
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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Хайполови 

Автори кінопроекту Ксєнда Максим Іванович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ПРОНТО ФІЛЬМ” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Молодіжна комедія ситуації про шоу-

бізнес. Весела історія. Але шоу заполонило 

весь медіа простір. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1  

Актуальність теми 1  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5  

Усього балів: 7  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Хайполови 

Автори кінопроекту Режисер - Ксєнда Максим 

Сценарист - Валянський Ілля 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ПРОНТО ФІЛЬМ” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Веселий, із добрими та яскравими 

персонажами, смішними 

кінематографічними жартами, цей сценарій 

розповідає історію успіху, а також історію 

дружби та непростого шляху до слави.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Типові персонажі досить 

дотепно діють в низці 

комедійних ситуацій. 

Актуальність теми 4 Через виключно комедійні, 

здавалось би, моменти, 

автори піднімають цікавий 

феномен хайпу та того, як 

сучасні медіа впливають на 

суспільство. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 В історії немає зайвих 

елементів, все відповідає 

заявленому настрою і 

підпорядковане меті. 

Персонажі описані влучно і 

дадуть широкий простір для 

імпровізацій, що тільки 
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підсилить комедійну 

складову.  

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 повнометражні (для широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Хайполови» 

Автори кінопроекту Ксєнда Максим Іванович, Валянський Ілля 

Олексійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ПРОНТО ФІЛЬМ” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Випадковість рухає сюжет. Шаблонний 

гумор, помірно дії. Характери героїв 

виписані добре. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Злочинці мимоволі, досить 

поширене. 

Актуальність теми 4 Тема визнання актуальна 

серед молоді 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Випадковість рухає сюжет. 

Шаблонний гумор. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту 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 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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Хайполови 

Автори кінопроекту Режисер - Ксєнда Максим 

Сценарист - Валянський Ілля 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ПРОНТО ФІЛЬМ” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Апелюючи до популярних нині співочих 

телевізійних шоу, які штампують зірок 

місцевого розливу, творці проекту 

закручують історію одночасно особистого й 

національного масштабу, завдяки якій 

можна і посміятися, й повчитися. 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Сценарій використовує 

впізнавані образи 

сьогодення, поміщені у 

анекдотичні обставини. 

Актуальність теми 4 Звернення до хайпу на 

телебаченні – достатньо

актуальна на сьогодні тема. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Автори показали себе 

майстрами комедійного 

жанру, вправно впоравшись 

із завданням створення 

курйозної комедії 

положень. 

Усього балів: 12 
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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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Хайполови 

Автори кінопроекту Режисер - Ксєнда Максим 

Сценарист - Валянський Ілля  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ПРОНТО ФІЛЬМ” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект демонструє добре розуміння 

авторами обраної теми та жанру, бачення 

режисера цілком відповідає сценарію, і 

фільм є потенційно дуже цікавим та 

успішним з точки зору широкого загалу. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Поєднання світу телевізійно 

слави та світу простих 

людей створює низку 

кумедних життєвих 

ситуацій. 

Актуальність теми 3 Співочими шоу 

перенасичені телеканали та 

мережі – вони одні з 

найбільш рейтингових в 

нашій країні; але можливо 

цей сеттінг вже не викликає 

подиву та зацікавленості 

глядача. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

4 Сценарій побудовано 

логічно, лаконічно, з 

доречними діалогами. 
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героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Хайполови 

Автори кінопроекту Режисер - Ксєнда Максим 

Сценарист - Валянський Ілля  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ПРОНТО ФІЛЬМ” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія побудована на цілком сучасних 

реаліях – до того ж, не тільки українських, а 

й загальносвітових, адже світ слави співочих 

шоу – це трендова тема по всій планеті.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Різнобічні персонажі, 

вихідці із різних соціальних 

верств, що змагаються за 

таку жадану для всіх славу – 

цікавий та оригінальний 

сюжет. 

Актуальність теми 3 Питання слави, хайпу – 

актуальна тема для роздумів 

але нею перенасичений весь 

медійний простір. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Жанрово витриманий, 

динамічний, кумедний 

сценарій із персонажами, 

протиставленими одне 

одному, що змушені 

кооперуватися і діяти разом, 

аби чогось навчитися, 
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змушують і нас разом з 

ними не тільки переживати 

пригоди, але й 

переоцінювати власні 

цінності. 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


