
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 короткометражні фільми-дебюти

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

Назва кінопроекту Єва

Автори кінопроекту Василь Рекіта

Найменування суб’єкта кінематографії
(виробника фільму)

ТОВ «Е.В.Ю. ПРОДАКШН»,

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Заявники подали пілотну серію не у ту категорію.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Не оригінально
Актуальність теми 3 Тема актуальна
Драматургічна якість сценарію:

вибір стилю, опис головних героїв,
художня правдивість конфліктів та їх
вирішення

3 Заявники подали пілотну серію не у ту
категорію. Мав би бути великий
історичний серіал.

Усього балів: 9

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у разі його
оголошення)

Відповідає/не відповідає

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 короткометражні фільми-дебюти 

Назва кінопроекту Єва 

Автори кінопроекту Василь Рекіта 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Е.В.Ю. ПРОДАКШН», 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Вигядає як пілотна серія телефізійного серіалу. 
Історична складно-постановочна картина з дуже 
громістким хрономтеражем. Цікаво дізнатися 
міркування продюсера щодо маркетингової стратегії.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Посередньо 
Актуальність теми 3 Достатньо атуально 
Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

3 Історична складно-постановочна картина 
з дуже громістким хрономтеражем. 

Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у разі 
його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
 



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 короткометражні фільми дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ЄВА 

Автори кінопроекту Рекіта Василь Федорович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Е.В.Ю. ПРОДАКШН»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Міжнародна група вчених досліджує 

аномалію на території̈ Чорнобильської̈ 

АЕС. Експерименти показують, що 

аномалія несе загрозу всьому живому. Від 

дій чотирьох людей залежить доля всього 

людства.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікава  фантастична версія 

Актуальність теми 4 Так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Надто навороченою здалася 

історія з «сплячею 

красунею» 

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
 

_________________ 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

* 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 короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ЄВА  

Автори кінопроекту Рекіта Василь Федорович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Е.В.Ю. ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

От дуже цікавить, автори та продюсери 

проекту колись рахували бюджети? 

Приблизно увесь заявлений бюджет проекту 

буде витрачений на перші дві сцени фільму. 

Якщо навіть не рахувати авторські 

винагороди і постпродакшен, то 

продюсерський колектив планує вкластится 

у 100 тисяч гривень на знімальний день. А 

ще хронометраж. Де планується показувати 

цей екшн тривалістю 30 хвилин? 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея класна для жанрового 

повнометражного фільму. В 

даному форматі не може 

бути реалізована. 

Актуальність теми 2 Актуальності у 33-

хвилинного екшену немає.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Класний сценарій для 

повнометражного фільму. 

Автори обрали невірну 

конкурсну категорію.  

Усього балів: 6  
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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 
 

_________________ 
* 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 Короткометражні ігрові фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Єва 
Автори кінопроекту Василь Рекіта 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Е.В.Ю Продакшн" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Тема Чорнобильської катастрофи - це відкрита "рана", яка ще 
й досі болить для нашого народу. Заходити на цю територію - 
це тонкий лід, адже ще досі є сім'ї в яких загинули батьки, 
діди, сестри, і для них : "26 квітня 1986 року, радянські вчені 
намагались 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея оригінальна, але треба дуже тонко 
попрацювати над сценарієм 

Актуальність теми 3 Тема у такому вигляді не актуальна 

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

3 Над сценарієм треба працювати. Можливо, це 
повноцінний повний метр з елементами 
фантастики. У коротметражному фільмі дуже 
важко буде передати всю атмосферу 

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту 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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Продовження додатка 4 
 

______________________________ 



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 короткометражні фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «ЄВА» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник Рекіта Василь 

Федорович  

Оператор-постановник В’ячєслав 
Раковський   

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Е.В.Ю. ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  

Ця історія жанру наукової фантастики про 
засекречений научний екперимент на 
території ЧАЕС. Від дій чотирьох людей 
залежить доля всього людства.    

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Тема екперименту на ЧАЕС, 
про дівчинку з 
надприродними 
здібностями. Вона є і 
початком і кінцем життя на 
планеті.    

Актуальність теми 5 Тема екперименту на ЧАЕС, 
про дівчинку з 
надприродними 
здібностями. 
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Продовження додатка 4 
 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Ця історія жанру наукової 
фантастики про 
засекречений научний 
екперимент на території 
ЧАЕС – дівчинка, яка має 
надприродні здібності, її 
символічно називають Єва. 
Від дій чотирьох людей 
залежить доля всього 
людства.    

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту 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. 

______________________________ 


