
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 «Мільонери» 

Автори кінопроекту Семен Горов 

Найменування 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 

Суспільна значущість 4 Тема сімейних стосунків 
завжди була привабливою 
для кінокомедій. Проте 
дана варіація є досить 
вдалою та має унікальний 
авторський погляд. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Команда з великим 

досвідом, яка зможе 

реалізувати якісну комедію 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Цікава презентація. 

Кумедний тизер. 

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Реквізити особи – підписувача* 
 

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

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

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЕФ ФІЛМЗ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм-афера про двох братів, буде цікавий людям 
різного віку.  
Історія базується на тому, що 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 

Суспільна значущість 5 Фільм-афера про двох братів, буде 
цікавий людям різного віку.  

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

5 Команда проекту є спрацьованою 
та професійною. У проекту є 
потенціал бути добре 
реалізованим.  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Презентація проекту є 
інформативною та повною, яка 
висвітлює всі етапи виробництва. 

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. 

_____________________________ 



 
 
 
 
 

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 Мільйонери 
Автори кінопроекту Андрій Ногін, Семен Горов 
Найменування виробника фільму  
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава ситуативна комедія 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Висока 
Творчий потенціал авторської 

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

5 Сильна команда 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Пропрацьована та цікава 

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. 

_____________________________ 



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 

Назва кінопроекту Мільйонери 

Автори кінопроекту Семен Горов – режисер-поставноник 

Найменування виробника фільму ТОВ «ЕФ ФІЛМЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Адаптація п’єси Львівського театру. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 3 Комедії важливо 

створювати і вони 

користуються популярністю 

серед широкої аудиторії, 

хочеться тільки підвищити 

якість самої комедії адже 

вона має бути, в першу 

чергу, смішною. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Один з найкращих 

режисерів комедії в Україні. 

Не викликає сумнівів у 

якісному майбутньому 

продукті.   

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Наявність тизеру, що 

представляв режисерське 

бачення, додає плюсів 

проекту. 

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 



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 «Мільонери» 
Автори кінопроекту Семен Горов 
Найменування 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 

Суспільна значущість 5  Гумор присутній в фільмі 
має підіймати настрій 
глядачам та в легкій формі 
доносити «правильні» речі 

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

4 Команда вміє знімати 
комерційні проекти, є сенс 
задуматись над більш 
якісним художнім 
виконанням 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Кумедний тизер, але не 
вистачило презентації 
героів. 

Усього балів: 13  
 

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. 

_____________________________ 



 

 

 

 

 

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 «МІЛЬЙОНЕРИ» 
Автори кінопроекту Коротка Анастасія 

Найменування 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.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4  

Усього балів: 12  

 

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. 
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_____________________________ 


