
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 Нижній горизонт 

Автори кінопроекту Озірна Жанна Вікторівна 

Найменування виробника фільму ТОВ "ТОУ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект є одним із таких, що повністю 

відповідає розумінню авторського фільму. 

Візуальна форма фільму є нестандартною та 

з якісним художнім баченням.  Цікаве 

експериментальне кіно. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Оскільки у фільмі велику 

роль буде віддано місту та 

урбаністці, то фільм є 

важливим для висвітлення 

України як 

кінематографічної 

дистинації. Окрім того 

історія піднімає важливе 

питання життя людей у 

«моно»-місті. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Проект фільму пройшов 

топову міжнародну 

сценарну школу. Саме тому 

майбутній фільм уже має 

надзвичайно високий 

потенціал бути 

представленим на фестивалі 

класу «А». Режисер, 

продюсери мають спільне 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6bab78f88c-00_nyzhniy-goryzont_zayavka_bez-zaznachennya-personalnykh-danykh.pdf
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бачення та уже кілька років 

працюють над проектом, що 

дає можливість ствердно 

говорити про успішну 

майбутню міжнародну 

історію. Сильна 

продюсерська презентація 

та стратегія 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Якісна відеопрезентація, яка 

наглядно показала мову 

фільму 

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 Нижній Горизонт  

Автори кінопроекту Озірна Жанна Вікторівна  

Найменування виробника фільму ТОВ "ТОУ"  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Парижанка із українським корінням, що 

блискуче захищає наукову роботу в 

Сорбонні про пострадянські мономіста 

отримує неочікувану пропозицію 

повернутись до рідного міста Центральної 

України, де вона не бувала багато років. 

Там вона знаходить страшну правду про те, 

що комуністичний експеримент все ще 

живе, і що люди легко готові забувати 

незручну правду, що заважає їх укладу 

життя. Проте історія - це завжди сухі факти, 

без емоційного забарвлення і щоб їх знайти, 

треба заглибитись униз, як сказали б 

гірники, до нижнього горизонту.  

 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 3 Пострадянські мономіста та 

комуністичні експерименти 

можливо і не мали б такої 

значущості, якби не 

талановитий матеріал. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

5 Професійна досвідчена 

команда, яка вже на етапі 

девелопменту працює над 
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оператора-постановника, 

художника-постановника 

успішною долею майбутнього 

фільму. 

 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Проект має беззаперечний 

фестивальний потенціал. 

Чудова презентація, зрозуміла 

маркетингова стратегія, 

цікавий сценарій на стику 

соціальної драми і детективу, 

атмосферний тизер з 

вираженою кіномовою і 

зрозумілим авторським 

поглядом.  

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 Нижній горизонт 

Автори кінопроекту Озірна Жанна Вікторівна 

Найменування виробника фільму ТОВ "ТОУ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект добре підготовлений і 

презентований. Історія є багатогранною і 

має високу суспільну значущість. Художня 

складова проекту є на високому рівні.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Висока суспільна значущість 

повністю розкривається у 

сценарії. Водночас, 

враховуючи специфіку 

категорії, варто приділити 

увагу авторській складовій 

проекту. Сьогодні ми 

побачили прекрасну художню 

реалізацію, і йдеться саме про 

«авторську».  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Потенціал високий. Це, 

можливо, успішне поєднання 

глядацького і авторського 

кіно. Але в першу чергу це 

фестивальна історія.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Ми побачили, що проект живе 

довго. Презентація є дуже 

інформативною.  

Усього балів: 14  
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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 Нижній Горизонт
Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер-постановник

Озірна Жанна Вікторівна.
Найменування виробника фільму ТОВ "ТОУ"
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Парижанка із українським корінням, що
блискуче захищає наукову роботу в
Сорбонні про пострадянські мономіста
отримує неочікувану пропозицію
повернутись до рідного міста Центральної
України, де вона не бувала багато років.
Там вона знаходить страшну правду про те,
що комуністичний експеримент все ще
живе, і що люди легко готові забувати
незручну правду, що заважає їх укладу
життя. Проте історія - це завжди сухі факти,
без емоційного забарвлення і щоб їх знайти,
треба заглибитись униз, як сказали б
гірники, до нижнього горизонту.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 Дуже важливий контекст
розриву в історичній пам’яті
сучасної України, про який
варто говорити у мистецтві.
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Гарна стратегія донесення
фільму до українського
глядача.

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

5 Потужна міжнародна історія
проекту, сильне
підключення авторки до
матеріалу, сильна творча
команда, унікальна кіномова
фільму.

Креативність та якість
презентації кінопроекту

5 Пропрацьована презентація,
потужна візуальна складова.
Концептуальний тизер
проекту, пропрацьована
маркетингова стратегія.

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 Нижній горизонт 
Автори кінопроекту Озірна Жанна Вікторівна 
Найменування виробника фільму ТОВ "ТОУ" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Тема дослідження мономіст та пошуки свого 
коріння. А також про історичну справедливість. 
Тизер відображає творчий задум автора та передає 
атмосферу майбутнього фільму. Суспільна 
значущість проекту невелика. Досвід деяких членів 
команди викликає питання. Це може негативно 
вплинути на реалізацію творчого задуму авторів. 
Презентація на гідному  рівні.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 3 Суспільна значущість проекту 
невелика. 

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

3 Досвід деяких членів команди 
викликає питання. Це може 
негативно вплинути на реалізацію 
творчого задуму авторів. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Презентація на гідному  рівні. 

Усього балів: 10  
 

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. 

_____________________________ 


