
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 «Є лише дві нескінченні речі, блін!» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Баженов Сергій 

Олександрович  
 Оператор-постановник Дмитро Недря  
 Художник постановник Ольга Злобіна  
 Композитори Антона Дегтярьова  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСКИД ФІЛМЗ" 
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку. 
Історія про хуліган, який стає учасником 
таємничого експерименту, котрий в рази 
підвищує інтелект хлопця, а відтак занурює 
його у світ великої мудрості та великої 
печалі.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія про хуліган, який 
стає учасником таємничого 
експерименту, котрий в 
рази підвищує інтелект 
хлопця, а відтак занурює 
його у світ великої мудрості 
та великої печалі. 

Актуальність теми 5 Історія про хуліган, який 
стає учасником таємничого 
експерименту, котрий в 
рази підвищує інтелект 
хлопця, а відтак занурює 
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його у світ великої мудрості 
та великої печалі. 

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

5 Історія про хуліган, який 
стає учасником таємничого 
експерименту, котрий в 
рази підвищує інтелект 
хлопця, а відтак занурює 
його у світ великої мудрості 
та великої печалі.   

Усього балів: 14  

 
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. 

______________________________ 



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 експерта  
Назва кінопроекту Є лише дві нескінченні речі, блін! 
Автори кінопроекту Баженов Сергій Олександрович 
Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ "БЕСКИД ФІЛМЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм розповідає історію гопніка Нейрона, якому в 
ході наукового експерименту різко підвищили 
інтелект. Несподівано, інтелект стає джерелом 
проблем для хлопця, який більше не може спокійно 
дивитися на тупість навколишнього життя. Нейрон 
просить професора повернути йому його глупість, 
але професор сходить з розуму і знищує пристрій. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна комбінація сай-фаю та комедії 
в пост-радянських декораціях. 

Актуальність теми 4 Вічна тема про те, що знання приносять 
смуток. 

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

5 Сценарій написано цікаво та з гумором, у 
ніші арт-мейнстрім, або розумного 
жанрового кіно. 

Усього балів: 14  
 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

Відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача 
 
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 Ігрові повнометражні фільми дебюти 

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

 

Назва кінопроекту Є лише дві нескінечні речі, блін! 

Автори кінопроекту Сергій Баженов 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Безкид філмз» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава історія. Має глядацький потенціал, про що 
говорить добре побудовані стосунки між героями. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

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

5 Цікава історія. Має глядацький 
потенціал, про що говорить добре 
побудовані стосунки між героями. 

Усього балів: 13  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

- 

 
 
Експерт експертної комісії 

 
 
 
 



 
 
 
	



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 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 Є лише дві нескінченні речі, блін! 

Автори кінопроекту Баженов Сергій Олександрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ  "БЕСКИД ФІЛМЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дотепна історія з живими діалогами та 

виписаними героями. Конфлікт головного 

героя розкривається досить поверхнево. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Влучна інтонація. 

Протагоніст - антигерой. 

Актуальність теми 4,5 Проблема обивательського 

мислення. Непридатність 

"інтелектуального 

мислення" для в сучасного 

світу. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4,5 Вдала експозиція. Виписані 

герої. Внутрішній конфлікт 

героя зображено досить 

поверхнево, через це  

губиться глибина 

авторського меседжу. 

Усього балів: 14  
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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 Є лише дві нескінечні речі, блін! 

Автори кінопроекту Сергій Баженов 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Безкид філмз» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава динамічна історія. Добре пропрацьовані 
персонажі, їх мотивація та конфлікти. На перший 
погляд непоганий глядацький потенціал. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна ідея 
Актуальність теми 3 Достатньо актуально  
Драматургічна якість сценарію: 

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

5 Цікава динамічна історія. Добре 
пропрацьовані персонажі, їх мотивація 
та конфлікти. 

Усього балів: 12  

 
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 “ Є лише дві нескінченні речі, блін ” 

Автори кінопроекту Баженов Сергій Олександрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

  

ТОВ "БЕСКИД ФІЛМЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Суперлайт-версія фільму «Безмежний 

розум: Області пітьми» (Limitless), де 

посередній людині випадає шанс отримати 

супер-розум, нічого не роблячи. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 2  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

2 Історія починається досить 

бадьоро, але швидко 

втрачає свою хватку і стає 

нудною та нелогічною. 

Автори спробували 

змалювати антигероя 

нашого часу, який вважає, 

що розум ─ це тягар, проте 

він не викликає ані 

симпатії, ані співчуття, ані 

порозуміння. 

Усього балів: 6  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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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. 

______________________________ 


