
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 Коза Ностра. Хрещена мати 

Автори кінопроекту Потатуєв Павло Павлович, Лодкіна 

Анастасія Володимирівна 

Найменування виробника фільму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Досі актуальний матеріал. Змістовна 

презентація. Ясний меседж. Сильний 

акторський ансамбль. Яскрва музична 

складова. Власне, всі складові професійно 

збалансовані. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 (для широкої глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Коза Ностра. Хрещена мати 

Автори кінопроекту Потатуєв Павло Павлович, Лодкіна  

Анастасія Володимирівна 

Найменування виробника фільму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Жвавий і динамічний сценарій. Персонажі 

колоритні, дія захоплюючи. Конфлікти та 

проблеми справжні, тому дія не гальмується.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Добре відома тема 

заробітчанства. Глядач 

забезпечений. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 З презентації зрозуміло з 

чим група стикнулася при 

зйомках, але зробила кіно.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Презентація трохи задовга 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
  

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 фільми для широкої 

глядацької 

Назва кінопроекту Коза Ностра. Хрещена мати. 

Автори кінопроекту Режисер – Лодкіна Анастасія 

Найменування виробника фільму ТОВ «Фільм Ю ЕЙ Продакшн» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Тизер, що був представлений – яскраво та 

повно представляє проект. Професійна 

команда. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість  

5 

Смішна кримінальна 

комедія, яка привабить 

велику глядацьку 

аудиторію. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

 

 

5 

Команда проекту 

досвідчена та професійна. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Тизер, що був 

представлений – яскраво та 

повно представляє проект. 

Усього балів: 15  

 

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 фільми для широкої глядацької 

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

 

Назва кінопроекту Коза Ностра. Хрещена мати. 
Автори кінопроекту Режисери: Потатуєв Павло Павлович, 

Лодкіна Анастасія Володимирівна 
Сценаристи: Лодкіна Анастасія 
Володимирівна 

Найменування виробника фільму ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Легка та вигадлива комедія. Все це в легкій і 
смішній формі. Потенційно приваблива 
історія для широкої глядацької аудиторії. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Поєднання двох різних 
культур, обмін цінностями 
які будь кому допомагають 
будувати стосунки і життя. 

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

5 Великий творчий потенціал 
авторської групи. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Дуже креативна та 
динамічна презентація. Було 
дуже приємно бачити пані 
Ірму Вітовську на 
презентації. 

Усього балів: 15  
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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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії. 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Коза Ностра. Хрещена мати. 

Автори кінопроекту Режисери: Потатуєв Павло Павлович, 

Лодкіна Анастасія Володимирівна 

Сценаристи: Лодкіна Анастасія 

Володимирівна 

Найменування виробника фільму ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Українка Влада Коза їде до доньки на 

Сицилію, щоб допомогти їй виховувати 

новонародженого сина, але свариться з 

дочкою у перший же день. Влада випадково 

влаштовується працювати у дім 

сицилійської сім’ї - і тільки згодом розуміє, 

що потрапила у саме серце Коза Ностри. 

Влада врятує родину від сімейної кризи і 

загибелі, а вдівцю, батьку і босу мафії 

допоможе знайти в житті інший сенс, окрім 

війни.   

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Проект має суспільну 

значущість. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Потужна команда, що 

виробляє кінопроект. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Презентація виконано на 
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високому рівні. 

 

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. 

_____________________________ 



 

 

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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту Коза Ностра. Хрещена мати 

Автори кінопроекту Режисери: Потатуєв Павло Павлович, 

Лодкіна Анастасія Володимирівна 

Сценаристи: Лодкіна Анастасія 

Володимирівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Легка кримінальна комедія яка розповідає 

про пригоди звичайної української жінки, 

майже заробітчанки Влади. Випадково 

отримавши роботу в домі сицилійської 

родини Влада згодом дізнається, що почала 

“працювати” на мафію. Але не 

розгубившись і не злякавшись вона 

допомагає врятувати не тільки сімейні 

відносини між батьком вдівцем і його 

дітьми, а й життя всіє сім’ї взагал. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Актуальне для суспільства, 

легка комедія для складнів 

часів.  

 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

5 Досвідчена команда, цікаве 

бачення режисера. 
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оператора-постановника, 

художника-постановника 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Зрозуміла і цікава 

презентація 

Усього балів: 15  

 

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. 

______________________________ 


