
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  

"Рідний чужий дім" 

Автори кінопроекту Денис Тарасов 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "КС ПРОДАКШН" 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дві різні сім’ї, дві різні культури та 

віросповідання, один спільний будинок. 

Гаряча суміш. Чи зможуть вони знайти 

спільну мову і допомогти розкрити злочин?   
 

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 Рідний чужий дім 
Автори кінопроекту Тарасов Денис Вікторович  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «КС ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

В проекті все потрохи вторинне.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  
Актуальність теми 5  
Драматургічна якість сценарію: 

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

3 Не добре вживати чужі 
жарти. 

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 / неігрові (документальні) телевізійні 

серіали для широкої глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Рідний чужий дім 

Автори кінопроекту Тарасов Денис Вікторович, Халілова 

Гульсум Халілівна, Рибалка Микола 

Миколайович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «КС ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Матеріал слабкий. Детальний коментар - 

нижче. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,7 Ідея недостатньо 

продумана. 

Актуальність теми 3,9 Присутня 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,7 Історія дуже перевантажена: 

героями, подіями, 

культурами, світоглядами, 

конфліктами, сюжетними 

лініями. Через це складно 

сприймається фабула, 

губиться смислова складова 

сюжету. Не зрозуміло хто 

головні герої. Персонажі 

шаржовані, прописані 

поверхнево, не продумані 

характери, мотивація та 

взаємини між героями 

(побутові та етнічні 

конфлікти - недостовірні) 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

Незрозумілий основний 

конфлікт історії. Тизер не 

динамічний, розіграний "від 

пічки до пічки", не заявляє 

колізію. 

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 Рідний чужий дім 
Автори кінопроекту Денис Тарасов 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "КС ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже цікава зав'зка. Не оригінальна але цікава. Цей фільм не 
про поганих та добрих, а про просто різних людей, які 
вимушені жити під одним дахом. Ідея проекту не нова. Тема 
проекту вже використовувалась у подібних проектах, але 
способи її реалізації та авторське бачення здаються 
оригінальними. Тема проекту актуальна. Проект підготовлено 
якісно. Сценарій технічно оформлений вірно. Драматургія 
правильна та зрозуміла. Вибір стилю вдалий. Головні герої 
прописані добре, мотивація зрозуміла. Художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення виправдані. 

 

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 4 Тема проекту актуальна. 

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

4 Проект підготовлено якісно. Сценарій 
технічно оформлений вірно. Драматургія 
правильна та зрозуміла. Вибір стилю вдалий. 
Головні герої прописані добре, мотивація 
зрозуміла. Художня правдивість конфліктів та 
їх вирішення виправдані. 

Усього балів: 12  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 
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Продовження додатка 4 
 
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. 16 конкурс. Перший етап 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту “Рідний чужий дім” 

Автори кінопроекту Тарасов Денис Вікторович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “КС продакшн” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія не доопрацьована. Спочатку 

розповідається про двох друзів, які продають 

будинок, але одразу сюжет зміняю напрям та 

звертає увагу на інших персонажів. В сюжеті 

багато перепетій скупчено одна на одну. 

Історія сумбурна. 
 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не оригінальна 

Актуальність теми 3 Тема не розкрита 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 В сюжеті багато перепетій 

скупчено одна на одну. 

Усього балів: 9  

 

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.



 

 

______________________________ 


