
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 СТАН 

Автори кінопроекту Нікон Романченко 

Найменування виробника фільму ТОВ "Мун Мен" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект є цікавим. Його формат є 

режисерський підхід відповідають поняттю 

авторського фільму. Проект буде цікавий 

для міжнародної аудиторії. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Проект піднімає актуальні 

проблеми знищення 

історичних пам’яток та 

зміни історичного обличчя 

міста. Планується показ 

великої частини наявної 

української урбаністики, що 

сприятиме популяризації 

України як 

кінематографічної 

дистинації. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Досвід продакшену є 

мультидисциплінарним. 

Автори фільму у тій чи 

іншій мірі відзначені на 

багатьох фахових 

фестивалях.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Презентація є якісно 

підготовленою та 

показовою: 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c8b24ae71-zayava_stan_tov-mun-men_bez-personalnykh-dannykh.pdf
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кінематографічна мова, 

герої, основні опорні точки 

режисерського бачення 

показано. Відеопрезентація 

переконала щодо описаного 

та розказано бачення 

майбутнього фільму.  

Усього балів: 14  

 

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 СТАН  

Автори кінопроекту Романченко Нікон Сергійович 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Мун Мен»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Авторське кіно молодого режисера про 

своїх ровесників – молоду пару. Історія у 

дусі нашумілої «Marriage story» але на 

наших теренах. Теми кохання, пошуку 

щастя, персонального внутрішнього 

апокаліпсису та адаптації до втрати кохання. 

 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Окрім стосунків двох 

молодих людей один з одним, 

а також з оточуючим світом 

проект піднімає інші важливі 

теми сьогодення. А головне – 

це історія про сучасну 

молодь, яких не вистачає. Є 

надія, що знято його буде 

якісно. 

 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

5 Режисер, незважаючи на 

молодий вік, вже заявив про 

себе на міжнародних 

фестивалях. 
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оператора-постановника, 

художника-постановника 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Проект безперечно має 

оригінальний авторський 

погляд на сучасних молодих 

українців. Команда 

презентувала його впевнено. 

Після перегляду тизеру 

виникли паралелі із фільмом 

«Marriage story». Важливо, 

щоб фінальний результат 

візуально не був схожий на 

студентську роботу (хоча і 

йдеться про студентів), бо 

наразі до тизеру є питання, 

хоча і зрозуміло, що робили 

його нашвидкуруч. 

Усього балів: 13  

 

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 СТАН 

Автори кінопроекту Нікон Романченко 

Найменування виробника фільму ТОВ "Мун Мен" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цей проект має значний фестивальний 

потенціал. Драма, в якій глибоко 

розкриваються стосунки і до останнього не 

зрозуміло, чи є ці стосунки приреченими. 

Цей фільм, скоріш за все, сподобається 

кінокритикам, але й для пересічного 

глядача ця історія триматиме перед 

екраном. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Значущість полягає у 

фестивальному потенціалі 

фільму. Також є цікавою тема 

адаптації героя до 

навколишнього середовища – 

це постійна проблема молоді.  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Цей проект в основному 

базується на значному 

творчому потенціалі 

авторської групи.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Проект подано креативно. Усі 

особливості проекту розкриті 

в повному обсязі.  

Усього балів: 14  

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c8b24ae71-zayava_stan_tov-mun-men_bez-personalnykh-dannykh.pdf
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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 СТАН
Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер-постановник

Романченко Нікон Сергійович.
Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю

«Мун Мен»
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія про те, як любов між двома
молодими людьми, що зустрічаються під
час вступу до театрального, розпалюється,
проте, з часом згасає, як і все у нашому
житті. Це магічна стрічка про пошук щастя,
про вигорання, та про виклики, які
постають перед героями ззовні, незважаючи
на їх особисті переживання, адже як і їх
кохання, міський простір лишається у
минулому, а йому на зміну прагне прийти
нове майбутнє.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Спроба показати інтимність
молодої пари у стрічці,
зрозуміла будь-якому
глядачеві.

Творчий потенціал авторської
групи: режисера-постановника,

5 Пропрацьоване авторське
бачення, декілька сенсових
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автора сценарію, композитора,
оператора-постановника,
художника-постановника

пластів матеріалу, атмосферні
відеофрагменти,
пропрацьована деталізація
історії, професійна команда.

Креативність та якість
презентації кінопроекту

5 Структурована та сильна
презентація.

Усього балів: 15

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 СТАН 
Автори кінопроекту Нікон Романченко 
Найменування виробника фільму ТОВ "Мун Мен" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Добра ідея та погляд авторів на її реалізацію. 
Проект має високу суспільну значущість. Досвід 
команди відповідає вимогам. З високою 
вірогідністю зможе  реалізувати творчий задум. 
Презентація підготовлена на високому  якісному 
рівні.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Проект має високу 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 

5 Презентація підготовлена на 
високому  якісному рівні. 

Усього балів: 14  
 

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. 

_____________________________ 


