
 

 

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 телесеріали. 16 конкурс. Перший етап 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту “Скажені Сусіди” 

Автори кінопроекту Борщевський Олег 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Прототип продакшн” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Веселі та цікаві персонажі, які встигли 

полюбитися глядачу. Цікава історія. 
 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна ідея з успішним 

беґраундом 

Актуальність теми 5 Тема яка не втрачає 

актуальність 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Веселі та цікаві персонажі, 

які встигли полюбитися 

глядачу. Цікава історія. 

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

 

Назва кінопроекту Скажені сусіди 
Автори кінопроекту Олег Борщевський 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Прототип Продакшн" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Добрий комедійний серіал на основі вже випробуваних 
персонажів. Історія має великий потенціал та безумовно буде 
цікава глядачеві. Проект має оригінальну ідею, та бачення 
авторської групи у її реалізації. Тема проекту актуальна. 
Проект підготовлено на високому якісному рівні. Сценарій 
повністю відповідає технічним вимогам. Драматургія 
правильна та зрозуміла. Вибір стилю вдалий. Головні герої та 
їх мотивація прописані добре. Художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення виглядають природньо. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Проект має оригінальну ідею, та бачення 
авторської групи у її реалізації. 

Актуальність теми 4 Тема проекту актуальна. 

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

5 Проект підготовлено на високому якісному 
рівні. Сценарій повністю відповідає технічним 
вимогам. Драматургія правильна та зрозуміла. 
Вибір стилю вдалий. Головні герої та їх 
мотивація прописані добре. Художня 
правдивість конфліктів та їх вирішення 
виглядають природньо. 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
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 Ігрові / неігрові (документальні) телевізійні 

серіали для широкої глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Скажені сусіди 

Автори кінопроекту Борщевський Олег, Куцик Микола, Стень 

Ярослав, Тимченко Кирило, Гациляк 

Богдан 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Прототип Продакшн» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Матеріал слабкий. Детальний коментар - 

нижче. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,8 Ідея наразі втілена 

поверхнево. 

Актуальність теми 3,8 Присутня 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,7 З синопсису ну 

нічогесеньки не зрозуміло! 

Дотепні діалоги. Персонажі 

придумані, досить цікаві, 

але не прописані характери, 

звідси - проблеми з 

мотивацією. Сердюк - це 

Гомер Сімпсон, але за 

рахунок чого? Що в основі 

такого його характеру, який 

його внутрішній конфлікт? 

Цю умовність треба 

виправити у всіх основних 

героїв, прописавши їхні 

характери, інакше розвиток 
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сюжету буде заданим, фінал 

- притягнутим. 

Усього балів: 11,3  

 

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

 

Назва кінопроекту Скажені сусіди 
Автори кінопроекту Борщевський Олег 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Прототип продакшн» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Весела, легка комедія. Приємний проект. Є 
цікаві «родзинки». 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  
Актуальність теми 5  
Драматургічна якість сценарію: 

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

5 Усе добре. 

Усього балів: 15 
 

 

5 
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 телесеріали 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Скажені сусіди 

Автори кінопроекту  

Олег Борщевський 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Прототип Продакшн»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Продовження пригод улюбленців українців 

по трилогії Скажене Весілля в серіалі. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Вже знайомі герої в нових 

обставинах. 

Актуальність теми 5 Спільна мова та 

толерантність один до 

одного. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Смішно написаний 

сценарій, а це вже половина 

успіху для майбутнього 

проекту. 

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. 

______________________________ 


