
Додаток 4 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  
(пункт 4 розділу ІІІ) 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(перший етап) 

 
Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

Мельник Юлія Олегівна 

Назва кінопроекту «Дім» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Новіченко Андрій 

Андрійович  
Оператор-постановник Тимофій Аврамчук  
Художник постановник Микола Плохута  
Композитори Володимир Третьяков  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «ММД ПРО»  
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку. 
Історія про психолога, котрий зростав у 
дитбудинку і готовий на все, щоб вберегти 
його від зносу під будівництво. Герою не 
тільки це вдасться, а й зможе на своєму 
шляху знайти кохання та познайомитися з 
власним батьком.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія про кохання, життя 
в дитбудинку та відносини. 

Актуальність теми 5 Історія про кохання, життя 
в дитбудинку та відносини.  

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Історія про психолога, 
котрий зростав у 
дитбудинку і готовий на 
все, щоб вберегти його від 
зносу під будівництво. 
Герою не тільки це 
вдасться, а й зможе на 
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своєму шляху знайти 
кохання та познайомитися з 
власним батьком. 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт експертної комісії Мельник Юлія Олегівна 

_________________ 
* 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 4 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  
(пункт 4 розділу ІІІ) 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(перший етап) 

 
Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми дебюти 

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

 

Назва кінопроекту Дім 

Автори кінопроекту Андрій Новиченко 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «ММД ПРО» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Відсутній розвиток характерів. Більш спокійний 
виклад, можливо, дав би потужніший ефект від 
задіяних образів. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Оригінальна ідея  
Актуальність теми 4 Актуальна тема 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

3 Відсутній розвиток характерів. Більш 
спокійний виклад, можливо, дав би 
потужніший ефект від задіяних образів. 

Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у 
разі його оголошення) 

- 

 
 
Експерт експертної комісії  
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до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Експертна комісія з оцінювання 

кінопроєктів авторських ігрових / неігрових 

(документальних) фільмів, фільмів-дебютів 

(всіх видів), короткометражних фільмів 

(всіх видів) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Дім 

Автори кінопроекту Новіченко Андрій Андрійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ММД ПРО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий "заміс" для головного героя. Світла 

і гуманістична ідея, але виглядає дещо 

неправдиво. Проблема з головним героєм, 

конфлікти героїв не розкриваються до кінця. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікавий головний герой. 

Наївна інтонація фільму. 

Актуальність теми 4 Психотерапія. Сирітсво і 

дитячі будинки. 

Протистояння беззаконню. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,7 Надто пишномовні діалоги, 

особливо мова головного 

героя - забагато 

мудрагельства. Конфлікти 

героїв не розкриваються до 

кінця. 

Усього балів: 11,7  
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

 

 

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 4 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  
(пункт 4 розділу ІІІ) 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту Дім 

Автори кінопроекту Андрій Новиченко 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «ММД ПРО» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Перенасичена сюжетними поворотами історія більш 
подібна на телепроект. Для повноти картини бракує 
режисерського бачення. Оригінальна розв’язка та не ідея 
загалом. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Оригінальна розв’язка та не ідея загалом.  
Актуальність теми 4 Достатньо актуальна 
Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

3 Перенасичена сюжетними поворотами 
історія більш подібна на телепроект. 

Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у разі 
його оголошення) 

- 
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до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «ДІМ» 

Автори кінопроекту Новіченко Андрій Андрійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «ММД ПРО», 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Драма про геніального безбатченка, який 

став психологом і захищає свій сирітський 

притулок від жадібних бізнесменів. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 В цілому симпатична й 

цікава історія, подібна до 

серіалу «Тригер», адже 

розповіді про сиріт завжди 

знайдуть відгук у серцях 

глядачів. Однак велика 

кількість зайвих (навіть 

недолугих) деталей, як-то: 

тітки, що прагнуть 

одружити головного героя, 

сильно гальмують 

динаміку, заважають 

зануренню в сюжет і 

співпереживанню 

персонажам.  

Усього балів: 10  
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Відповідність тематики кінопроєкту 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. 

______________________________ 


