
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 мажоритарна копродукція 

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

 

Назва кінопроекту «Мільонери» 
Автори кінопроекту Семен Горов 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «ЕФ Філмз» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сценарій фільму насичений подіями та кумедними 
моментами, що не дає змоги занудьгувати глядачу 
майбутнього фільму. Беручи до уваги бекграунд автора 
проекту можна очікувати якісну українську комедію.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 На тему «бідних родичів» існує 
багато фільмів, але вця варіація є 
вельми вдалою. 

Актуальність теми 5 В фільмі підняті актуальні питання 
для сучасного глядача. 

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

5 Виважені лінії героів, місця дуже 
прогнозовані події та повороти 
сюжету, але це виглядає чудово в 
данному жанрі. 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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 Ігрові повнометражні фільми спільного 

виробництва мажоритарна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Мільонери» 

Автори кінопроекту Семен Горов 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ЕФ Філмз» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сценарій різноплановий та насичений подіями. У сценарії 

досить багато гумористичних моментів, які точно зацікавлять 

глядача та не змусять його сумувати. Зважаючи на досвід 

автора проекту, цілком можна очікувати на якісну, цікаву та 

захоплюючу українську комедію. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Тема сімейних стосунків завжди 
була привабливою для 
кінокомедій. Проте дана варіація є 
досить вдалою та має унікальний 
авторський погляд.  

Актуальність теми 5 Фільм висвітлює  актуальні питання 
сьогодення, що є важливими для 
сучасного глядача.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Характери персонажів є досить 
продуманими. Сюжет не пестрить 
неочікуваними подіями та 
поворотами, але для комедійного 
жанру подібного підходу іноді 
цілком достатньо. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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  мажоритарна 

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

 

Назва кінопроекту «Мільи& онери» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Семен Горов 

Оператор-постановник Віталій Сударкін 
Художник-постановник Катерина Шеремет 
Композитор Євген Хмара  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЕФ ФІЛМЗ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм-афера про двох братів - Степан живе в 
Україні, а Леонід - в Америці. Через сором, Степан 
не наважується зізнатися у бідності своєму брату-
мільйонеру, тому тепер перед приїздом Леоніда, 
Степан разом з сім’єю має й далі грати в 
мільйонерів. Врешті решти афера розкривається і 
виявляється, що обидва брати не є мільйонерами. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Фільм-афера про двох братів - 
Степан живе в Україні, а Леонід 
- в Америці. Через сором, 
Степан не наважується зізнатися 
у бідності своєму брату-
мільйонеру, тому тепер перед 
приїздом Леоніда, Степан разом 
з сім’єю має й далі грати в 
мільйонерів. 

Актуальність теми 5 Фільм-афера про двох братів - 
Степан живе в Україні, а Леонід 
- в Америці. Через сором, 
Степан не наважується зізнатися 
у бідності своєму брату-
мільйонеру, тому тепер перед 
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приїздом Леоніда, Степан разом 
з сім’єю має й далі грати в 
мільйонерів. 

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

5 Фільм-афера про двох братів - 
Степан живе в Україні, а Леонід 
- в Америці. Через сором, Степан 
не наважується зізнатися у 
бідності своєму брату-
мільйонеру, тому тепер перед 
приїздом Леоніда, Степан разом 
з сім’єю має й далі грати в 
мільйонерів.  

Усього балів: 15  

 
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 Фільми, що створюються у міжнародній 
копродукції 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 
 

Назва кінопроекту Мільйонери 
Автори кінопроекту Семен Горов, Анастасія Коротка 
Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ЕФ ФІЛМЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 
Весела історія про братів, які прикидаються 
мільйонерами. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4  

Усього балів: 13  

 

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  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту МІЛЬЙОНЕРИ  
Автори кінопроекту Коротка Анастасія 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 

ТОВ «ЕФ ФІЛМЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Комедія про те, як жадібність та бажання 

«замилювати очі» заради того, щоб 

виглядати успішним призводить до сумних 

наслідків.   

У сценарії, на жаль, немає куражу і 

яскравості притаманних ексцентричним і 

фарсовим комедіям, а для комедії моралі – 

фільм недостатньо глибокий. Гарних жартів 

і кумедних ситуацій мало, персонажі 

гротескні, хоча в цілому розкриті. 
 

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 Сюжет прямолінійний та 

передбачуваний. Є натяк на 

сімейні цінності й конфлікт 

батьків і дітей, але подача 

занадто театральна, а не 

кінематографічна. 

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 повнометражні фільми  мажоритарна 
копродукція 

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

 

Назва кінопроекту Мільйонери 
Автори кінопроекту Андрій Ногін, Семен Горов 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕФ ФІЛМЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава комедія, смішні персонажі. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікава комедія. 
Актуальність теми 5 Актуальна. 
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 Смішні герої, классна 
історія. 

Усього балів: 14  

 
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 мажоритарна ко-продукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Мільйонери» 

Автори кінопроекту Режисер – Семен Горов 

Оператор – Віталій Сударкін 

Худодник-постановник – Катерина 

Шеремет 

Композитор – Євген Хмара 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ЕФ ФІЛМЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Легка комедія, що зачіпає актуальну тему 

матеріальної нерівності. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Українське глядацьке кіно. 

Актуальність теми 4 Ексцентрична комедія на 

актуальну тему. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Цікаво та смішно. 

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії                                 
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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. 

______________________________ 


