якщо це 
можливо) приділити більше увагу тим, "хто залишився". 
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*                                           
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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 Неігрові (документальні) фільми 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту Рідні 

Автори кінопроекту Бакум Володимир Вікторович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ЧАСТОГУСТО”   

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Драма являється сильною стороною цього 

сюжету. На першому плані виділяється 

сильна героїня, яка долає перешкоди, з 

якими стикається обличчя к обличчю. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї        4 Ідея досить оригінальна. 

Актуальність теми 5 Жінка в головній ролі – 

актуально.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Гарно відображена головна 

героїня і її особиста драма.  

Усього балів: 14  

 

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 “Рідні” 
Автори кінопроекту Бакум Володимир Вікторович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ “ЧАСТОГУСТО” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія про двох сестер, які зростали на 
Донбасі, але мають зовсім різні долі. 

 

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 дуже актуальна, історія про 
разділений народ і сімї доці 
ціпляють глядачів. 

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 “Рідні” 

Автори кінопроекту Бакум Володимир Вікторович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ЧАСТОГУСТО” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Важлива тема. Дуже потужна героїня. 

Професійна драматургія.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  Оригінальна ідея. 

Актуальність теми 5 Дуже актуальна тема.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Професійна, якісна 

драматургія.  

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  

_________________ 
* 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 РІДНІ 

Автори кінопроекту Автор сценарію – Вікторія Задорська 

Режисер-постановник – Бакум Володимир 

Вікторович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ЧАСТОГУСТО”  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Війна розділила Україну та життя на «до» 

та «після». Війна розділила сестер 

Нескоромних. Оля вибрала Київ. Наталя – 

ЛНР. Через труднощі Оля збудувала 

успішну кар’єру, а в Наталі майже нічого не 

змінилось. От тільки в чому причина втрати 

зв’язку між сестрами: у війні, успіху Олі, чи 

чомусь більшому?  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна ідея – дві 

сестри по два боки «лінії 

фронту» останньої війни. 

Актуальність теми 5 Так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Цікава драматична ситуація 

- є шанс побачити сильне 

кіно 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

 

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. 

______________________________ 


