
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 короткометражні фільми дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту ГУД ЛАК ХЕВ ФАН
Автори кінопроекту Нечмоня Кирило Ігорович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Цікава історія про підлітків, головний герой геймер має
мотивацію і його вчинки зрозумілі, добре
пропрацьовані діалоги.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна історія
Актуальність теми 4 Тема актуальна
Драматургічна якість сценарію:

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

4 Динамічний сюжет, добре побудована
структура, пропрацьовані діалоги.

Усього балів: 12

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 Ігрові короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ГУД ЛАК ХЕВ ФАН  

Автори кінопроекту Нечмоня Кирило Ігорович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Симпатичний розважальний фільм. Як тизер 

до жанрового повного метру. Але важко 

назвати самостійним завершеним твором, 

адже не має цікавих та актуальних змістів, 

окрім розважального.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея карколомних пригод на 

шляху до мрії – доволі 

стандартний сюжет для 

розважального фільму. Але 

ж не всім бути похмурими у 

юному віці! 

Актуальність теми 4 Тема цілеспрямованості – 

загальнолюдська і завжди 

актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Витримано жанровість 

фільму. Хронометраж 

можна скорочувати до 

нормальних 9-10 хв. Все 

влізе.  

Усього балів: 12  
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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 
 

_________________ 
* 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 короткометражні фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «ГУД ЛАК ХЕВ ФАН» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник Нечмоня Кирило 

Ігорович  
Оператор-постановник Свєташов Кирило 
Юрійович  
Художник-постановник Васса-Кароліна 
Багаліка  
Композитор Ковальов Андрій Олексійович  
 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про старшокласника, котрий 
готовий на все заради мрії. Навіть коли вже 
здається, що кінець, з’являється промінь 
надії.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія про мету та шлях до 
мрії.   

Актуальність теми 4 Тема кіберспорту.     

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

5 Історія про старшокласника, 
котрий готовий на все 
заради мрії. Навіть коли вже 
здається, що кінець, 
з’являєється промінь надії. 
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Продовження додатка 4 
 

Усього балів: 13  

 
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 Короткометражні ігрові фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ГУД ЛАК ХЕВ ФАН 
Автори кінопроекту Нечмоня Кирило Ігорович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "МИР І КО ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Хороша повчальна історія для підлітків, але треба 
попрацювати над оригінальністю ідеї 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея не зовсім оригінальна 

Актуальність теми 3 Ідея актуальна, але тільки для вузької 
аудиторії 

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

4 Сценарій написаний добре, але треба 
допрацювати  драматургію 

Усього балів: 9  

 
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 короткометражні фільми дебюти

Назва кінопроекту ГУД ЛАК ХЕВ ФАН
Автори кінопроекту Нечмоня Кирило Ігорович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Сюжет інтригує, глядача захоплять перипетії. Як
головний персонаж виведений геймер, і підліткова
тематика додає актуальності. Мотивація головного
героя послідовна, виправдана.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Ідея видається оригінальною
Актуальність теми 4 Актуальність тематики підліткового

світу безсумнівна
Драматургічна якість сценарію:

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

5 Сценарій правильно структурований,
через дію й живі діалоги виражено
мотивацію вчинків, сюжет рухається
динамічно.

Усього балів: 13

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

_



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 короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ГУД ЛАК ХЕВ ФАН 

Автори кінопроекту Нечмоня Кирило Ігорович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Зовсім не сподобалась ідея, тема досить 

актуальна, сценарій оформлений не 

поганий. Потрібно переробити. Як кажуть : 

«ГУД ЛАК ХЕВ ФАН».  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1 - 

Актуальність теми 2 - 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 -  

Усього балів: 6  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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. 

______________________________ 


