
 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії  Ігровий короткометражний тематичний 

фільм  
 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

  
 

Назва кінопроекту «СОЛОМЕН» 

Автори кінопроекту Березань Олександр Адольфович 

Найменування виробника фільму ТОВ «Березкіно» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Щоби повернути людям їхні 

вкрадені душі і захистити свою дружину та 

сина, кіллеру з надздібностями  Соломену 

доводиться зіштовхнутись із потужним 

штучним інтелектом та армією роботів.. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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 5 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  
(пункт 11 розділу ІІІ) 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 
 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми спільного 
виробництва мажоритарна копродукція 

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

 

Назва кінопроекту «Соломен» 
Автори кінопроекту Березань Олександр 
Найменування виробника фільму ТОВ «Березкіно» 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сценарій фільму насичений подіями і не дає змоги 
занудьгувати глядачу майбутнього фільму. Цікаве поєднання 
футуристичного та сучасного світу. Беручи до уваги 
бекграунд автора проекту можна очікувати якісний 
український блокбастер з міжнародним потенціалом. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5  Перший супергеройский 
український фільм з 
етичним меседжем 

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

5 Режисер знається на екшені 
в кіно 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 якісна презентація та знятий 
тизер на високому рівні 

Усього балів: 15  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
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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 5 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 11 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми спільного 

виробництва мажоритарна ко-продукція 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Соломен 

Автори кінопроекту Олександр Березань – режисер-постановник 

Найменування виробника фільму ТОВ «КЕДР ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект буде охоплювати широку глядацьку 

аудиторію та створить нових героїв в 

українській культурі та кінематографі 

зокрема. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Українське супергеройське 

кіно, що буде створене на 

достойному рівні. Питання, 

що лежать в основі історії є 

важливими та актуальними 

завжди. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Команда українських 

кінопрофесіоналів, завдяки 

представленому тизеру, не 

виникає запитань як буде 

створений проєкт. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Якісна презентація, проте 

хотілось почути «живу 

мову» від представників 

проєкту. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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. 

_____________________________ 



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий етап) 

 
Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми  мажоритарна 

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

 

Назва кінопроекту Соломен 
Автори кінопроекту Олександ Березань, Тетяна Іванова 
Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Березкіно" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Классний сценарій, цікава та максимально 
проміркована презентація. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Высока 
Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

5 Сильна команда з великим 
потенціалом 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Відмінно 

Усього балів: 15  
 

Відповідність тематики кінопроекту 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. 

_____________________________ 



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий етап) 

 
Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми  мажоритарна 

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

 

Назва кінопроекту «СОЛОМЕН» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Березань Олександр 

Адольфович   
Оператор-постановник Усанов Євгеній 
Художник-постановник Дмитро Баран   

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Березкіно” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія про майбутне., жанр фантастики.  
Фільм буде цікавий людям різного віку. Це спроба 
створити історію про супергероя.  
 
Головний герой – найманий вбивця, котрий 
намагається вийти з «гри» заради коханої та 
маленького сина. Герой отримує надприродні сили 
які допоможуть йому подолати зло. 
 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Надприродні сили. Дослідження та 
роздуми на тему технологій 
майбутнього.  

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

5 Команда є спрацьованою та вже 
зроблена більша частина 
підготовки. У проекту є потенціал 
бути реалізованим якісно.  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Гарна та яскрава презентація. 
Команда дуже ретельно 
підготувалася до презентації.  

Усього балів: 15  
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Відповідність тематики кінопроекту 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 5 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 11 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми спільного 

виробництва мажоритарна копродукція 

Назва кінопроекту Соломен 

Автори кінопроекту Березань Олександр 

Найменування виробника фільму ТОВ «Березкіно» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сценарій є дуже цікавим та насиченим 

подіями. Незвичне поєднання сьогодення та 

майбутнього. Зважаючи на творчий досвід 

автора, можна сподіватись на якісну 

українську кінострічку.   

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Питання нестачі людяності 
та добра за всіх часів були 
актуальними та 
затребуваними. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Потужна команда. Бачимо, 

що зроблений великий 

об’єм роботи над стрічкою 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Якісна та оригінальна 

презентація. 

Високохудожній тизер 

фільму 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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.  

_____________________________ 


