
 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Ігрові фільми для широкої глядацької 

аудиторії. 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Голос серця 

Автори кінопроекту Режисер - Аліна Чеботарьова 

Сценарист - Євгенія Коротич,  

Оксана Отпущєннікова 

Найменування виробника фільму ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Стрічка гарно описує складну ситуацію, у 

яку потрапив герой. Заради доньки він 

долає усі труднощі. Рекомендується для 

перегляду всією сім'єю.. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Проект має вискоку суспільну 

значущість. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Досвідчена команда, яка має 

достатній потенціал для 

реалізації фільму.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Чудово виконана презентація. 

 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

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 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 широкої 

глядацької 

Назва кінопроекту Голос серця 

Автори кінопроекту Режисер – Аліна Чеботарьова 

Найменування виробника фільму ТОВ «Прайм Сторі Пікчерз» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Майбутнє кіно надихає на зміни в самому 

собі. Кожен може знайти щось для себе і 

побачити те чого не побачив раніше. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість  

5 

Ліричне романтичне кіно в 

новорічній атмосфері – топ 

для широкої глядацької. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

 

5 

 

Команда зібрана, 

спрацьована, майже весь 

акторський склад 

погоджений. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Хороша презентація, але 

хотілося б побачити 

режисерське бачення. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 



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 широкої 

аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Голос серця» 

Автори кінопроекту Аліна Чеботарьова 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Прайм Сторі Пікчерс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Медіа простір перевантажений легкими, 

співочими історіями і зірками сучасної поп-

культури. Хоча, досить приваблива, мила 

історія. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 2  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

3  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

3  

Усього балів: 8  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

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 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 широкої глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Голос серця» 

Автори кінопроекту Аліна Чеботарьова, Євгенія Коротич, Оксана Отпущєннікова 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Прайм Сторі Пікчерс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

На романтичні комедії є попит і вони 

складають хоч яку конкуренцію іноземним 

картинам. Переконлива маркетингова 

стратегія.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Значущість – це глядачі в 

кінотеатрах. Жанр та ідея 

справляються з  завданням. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Презентація зупинилась на 

цьому пункті, переконливо 

довела, що проект буде 

зроблено на рівні. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

3 Збентежило відео де 

артисти просять підтримати 

проект. Продюсер 

повторював сюжет 

протягом презентації. При 

цьому переконлива 

маркетингова стратегія. 

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Реквізити особи – підписувача* 
  

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 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 широкої 

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

 

Назва кінопроекту Голос серця 
Автори кінопроекту Режисер Аліна Чеботарьова 

Автори сценарію Євгенія Коротич,  
Оксана Отпущєннікова 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Прайм Сторі Пікчерс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Гарна сімейна новорічна романтична 
комедія. Наразі не вистачає такого контенту 
у медіа просторі. Не вистачало саме тизеру 
майбутнього проекту. Гарна промо кампанія. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Важливі сімейні цінності. 
Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

5 Команда працює більше 6 
років разом. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Гарна презентація. 

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  
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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 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 широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту Голос серця 

Автори кінопроекту Аліна Чеботарьова 

Євгенія Коротич,  

Оксана Отпущєннікова 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Прайм Сторі Пікчерс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Лірична комедія «Голос серця» пропонує 

глядачеві відчути прості і не хитрі емоції: 

почуття обов'язку, мотивацію, змінити себе 

заради близьких. Можливо цей фільм 

знайде глядача на великих екранах.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Актуальна тема: надихаюча 

і мотивуюча історія про 

боротьбу людини.   

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Досвідчена команда, цікаве 

бачення режисера. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Зрозуміла і якісна 

презентація 

Усього балів: 15  
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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. 

______________________________ 


