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

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 ЧАС СЕЛФІ
Автори кінопроекту Олександр Альошечкін
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ «Кашин Олексій Леонідович»

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Ідея класна та прикольна, але не дуже 
актуальна. Зараз у жінок все ж таки 
переважає приватне життя. Сценарій не 
сподобався, потрібно переробити.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 -
Актуальність теми 3 -
Драматургічна якість сценарію: 

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

2

Усього балів: 10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)_______________

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи -  підписувача* 

Експерт експертної комісії

* Висновок експертної оцінки кінопроєкту 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 Час селфі

Автори кінопроекту Олесь Чернюк

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму)

ФОП Кашин О.Л.

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Прекрасний кастинг з’їдається невпевненою камерою. 
Наївні та прості персонажі. Можливо історія більш 
потенціальна для створення телесеріалу.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Нагадує серію славнозвісного «Чорного 
дзеркала»

Актуальність теми 3 Тема актуальна, та проблематика 
безнадійно схована у формі.

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

3 Наївні та прості персонажі. Можливо 
історія більш потенціальна для створення 
телесеріалу.

Усього балів: 8

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у разі -
його оголошення)



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

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 Час селфі
Автори кінопроекту Чернюк Олесь Андрійович 

Олександр Альошечкін
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ФОП Кашин Олексій Леонідович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Недостатньо виражені внутрішні конфлікти 
героїв. Недостатньо продумані взаємини 
між героями. Бракує художньої правдивості.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Вдала інтонація. Дещо 
бракує художньої 
правдивості.

Актуальність теми 4 Зацикленість на 
матеріальному. Вибір. 
Залежність.

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

4 Є проблеми з мотивацією 
героїв. Недостатньо 
виражені внутрішні 
конфлікти героїв. 
Недостатньо продумані 
взаємини між героями. 
Надто анекдотичний фінал.

Усього балів: 12



2

Продовження додатка 4

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
Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту «ЧАС СЕЛФІ»
Автори кінопроекту Олександр Альошечкін
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ
«Кашин Олексій Леонідович»,

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Дві подруги опиняються в ситуації 
морального вибору — гроші або приватне 
життя.

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

3 Ідея не нова, але цікава. 
Однак реалізація блякла, 
головні героїні вийшли не 
симпатичні. Автори немов 
не змогли вибрати між 
жанрами і вирішили 
зробити кіно, що належить 
до всіх можливих жанрів 
відразу (крім мюзиклу), і 
вийшло щось невиразне, а 
філософській посил, інтрига 
й мотивація антагоніста 
залишилися за кадром.

Усього балів: 9

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)_______________

Відповідає/не відповідає



2

Продовження додатка 4

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 «Час селфі»
Автори кінопроекту Режисер-постановник Чернюк Олесь 

Андрійович
Оператор-постановник Ілля Макаренко

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ФОП Кашин Олексій Леонідович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Фільм буде цікавий людям різного віку.
Тема залежності від схвалення оточення, 
інтернету, селфі-залежності. Азарт зростає коли за 
кожне фото, героїня отримує гроші.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Тема залежності від схвалення 
оточення, інтернету, селфі- 
залежності. Азарт зростає коли 
за кожне фото, героїня отримує 
гроші.

Актуальність теми 5 Тема залежності від схвалення 
оточення, інтернету, селфі- 
залежності.

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

5 Історія залежності від схвалення 
оточення, інтернету, селфі- 
залежності. Азарт зростає коли 
за кожне фото, героїня отримує 
гроші.

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)_______________

Відповідає/не відповідає



2

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.


