
 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Ігрові телесеріали 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту "Радикальне рішення" 

Автори кінопроекту Бородіна Марина 

Найменування виробника фільму GREEN PENGUIN MEDIA 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Підліток із інтелігентної сім'ї, намагаючись 

вирішити проблему з наркотиками, 

потрапляє у радикальну організацію і не 

помічає, як стає жертвою маніпуляції її 

ватажка.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Висока суспільна значущість 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Авторська група має досить 

високий потенціал 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Добре виконана презентація. 

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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_____________________________ 



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

 

Назва кінопроекту РАДИКАЛЬНЕ РІШЕННЯ 
Автори кінопроекту  
Найменування виробника фільму ТОВ «Green Pengvin Media»  
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже цікавий проект. Проблема 
радикалізму серед підлітків на часі. Вражає, 
що є відчуття реальності того, що 
відбувається на екрані. 

 
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 Вражає захопленість, з якою 
автори працюють над 
проектом. 

Усього балів: 15  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт        

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

 

Назва кінопроекту Радикальне рішення 
Автори кінопроекту Бородіна Марина 
Найменування виробника фільму ТОВ “Грін пінгвін медіа” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава історія підлітка, який намагається 
знайти своє місце в соціумі, але потрапляє в 
пастку своїх ілюзій та мрій. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 3 Мета – показати, що є вибір 
Творчий потенціал авторської 

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

4 Дуже продумане 
режисерське бачення, гарне 
візуальне рішення   

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Хороша презентація 
проекту 

Усього балів: 12  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

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

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

 

Назва кінопроекту Радикальне рішення 
Автори кінопроекту Бородіна Марина Миколаївна 
Найменування виробника фільму ТОВ "GREEN PENGUIN MEDIA" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Автори давно працюють над проектом цієї драми. 
Навіть вже  є пілотна серія. Тема дуже серйозна та 
важлива в умовах  сучасного суспільства.. Проект 
має оригінальну ідею, та бачення авторської групи 
у її реалізації Проект має суспільну значущість. 
Професіональна команда здатна реалізувати 
творчий задум. Презентація на гідному  рівні. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4 Проект має суспільну значущість. 

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

4 Професіональна команда здатна 
реалізувати творчий задум. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Презентація на гідному  рівні. 

Усього балів: 12  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
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. 

_____________________________ 


