
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 спільного 

виробництва міноритарна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Смачно 

Автори кінопроекту Режисер – Егле Вертеліте 

Автор – Егле Вертеліте 

Оператор – Вітуас Плукас 

Художник-постановник – Рамунас 

Растаускас 

Композитор – Тітас Петрікіс 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ПП «Цифрова Платформа» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий жанр «кулінарна комедія». Історія 

про жіночу дружбу, підтримку та 

взаємопорозуміння приправлена сучасними 

кулінарними тенденціями. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікавий жанр «кулінарна 

комедія». Історія про жіночу 

дружбу, підтримку та 

взаємопорозуміння 

приправлена сучасними 

кулінарними тенденціями. 

Актуальність теми 4 Завжди актуальна тема 

існування жіночої дружби. 

Актуальний жанр. Особлива 

відзнака ко-продукційного 

маркету. 
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Продовження додатка 4 

 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій цікавий, 

оригінальний, кумедний та 

легкий.  

Усього балів: 12  

 

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 повнометражні фільми спільного 

виробництва міноритарна кінопродукція 

 

Назва кінопроекту Смачно 

Автори кінопроекту Егле Вертеліте 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Приватне Підприємство “Цифрова 

Платформа” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Легка сімейна комедія про кулінарні 

пригоди двох подруг  зацікавить глядача,  

який наразі  вкрай потребує світлих історій 

з добрим фіналом  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не нова, але дане 

тлумачення дає проекту 

потенціал 

Актуальність теми 4 Аудиторія полюбляє 

кулінарний жанр в кіно та 

ТБ 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 В сюжеті закладений шлях 

героїв через перешкоди до 

спільної мети. Ця історія 

відповідає вимогам 

масового глядача, який 

полюбляє легке 

розважальне кіно 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Реквізити особи – підписувача* 
 

_________________ 
* 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  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту СМАЧНО 

 

Автори кінопроекту Егле Вертеліте, Ірена Куневічуте 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Приватне Підприємство «Цифрова 

Платформа». 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Комедійна історія про подружок, які 

провертають аферу, щоб стати власницями 

свого ресторану.  

У сценарії немає «родзинки» яка б 

відрізняла його від багатьох інших зі 

схожою тематикою. Персонажі розкриті 

поверхово і як для комедії - діалоги та 

ситуації недостатньо забавні. 

 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Головні героїні прісні, в 

них не відчувається 

яскравої пристрасті до 

улюбленого кулінарного 

мистецтва.   

Антагоністка, взагалі, 

також млява й нецікава. 

Усього балів: 10  
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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 фільми спільного виробництва 

міноритарна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Смачно» 

Автори кінопроекту Егле Вертеліте, Ірена Куневічуте 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ПП «Цифрова Платформа» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

«Смачно» - точно не залишить після себе 

«важкості» ані в шлунку,  ані на душі. Легка, 

а навіть і романтична, комедія про двох 

дівчат, що вирішили проявити сміливість та 

взяти участь у відомому кулінарному шоу. 

Один момент, що добавляє інтриги – заради 

участі в шоу дівчатам довелося вдатися до 

обману, адже жодна з них не є професійним. 

Це проста, легка історія про дружбу та мрію 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Створено безліч фільмів  

Актуальність теми 3 Дружба, прагнення успіху, 

любов – звичайні теми  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій написано добре, 

проте він є абсолютно 

типовим. До художньої 

правдивості, як і до 

вирішення конфліктів немає 

зауважень, адже все 

вибудувано звичайний та 

передбачуваний хід подій та 

реакцій персонажів. 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 повнометражні фільми спільного 
виробництва міноритарна ко-продукція  

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

 

Назва кінопроекту «Смачно» 
Автори кінопроекту Егле Вертеліте 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Приватне Підприємство “Цифрова 
Платформа” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Україна, безумовно, потребує комедій 
власного виробництва або у кооперації з 
іншими країнами, але при цьому є 
важливим привнесення в сюжет 
національних реалій плюс колориту. Інший 
варіант – залучення українських акторів в 
подібні ко-проекти. Інакше це виглядає як 
банальне використання українського 
фінансового ресурсу сторонніми країнами 
задля досягнення власних цілей. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Не надто цікава ідея. 
Актуальність теми 2 Не є актуальною для нашої 

країни. 
Драматургічна якість сценарію: 

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

3 В цілому слабка 
драматургія.  

Усього балів: 7  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 
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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 спільного 
виробництва міноритарна копродукція 

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

 

Назва кінопроекту "Смачно" ("Gardutė") 
Автори кінопроекту Егле Вертеліте 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Приватне Підприємство “Цифрова 
Платформа”. 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

 Кулінарна комедія може стати вдалим глядацьким проектом 
з огляду на популярність теми їжи та кулінарних шоу. 
Легкий, іноді авантюрний стиль оповідання історії має 
тримати увагу глядача. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 На кулінарну тему знято чимало 
комедій, ця інтерпретація є цікавою 

Актуальність теми 4 Тема дружби та суперництва є 
актуальною в будь які часи 

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

5 Цікавий та простий сюжет 
привертає увагу глядача з перших 
хвилин. Для аудиторії, яка 
полюбляє легке сімейне 
розважальне кіно. 

Усього балів: 13  

 
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. 
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______________________________ 


