
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 Здрастуй, Йєтті, Новий рік! 

Автори кінопроекту Режисер – Тимченко Кирило Олексійович 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Ейдетік Пікчерз” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Перенасичений подіями сценарій. 

Актуальна новорічна пригода, але варто 

пропрацювати логіку вчинків персонажів. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея цікава, за умови 

доопрацювання сценарію. 

Актуальність теми 4 Новорічна актуальна 

історія. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Всі персонажі переплетені 

між собою, в якийсь момент 

втрачається розуміння хто 

хороший хто поганий і хто 

яку мету переслідує.   

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 



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 Здрастуй, Йєтті, Новий рік! 

Автори кінопроекту Режисер – Тимченко Кирило Олексійович 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Ейдетік Пікчерз” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Автори ставлять питання існування Йетті, 

якого трохи складно уявити в українській 

географії і міфології. Комедія ситуацій, що 

переплітається з містикою зникнення 

головної героїні. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Тема достатньо характерна 

для висвітлення у 

телефільмах та 

телесеріалах. 

Актуальність теми 4 Актуальність визначається 

жанром комедії та теми 

нового року. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Автори ставлять за мету 

створення живих діалогів з 

характерними виразами та 

поведінкою для кожного 

персонажа. 

Усього балів:  12  
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Продовження додатка 4 

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії                           
 



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 Здрастуй, Йєтті, Новий рік! 
Автори кінопроекту Режисер – Тимченко Кирило Олексійович 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ “Ейдетік Пікчерз” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Перенасичений подіями сценарій. Актуальна 
новорічна пригода, але варто пропрацювати 
логіку вчинків персонажів. 

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Схожими історіями 
перенасичене телебачення 
під-час новорічних свят. 

Актуальність теми 3 Тема користувалася б 
більшою популярністю у 
глядачів телебачення.  

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій потребує роботи 
скрипт-доктора. Сценарій 
перенасичений, лінії героїв 
не завжди логічно 
виправдані та доведені до 
кінця.   

Усього балів: 9 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Продовження додатка 4

Реквізити особи – підписувача* 

Експерт експертної комісії  



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 Здрастуй, Йєтті, Новий рік! 

Автори кінопроекту Тимченко Кирило Олексійович, Яковенко Віра Вадимівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Ейдетік Пікчерз” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Не вистачає достовірності. Гротеск, 

притаманний комедії не виключає логіки. 

Персонажі занадто гротескні. Сюжетні 

повороти визивають питання.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Стандартна новорічна 

комедія 

Актуальність теми 3 Стандартна новорічна тема 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Не вистачає достовірності. 
Гротеск, притаманний 
комедії не виключає логіки. 
Персонажі занадто 
гротескні. Сюжетні 
повороти визивають 
питання. 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 

 

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. 

______________________________ 



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 Здрастуй, Йєтті, Новий рік! 

Автори кінопроекту Режисер – Тимченко Кирило Олексійович 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Ейдетік Пікчерз” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Зимова новорічна пригода, така історія не 

виділяється серед багатьох інших. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Зимова новорічна історія, 

яка не виділяється серед 

багатьох інших. 

Актуальність теми 3 Поряд з іншими можливими 

історіями, що вийдуть у 

прокат на новорічні свята, 

така історія буде помітно 

програвати. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Пригодницька комедія з 

елементами містики. 

Персонажі цікаві та сучасні.   

Усього балів:  10   

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 

 

Експерт експертної комісії                           
 



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 Здрастуй, Йєтті, Новий рік! 

Автори кінопроекту Тимченко Кирило Олексійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Ейдетік Пікчерз” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Легка розважальна історія. Про кохання, 

яке не має жодних кордонів. 
 

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 

3  

Усього балів: 5  

 

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. 

______________________________ 


