
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 Неігрові фільми міжнародна ко-продукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ЖИДІВСЬКА МОРДА 

Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер 

Манський Віталій Всеволодович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТО «435 ФІЛМС» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

У новому авторському фільмі Віталій Манський 

досліджує свою родину на прикладі життя батька, 

що народився у Харкові, більшу частину життя 

прожив у Львові та згодом був змушений 

відмовитися від імені батька через ідентифікацію з 

єврейською приналежністю. Фільм розкриватиме 

наслідки та вплив Голокосту на європейське й 

пострадянське суспільство та подолання 

антисемітизму в наш час.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Документальне 

дослідження своєї родини. 

Актуальність теми 2 Актуальність під сумнівом. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Самоідентифікація родини. 

Усього балів: 8  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 

 

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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Жидівська морда 

Автори кінопроекту Манський Віталій Всеволодович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «435 ФІЛМС» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Автор розмірковує на важливу тему – 

антисемітизм. Але лише на словах. Що саме 

буде у фільмі – не зрозуміло. Буде мандрівка 

від Львова до Харкова, розмови з людьми на 

певні теми, які автор виписує, як можливі …  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Стандартна мандрівка і 

спілкування з людьми під 

час неї. 

Актуальність теми 3 Тема будь-якої ксенофобії 

завжди актуальна. Але як 

саме вона тут 

відкриватиметься – не 

відомо. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Драматургічну якість 

сценарію неможливо 

нормально оцінити через 

відсутність її презентації. 

Усього балів: 8  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 
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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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Жидівська морда» 

Автори кінопроекту Манський Віталій 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «435 Філмс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 тихо розказана гучна 

історія. 

Актуальність теми 5 Ця тема буде актуальною 

до кінця цієї цівілізації 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5  Структурована історія, 

профессійна, не виникає 

питаннь. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
  

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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Жидівська морда» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Манський Віталій 

(Росія) 
Операто-постановник Олександр 
Течинський (Україна)  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ “435 ФІЛМС” 

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Автори досліджують та розкривають 
наслідки і вплив Голокосту на європейське 
й пострадянське суспільство та подолання 
антисемітизму в наш час. Історія буде 
включати не лише події минулого, а й події 
сьогодення.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Автори досліджують та 
розкривають наслідки і 
вплив Голокосту на 
європейське й 
пострадянське суспільство 
та подолання антисемітизму 
в наш час. 

Актуальність теми 4 Автори досліджують та 
розкривають наслідки і 
вплив Голокосту на 
європейське й 
пострадянське суспільство 
та подолання антисемітизму 
в наш час. 
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Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Автори досліджують та 
розкривають наслідки і 
вплив Голокосту на 
європейське й 
пострадянське суспільство 
та подолання антисемітизму 
в наш час. 

Усього балів: 12  

 
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. 

______________________________ 



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 фільми  мажоритарна 
копродукція 

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

 

Назва кінопроекту Жидівська морда 
Автори кінопроекту Манський Віталій Всеволодович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "435 ФІЛМС" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Вважаю актуальною та важливою тему 
розкриття наслідків та впливу Голокосту на 
європейське й пострадянське суспільство та 
подолання антисемітизму в наш час.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Тема неоригінальна, але 
важлива та має бути 
розкрита шорокому колу 
публіки. 

Актуальність теми 5 Вважаю актуальною та 
важливою тему розкриття 
наслідків та впливу 
Голокосту на європейське й 
пострадянське суспільство 
та подолання антисемітизму 
в наш час. 

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

5 Висока 

Усього балів: 14  
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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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Жидівська морда  

Автори кінопроекту Віталій Маньский 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «435 Філмз» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Болюча тема. Важливі параллелі між 

минулим та сьогоденням. Потужна творча 

та продюсерська група.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  Ідея не оригінальна, але 

необхідна.  

Актуальність теми 5  Тема завжди актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4   Драматургічні точки 

позначені, але хотілося б 

більшої деталізації. .  

Усього балів: 13  

 

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. 

______________________________ 


