
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 Неігрові фільми міжнародна ко-продукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту DRAGNET 

Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер - Бугрімова 

Оксана Юріївна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ПродакшнNo1”  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Документальний портрет загубленого 

покоління підлітків у мережі Інтернет, де 

чатує небезпека на кшталт кібербулінгу , 

смертельних мережевої педофілії, 

челенджів, пропаганди селфхарму .  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Дослідження покоління 

підлітків, що виросли 

більше в інтернеті, ніж у 

реальному житті. 

Актуальність теми 5 Так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Пастки і небезпеки, що 

переживає Нове покоління. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 

 

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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту DRAGNET 

Автори кінопроекту Бугрімова Оксана Юріївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ПродакшнNo1” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Шаблонний телевізійний проект. Багато 

епізодів описуються як з ігрового кіно, з 

докладними діями персонажів.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Звичний телевізійний 

проект на тему впливу 

інтернет-мереж на людей. 

Актуальність теми 4 Тема актуальна, але почасти 

будується не на фактах, а 

чутках, здогадках. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій шаблонний. Деякі 

експерти цікаві. 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
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_________________ 
* 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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Dragnet 

Автори кінопроекту Бугрімова Оксана Юріївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ПродакшнNo1” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дуже актуальна тема. Виглядає як 

дослідницька робота та як триллер в 

одночас. Автор розбирається в матеріалі. 

Має шанс стати просвітницьким фільмом.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Проста зрозуміла ідея 

Актуальність теми 5 Злободенна, матеріал 

приверне  увагу глядача. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Тема за допомогою 

драматичної структури 

розкривається,  але потребує  

пояснень.                                       

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
  

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. 
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______________________________ 



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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Dragnet» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Бугрімова Оксана 

Юріївна  
Операто-постановник Вахірєв Олександр 
Володимирович  
Композитор Олександр Михайлович 
Каспров  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ “ПродакшнNo1” 

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Автори фільму підіймаю важливу тему 
сьогодення – кібербезпека та небезпечні 
смертельні челенджі через підлітків. Історія 
буде поділена на 3 частини – буде 
розглянута проблему с трьох точок зору: 
дітей, батьків, вчених. Дослідження причин 
походження та мета так званих «груп 
смерті» і їх популярність серед підлітків.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Автори фільму підіймаю 
важливу тему сьогодення – 
кібербезпека та небезпечні 
смертельні челенджі через 
підлітків. 

Актуальність теми 5 Автори фільму підіймаю 
важливу тему сьогодення – 
кібербезпека та небезпечні 
смертельні челенджі через 
підлітків. 



2 
 

Продовження додатка 4 
 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Історія буде поділена на 3 
частини – буде розглянута 
проблему с трьох точок 
зору: дітей, батьків, вчених. 
Дослідження причин 
походження та мета так 
званих «груп смерті» і їх 
популярність серед 
підлітків. 

Усього балів: 15  

 
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  мажоритарна 
копродукція 

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

 

Назва кінопроекту Dragnet 
Автори кінопроекту Бугрімова Оксана Юріївна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ “ПродакшнNo1” 
вул. Мечникова, 6, м. Київ, 01133 +380 (50) 
352 13 03 info@production1.com.ua  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже важлива тема кібербулінгу та суіціду 
дітей підліткій. Дуже сподіваюсь, що пані 
режисердці вдасться вдало презентувати 
готовий преокт у Канаді і таким чином 
привернути увагу спільноти до цієї теми. В 
презентації не працює посилання на 
трейлер. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Дуже важлива тема 
кібербулінгу та суіціду 
дітей підлітків 

Актуальність теми 5 Розслідування проблеми 
кібербулінгу та повязаною з 
кібербулінгу жорстокістю. 

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

5 Стилістика сопдобалась. 
Чекатиму на пітчинг та 
особисту презентацію, 
хотілося би почути 
режисера. 

Усього балів: 15  
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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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Dragnet 

Автори кінопроекту Бугрімова Оксана Юріївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ПродакшнNo1” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дуже цікава тема. Гарна проробка. Трохи 

незрозуміло чи будуть події показуватись за 

допомогою реконструкцій, чи це буде 

спостереження.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  Ідея оригінальна.  

Актуальність теми 5  Тема дуже актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5  Драматургічно матеріал 

гарно пророблен.  

Усього балів: 15  

 

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. 

______________________________ 


