
 

 

 

 

 

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 "Високі ставки" 

Автори кінопроекту Ксєнда Максим 

Найменування виробника фільму ТОВ «ВАУ ОСКАР ФІЛЬМ СТУДІО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Кохання та розлучення, боротьба за “місце 

під сонцем” та випробування дружби і все це 

на висоті 10000 метрів. Легкий сітком. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 З точки зору популяризації 

авіаційної галузі нашої країни 

– так. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Молода і амбітна команда 

проекту має доволі високий 

потенціал для успішної 

реалізації проекту. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Вправна 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 Високі ставки 
Автори кінопроекту  
Найменування виробника фільму  
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікавий, дотепний проект. Приємна спроба  
зробити комедію про авіацію. На мій погляд 
зайвим є спроби “завантажити” в нього 
“велику соціальну значущість”  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4 На мій погляд проблема з 
підняттям престижу 
комерційної авіації трохи 
штучна. 

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

5  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4  

Усього балів: 13  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт       

_________________ 



2 
 

Продовження додатка 11 
 
* 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 «Високі ставки» 
Автори кінопроекту Ксєнда Максим Івановіч 
Найменування виробника фільму ТОВ «ВАУ ОСКАР ФИЛЬМ СТУДИО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

 Історія про команду, яка працює на 
пасажирському літаку і постійно конфліктує 
між собою,  здається перенасиченою 
проблемами різних персонажів. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4 Перший проект про авіалінії 
в Україні, розважальний 
контент 

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

4 Режисер з досвідом кліпів, а 
не серіального продукту.  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Не погана презентація, 
продумана стратегія 
просування, цікавий тизер 

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

 

Назва кінопроекту Високі ставки 
Автори кінопроекту Ксєнда Максим Іванович 
Найменування виробника фільму ТОВ "ВАУ ОСКАР ФІЛЬМ СТУДІО" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Серіал про звичні людськи стосунки між колегами, 
але в  незвичайних обставинах. Може вийти 
яскравий та цікавий  серіал Проект має суспільну 
значущість. Професіональна команда здатна 
реалізувати творчий задум. Презентація на 
високому якісному  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 

5 Професіональна команда здатна 
реалізувати творчий задум. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Презентація на високому якісному  
рівні. 

Усього балів: 14  
 

Відповідність тематики кінопроекту 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. 
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_____________________________ 


