
Додаток 5 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 11 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної 
значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Соліст 

Автори кінопроекту Сторожев Сергій Євгенович 

Найменування виробника фільму ТОВ "ГРЕЙД М" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Презентація проекту є гарно підготовленою 

та прояснила багато питань, які не були 

висвітлені при оцінці на першому етапі 

конкурсного відбору. Виважене 

режисерське бачення, яке дало відповідь на 

актуальність проекту та його приналежності 

до категорії авторських фільмів. Вважаю, 

що проект має високий кінотеатральний 

потенціал серед авторських фільмів. Гарно 

сформоване продюсерське бачення.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Проект є важливим для 

суспільства оскільки 

розкриває питання 

сприйняття психічнохворих 

людей суспільством 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Творчий склад групи є 

переконливим та викликає 

довіру. Режисерське 

бачення проекту є 

переконливим. Особливо 

варто відзначити 

продюсерське бачення. 

Відчувається, що команда 
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працює над фільмом 

тривалий час. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Презентація зроблена на 

належному рівні та 

розкриває, що команда 

фільму є спрацьованою і 

працює в єдиному руслі 

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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. 

_____________________________ 



 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Соліст  

Автори кінопроекту Сторожев Сергій Євгенович  

Найменування виробника фільму  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава історія на стику авторського і 

глядацького кіна, яка не лише пропонує 

спостерігати за Стасом Бокланом, який грає 

провінційного актора в ролі психічно 

хворого, але й піднімає питання людини як 

цінності (цитата режисера)  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Важлива тема маленької 

людини – піщинки у 

коліщатах громіздкої 

державної установи, і в той же 

час – тонкої межі між 

безумством та лицедійством. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Режисер молодий, але вже 

заявив про себе. Його 

рекламний бекграунд – 

однозначно плюс для 

кіномови майбутнього фільму. 

Оператор Юра Король – це 

запорука якісної картинки. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Вдале поєднання авторського 

висловлювання, цікавого 

сюжету і популярних акторів. 

Тизер і каст свідчать про те, 

що кіно матиме окрім 
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запланованого продюсерами 

фестивального шляху, ще й 

глядацький інтерес.   

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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. 

_____________________________ 



 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Соліст 

Автори кінопроекту Сторожев Сергій Євгенович 

Найменування виробника фільму ТОВ "ГРЕЙД М" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Ну а хто казав, що авторське кіно повинно 

бути нудним. Цікаво, що режисер із 

телевізійним досвідом береться за таку 

складну історію. Тому, на мою думку, 

цьому проекту було б доцільно залучити 

певного творчого керівника, який допоміг 

би розкрити художній потенціал фільму.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Цей фільм піднімає 

непересічну тему творчого і 

професійного вигоряння. При 

цьому в проекті відчувається 

вплив багатьох класичних 

творів із цієї теми.  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Авторська група має високий 

потенціал.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Цікаво і видовищно 

презентовано проект.  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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. 

_____________________________ 



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(другий етап)

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми художньої та
культурної значущості (авторські)

Прізвище, ім`я, по-батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Соліст
Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер-постановник

Сторожев Сергій Євгенович.
Найменування виробника фільму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙД М"
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія про талановитого актора з провінції,
що після звільнення з театру приймає дивну
пропозицію - зображати психічно хворого у
лікарні, щоб студенти могли на його
прикладі здавати іспити. Це рішення
докорінно змінює життя героя та приносить
те, на що він не очікував.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Стрічка розповідає, як не
загубитись у життєвому
потоці і не втрачати цінність
людини, як такої.

Творчий потенціал авторської
групи:
режисера-постановника,
автора сценарію, композитора,
оператора-постановника,
художника-постановника

5 Цікавий сюжет стрічки з
відкритим фіналом.
Зрозумілі референси та
візуальне бачення фільму.



2

Продовження додатка 11

Креативність та якість
презентації кінопроекту

4 Непоганий тизер, візуально
різноманітна презентація

Усього балів: 14

Відповідність тематики кінопроекту 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.

_____________________________



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий етап) 

 
Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми художньої та 

культурної значущості (авторські) 
Прізвище, ім`я, по-батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Соліст 
Автори кінопроекту Сторожев Сергій Євгенович 
Найменування виробника фільму ТОВ "ГРЕЙД М" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Переконливий тизер та презентація. Передає дух та 
атмосферу майбутнього фільму. Ідея цікава. 
Авторське кіно у класичному розумінні. Проект має  
суспільну значущість. Досвід команди відповідає 
вимогам. З високою вірогідністю зможе  
реалізувати творчий задум. Презентація на гідному  
рівні.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4 Проект має  суспільну значущість. 

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

4 Досвід команди відповідає 
вимогам. З високою вірогідністю 
зможе  реалізувати творчий задум. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Презентація на гідному  рівні. 

Усього балів: 12  
 

Відповідність тематики кінопроекту 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. 

_____________________________ 


