
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 «Поцілунок на мільйон» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Дмитро Авдєєв  

Оператор-постановник Євген Усанов  
Художник постановник Карина Балеян  
Композитор Юрій Гром  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІГ 
ХЕНД ФІЛМС»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Молодіжна комедія. 
Проект в стилі роуд-муві. Історія про студента 
який наважується взяти участь у змаганні і 
завоювати серце відомої блогерки. Герої 
мандрують по всій Україні. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія про студента який 
наважується взяти участь у 
змаганні і завоювати серце 
відомої блогерки. 

Актуальність теми 5 Історія про студента який 
наважується взяти участь у 
змаганні і завоювати серце 
відомої блогерки. 

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

5 Історія про студента який 
наважується взяти участь у 
змаганні і завоювати серце 
відомої блогерки. Тепер він 
разом з друзями відправляється 
у подорож по всій Україні.  

Усього балів: 14  
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Продовження додатка 4 
 
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. 

______________________________ 



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 «Поцілунок на мільйон» 

Автори кінопроекту Дмитро Авдєєв 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«БІГ ХЕНД ФІЛМС» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Потенційно глядацька історія, яка може мати свою 
аудиторію. Але сценарій ще потрібно доопрацьовувати 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не достатньо оригінальна ідея.  
Актуальність теми 3 Актуальність під сумнівом 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

4 Потенційно	 глядацька	 історія,	 яка	 може	
мати	 свою	 аудиторію.	 Але	 сценарій	 ще	
потрібно	доопрацьовувати  

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у 
разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
 
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 Поцілунок на мільйон 

Автори кінопроекту Дмитро Авдєєв 

Антон Базелінський 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «БІГ ХЕНД ФІЛМС» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Не дуже оригінальні сюжетні ходи. 

Непродумані внутрішні конфлікти героїв, 

самі герої та взаємини між ними. "Заданий" 

розвиток характерів героїв. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,7 Не дуже оригінальні 

сюжетні ходи. 

Актуальність теми 3,8 Подорож містами України. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,7 Неправдиві обставини. 

Проблеми з мотивацією 

героїв. Непродумані 

внутрішні конфлікти героїв, 

самі герої та взаємини між 

ними. 

Усього балів: 11,2  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 
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Продовження додатка 4 

 

 

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 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «ПОЦІЛУНОК НА МІЛЬЙОН» 

Автори кінопроекту Дмитро Авдєєв 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «БІГ ХЕНД ФІЛМС» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Молодіжне комедійне роуд-муві про трьох 

друзів, що пускаються навздогін за 

"зоряною" онукою мільярдера, яка мандрує 

Україною. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

4 У сценарії є кумедні 

епізоди, але бракує жартів. 

У наявності цікаві 

персонажі, багато пригод, 

основна ідея про дружбу - 

розкрита. Сюжету дещо не 

вистачає гостроти та логіки.  

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

* 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. 

______________________________ 


