
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 для дитячої аудиторії  

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Лайфер  

Автори кінопроекту Анастасія Матешко 

Найменування виробника фільму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙД М"  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дорослішання підлітків, становлення 

особистості – дуже важливі теми. Цікавий та 

вдалий кастинг. Гарно продуманий проект. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Дорослішання підлітків, 

становлення особистості – 

дуже важливі теми. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Молода, проте вже 

досвідчена команда.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Виразна і жвава 

презентація. Вже на цьому 

етапі показано вміння 

роботи з підлітками. 

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  

_________________ 
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Продовження додатка 11 

 

* 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 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 для дитячої 
аудиторії

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

Гутаревич Лариса

Назва кінопроекту «ЛАЙФЕР» 
Автори кінопроекту Оператор-постановник -Грабльов Сергій Андрійович 

Режисер - Матешко Анастасія Анатоліївна 

Продюсер - Лещенко Максим Юрійович 

Найменування виробника фільму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГРЕЙД М" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Повчальна пригодницька історія про трьох 
друзів, досить захоплююча. Хлопці надзвичайно 
різні та всі мають певні сімейні труднощі, їх 
об’єднує спільна поїздка в дикі ліси Чорнобиля, 
щоб взяти участь у квесті відомого блогера… 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 5 П р о д р у ж б у , 
в і д п о в і д а л ь н і с т ь т а 
стійкість , природу та 
пригоди. 
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Реквізити особи – підписувача* 

_________________ 
* 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. 

_____________________________

Творчий потенціал авторської 
г р у п и : р е ж и с е р а -
п о с т а н о в н и к а , а в т о р а 
с ц ен а р ію , компо зи то р а , 
оператора -по ст ановника , 
художника-постановника

5 Режисерка має досвід у 
створенні контенту для 
дітей , гарна команда 
професіоналів.

Кре ативн і с т ь т а як і с т ь 
презентації кінопроекту

4 Переконлива презентація, 
але презентіційне відео не 
повністю розкриває візію 
майбутнього фільму.

Усього балів: 14

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Експерт експертної комісії Лариса Гутаревич



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 для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «ЛАЙФЕР» 

Автори кінопроекту Матешко Анастасія Анатоліївна 

Найменування виробника фільму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙД М" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Ідея цілком робоча для дітей, хто цікавиться 

ЧЗ, пригодами і може відволікти від 

гаджетів. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Може викликати реакцію у 
дітей. Запропоновує 
задуматися про майбутнє. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Група здатна створити 

проект.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

3 Презентація непереконлива, 

ніби автори не вболівають 

за проект.    

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
  

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
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Продовження додатка 11 

 
* 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 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 для дитячої 

глядацької 

Назва кінопроекту Лайфер 

Автори кінопроекту Режисер – Матешко Анастасія 

Найменування виробника фільму ТОВ «Грейд М» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Оригінальний пригодницький фільм про 3 

хлопців, що стикаються з різними 

ситуаціями, що змінюють їх свідомість 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість  

5 

Важливий та цікавий для 

майбутньої цільової 

аудиторії.  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

 

 

4 

Представлена команда 

професійна та зацікавлена в 

створенні проекту. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

 

5 

Хороший тизер, що 

представив проби акторів. 

Діти органічні в тизері та, 

що немало важливо, 

захоплені проектом. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

 



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 для дитячої 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ЛАЙФЕР 

Автори кінопроекту Матешко Анастасія  

Найменування виробника фільму ТОВ «"ГРЕЙД М"» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сучасна історія дорослішання підлітків, в якій 

кожний герой знаходить те, що шукав. Цікава 

пригодницька, іноді зворушлива, історія. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5  Важливий для молодого 

покоління проект, який 

може вплинути на їх 

майбутнє.  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Проект має гарну 

літературну базу, режисер 

має досвід проектів з дітьми 

та для дітей.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Гарний візуальний ряд проб, 

який передає атмосферу 

фільму.  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
 

_________________ 
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Продовження додатка 11 

 

* 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 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 для 

дитячої аудиторії 

 

  

Назва кінопроекту ЛАЙФЕР 

Автори кінопроекту Матешко Анастасія 

 

Найменування виробника фільму ТОВ «"ГРЕЙД М"» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Пригодницька історія трьох підлітків у лісі, 

яка наповнена несподіваними 

драматургічними поворотами  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Тема дорослішання дітей у 

сучасному світі може бути 

цікавою і важливою 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 команда, яка викликає 

довіру 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Цікава й зрозуміла 

презентація 

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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.  

_____________________________ 


