
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 Найкращі вихідні 
Автори кінопроекту Режисер – Климчук Владислав Віталійович 
Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТВІЙ НАЙКРАЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ» 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Класична комедія, зі знайомими глядачу 
сюжетними перипетіями, конфліктами та їх 
рішеннями. Буде добре сприйнята широкою 
аудиторією. Тема актуальна, у зв’язку з 
затребуваністю комедій в українському кіно. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Об’єднання українців 
завдяки музиці. Меседж 
кінопроекту – “Виходь з 
дому, виходь за рамки.” 
Також автори обіцяють, 
щоу фільмі  підіймуть 
питання людей, що втратили 
родичів на війні на Сході. 
Кіно+музика+держава. 

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

5 Автори відомі свлґоїми 
творчими здобутками. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Дуже якісна презентація. 

Усього балів: 15  
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Продовження додатка 11 
	

 
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. 

_____________________________ 



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 Найкращі вихідні 

Автори кінопроекту Климчук Владислав Віталійович 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТВІЙ НАЙКРАЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Атмосфера свята. Яскраві фарби. 

Пристойна презентація.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 3  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4  

Усього балів: 11  

 

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. 
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_____________________________ 



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 Найкращі вихідні 

Автори кінопроекту Режисер – Владислав Климчук 

Найменування виробника фільму ТОВ «Твій найкращий фестиваль» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Яскрава, добра, смішна комедія, яка 

складається з декількох новел, що 

поєднуються між собою локацією – 

українським музичним фестивалем. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість  

5 

Класна смішна комедія, що 

долучить до перегляду у 

кінотеатрах дійсно велику 

глядацьку аудиторію. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

 

 

5 

Команда професійна та 

досвідчена. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Класний смішний тизер, що 

дає повне уявлення про те, 

яким буде майбутній фільм.  

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 повнометражні для широкої 

глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту Найкращі вихідні 

Автори кінопроекту Режисер – Климчук Владислав Віталійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТВІЙ НАЙКРАЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Актуальна тема та ідея майбутнього фільму, 

важливе майбутнє просування такого 

фільму. Проникливі чудові історії у різних 

жанрах комедії.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Актуальна тема: цікава 

колаборація креативних 

індустрій.  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Досвідчена команда, цікаве 

бачення команди. 

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* 
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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 Найкращі вихідні 

Автори кінопроекту Климчук Владислав Віталійович, Лодкіна 

Анастасія Володимирівна, Глущенко 

Микита Сергійович 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТВІЙ НАЙКРАЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Непоганий сценарій, але деякі переходи з 

однієї історії на іншу гальмують сприйняття. 

Не в кожній новелі фестиваль сприймається 

центром. Хотілось, щоб персонажі були 

більш переплетені.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Теми новел повторюють 

бажання кожної молодої 

людини. Аудиторія 

фестивалю доповнить 

глядацьку в кіно 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Команда та каст 

переконливий  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Презентація добра. Тизер на 

«чотири». Акцент на промо. 

Усього балів: 14  

 

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.  

_____________________________ 



 

 

 

 

 

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 Найкращі вихідні 

Автори кінопроекту Режисер – Климчук Владислав Віталійович 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТВІЙ НАЙКРАЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Комедія про найбільший український 

музичний фестиваль, насичена гумором, 

сценарій написаний якісно. 

 

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 

5 Амбітна, професійна команда, 

що вже зробила кілька 

успішних проектів.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Яскрава презентація, 

виконана на високому рівні. 

 

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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_________________ 
* 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. 

_____________________________ 


