
 
 
 
 
 

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 художньої та 

культурної значущості (авторські) 
Прізвище, ім`я, по-батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Мій юний принц 
Автори кінопроекту Хачік Васілян 
Найменування виробника фільму ТОВ "РІАЛ ПІКЧЕРЗ" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже крутий атмосферний тизер в стилі Франсуа 
Озона. На мій погляд фільм має велике фестивальне 
майбутнє. Може мати комерційний успіх нетільки в 
Україні, а й за її межами. Проект має високу 
суспільну значущість. Команда професіоналів. Має 
великий досвід у аналогічних проектах. Зможе 
повністю реалізувати творчий задум. Презентація 
підготовлена на високому  якісному рівні.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Проект має високу суспільну 
значущість. 

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

5 Команда професіоналів. Має 
великий досвід у аналогічних 
проектах. Зможе повністю 
реалізувати творчий задум. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Презентація підготовлена на 
високому  якісному рівні. 

Усього балів: 15  
 

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. 

_____________________________ 



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 художньої та
культурної значущості (авторські)

Прізвище, ім`я, по-батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Мій юний принц
Автори кінопроекту Автори сценарію Васілян Хачік Геворгович

та Гладушевський Олексій Михайлович;
режисер-постановник Васілян Хачік
Геворгович.

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю
«РІАЛ ПІКЧЕРЗ»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Драматична історія хлопця, який заплутався
у тенетах своїх сексуальних фантазій,
наркотиків та легких грошей з продажу
витворів мистецтва, що залишилися йому у
спадок. Впродовж всієї оповіді ми
спостерігаємо, як занепад його особистості
приводить до страшних вчинків -
подвійного вбивства, яке при цьому
виявляється не першим у його житті.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Суспільна значущість 4 Історія про те, як людині
дають шанс змінити власне
життя та вибір, який вона
робить. Стрічка
класифікується авторами, як
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арт-мейнстрім, зможе
знайти свого глядача.

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

5 Особиста історія сценариста
і режисера лежить в основі
сценарію, зрозуміле
режисерське бачення.

Креативність та якість
презентації кінопроекту

4 Візуально цікава
презентація, красивий тизер.

Усього балів: 13

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 художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Мій юний принц 

Автори кінопроекту Хачік Васілян 

Найменування виробника фільму ТОВ "РІАЛ ПІКЧЕРЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Якісно підготовлений проект, готовий до 

реалізації. Цікавий авторський підхід до 

родинних стосунків і контактів із зовнішнім 

світом. Презентація якісна та інформативна. 

Варто відзначити, що він позбавлений 

національності, це може бути плюсом для 

фестивального просування.   

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Художня складова фільму 

несе його суспільну 

значущість.  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Потенціал групи високий і 

відповідає поставленим 

завданням.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Судячи з презентації цей 

проект готується вже давно, 

адже показані матеріали були 

як креативні, так і 

інформативні.  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному Відповідає/не відповідає 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c53b6ec84-dodatok-2bez-kontaktiv_miy-yunyy-prync.pdf
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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. 

_____________________________ 



 

 

 

 

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 художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Мій юний принц  

 

Автори кінопроекту Васілян Хачік Геворгович, Гладушевський 

Олексій Михайлович  

Найменування виробника фільму  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Драматична та стильна історія героя, який 

рефлексує щодо себе, своїх стосунків з 

матір’ю, своєї сексуальної орієнтації. Дуже 

висока якість візуального втілення 

режисерського бачення. 

 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 В українському кині мало 

говорять про ЛГБТ тематику, 

про взаємини підлітка з його 

матір’ю.  Так само як мало 

естетських драм у кращих 

традиціях сучасного 

європейського кіна.  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Хороша команда (за плечима 

продюсера, зокрема, нашумілі 

Перші ластівки). Команда 

провела довгу підготовку, є 

впевненість, що проект буде 

реалізований і матиме хорошу 

фестивальну історію.  
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Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Впевнена презентація. Цікава 

історія, гарний тизер. 

Прекрасний арт-мейнстрим 

проект з потенційною 

фестивальною історією, 

проект відповідає світовим 

трендам  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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 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 художньої та культурної 
значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Мій юний принц 

Автори кінопроекту Хачік Васілян 

Найменування виробника фільму ТОВ "РІАЛ ПІКЧЕРЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Один із найбільш обговорюваних проектів в 

українській індустрії, що у розробці в 

останній рік. Візуальна стилістика фільму є 

вражаючою. Це буде яскраве арт-мейнстрим 

кіно, що буде першим у своєму роді в 

сучасному українському кіно. Крім того 

проект оригінально піднімає гострі 

проблеми сучасної молоді.  

 

Проект є сміливим і неодмінно заявить про 

себе не лише в українському просто, а й у 

світі. Проект є гарно розробленим як з 

режисерської та і з продюсерської сторони.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Піднімаються питання 

відчуженості сучасної 

молоді та проблем їхньої 

замкненості.   

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Творча команда проекту є 

сильною і такою що 

підтвердила свою 

спроможність у попередній 

фільмографії. Вражаюча 

підготовка та розробленість 

проекту. 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c53b6ec84-dodatok-2bez-kontaktiv_miy-yunyy-prync.pdf
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Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Презентація зроблена якісно 

та розкриває режисерське 

бачення проекту, стилістику 

та внутрішній світ героїв. 

Усього балів: 15  

 

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. 

_____________________________ 


