
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 СУСІДИ 

Автори кінопроекту Міла Погребиська 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ПРОКІНО” 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дві різні сім’ї, дві різні культури та один 

спільний будинок. Гаряча суміш. Чи 

зможуть вони знайти спільну мову і забути 

про стару ворожнечу?   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Нестандартна ситуація. 

Трохи гіперболізовано, але 

за цим може бути цікаво 

спостерігати. 

Актуальність теми 3 Ми всі різні, але сила в 

єдності і толерантності один 

до одного. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Цікавий сюжет та його 

розвиток. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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

 

Назва кінопроекту Сусіди 
Автори кінопроекту Мила Погребиська 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Прокіно» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже цікавий проект. Добра комедія. В 
перспективі успішне кіно. 

 
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 Якісний сценарій. Яскраві 
герої. Небанальні пригоди. 

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 / неігрові (документальні) телевізійні 

серіали для широкої глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Сусіди 

Автори кінопроекту Міла Погребиська, Ткаченко Саша, Віталій 

Є, Чикаловець Марина, Волоценко Пилип, 

Городнича Катерина 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ПРОКІНО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Матеріал слабкий. Детальний коментар - 

нижче. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,8 Недостатньо продумана 

ідея. 

Актуальність теми 3,9 Присутня 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,7 "Жили-були сусіди, а потім 

посварились і стали ділити 

землю" - зараз чи не 

найпопулярніша тема для 

сюжета. В чому "родзинка" 

даної сюжетної варіації? 

Чим вона відрізняється від 

інших проектів на подібну 

тему? Героями? 

Обставинами? Деталями 

конфлікту? Звертаю увагу 

авторів на те, що аби 

створити цікавий та 

змістовний проект на цю 

тему, треба відмовитися від 
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Продовження додатка 4 

 

"простих шляхів" і ретельно 

продумати колізію, 

основний конфлікт та сетінг 

історії. Треба ретельно 

продумати образи героїв, 

деталі характеру, в тому 

числі індивідуальне мовне 

забарвлення (для діалогів). 

Попри хрестоматійність 

теми, фабула мусить бути 

продуманою та 

нетривіальною. 

Усього балів: 11,4  

 

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 СУСІДИ 
Автори кінопроекту Міла Погребиська 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ПРОКІНО" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія про рівність, гідність і відповідальність - цінності, що 
є необхідними для нашого суспільства. Хороша історія. Добра. 
Продуманий сюжет та поворотні моменти. Може викликати 
глядацький інтерес. Ідея проекту не нова. Тема проекту вже 
використовувалась у подібних проектах, але способи її 
реалізації та авторське бачення здаються оригінальними. Тема 
проекту є дуже актуальною та нагальною. 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 4 Ідея проекту не нова. Тема проекту вже 
використовувалась у подібних проектах, але 
способи її реалізації та авторське бачення 
здаються оригінальними. 

Актуальність теми 5 Тема проекту є дуже актуальною та 
нагальною. 

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  
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Продовження додатка 4 
 
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) 

(пункт4розділуІІІ) 

 

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 СУСІДИ 

Автори кінопроекту Міла Погребинська 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “прокіно” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про жителів Закарпаття з різними 

життєвими поглядами та цінностями, які 

впливають на світогляд один одного. 
 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Креативна ідея про важливі 

питання. 

Актуальність теми 4 Серйозна тема під веселим 

та позитивним кутом. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Закарпаття достовірне, герої 

кумедні, сюжет легкий та 

цікавий. 

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 електроннійформі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 


