
 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Ігрові телесеріали 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Хто живе у темряві 

Автори кінопроекту Аліна Бухтіярова, Роман Перфільєв, 

Ярослав Войцешек, Катерина Король 

(творчий псевдонім Катя Царик), Владислав 

Климчук, Крістіна Тинькевич 

Найменування виробника фільму ТОВ «Українська кіношкола» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Група підлітків в закинутому будинку 

розповідають страшні історії, щоб ними 

годувати демона, якого вони по необачності 

призвали у наш світ. 

 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Історія дорослішання.  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Яскрава і надпотужна 

авторська група має дуже 

високий потенціал для 

реалізації цього проекту. 

 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Презентація свідчить про 

великий потенціал проекту 

команди. 

 

 

Усього балів: 14  
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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. 

_____________________________ 



 

 

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 телесеріали 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за на-
явності) експерта 

 

Назва кінопроекту ХТО ЖИВЕ У ТЕМРЯВІ 

Автори кінопроекту  

Найменування виробника фільму ТОВ«УКРАЇНСЬКА КІНОШКОЛА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже цікавий проект.Український дитячий «Декамерон» 
ужасів. Багато режисерів, і сценаристів додає інтриги в 
проект. 

 
 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4  

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

4  

Креативність та якість презен-
тації кінопроекту 

4  

Усього балів: 12  
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Продовження додатка 11 

 

 
Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
 
 
Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт       

 
 
_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується експер-
том 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 телесеріали 
Прізвище, ім`я, по-батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ХТО ЖИВЕ У ТЕМРЯВІ 
Автори кінопроекту Аліна Бухріярова, Роман Перфільєв, Ярослав Войцешек, 

Владислав Климчук, Крістіна Тинкевич 
Найменування виробника фільму ТОВ “Українаська кіношкола” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

 Містична дитяча історія з пробудованою 
драматургією для своєї аудиторії. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4 Суміш жанрів найкраще 
допоможе достукатись до 
глядачів 

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

5 Досвідчена команда  
проекту 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Емоційна презентація 

Усього балів: 14  
 

Відповідність тематики кінопроекту 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. 

_____________________________ 



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий етап) 

 
Найменування експертної комісії Ігрові телесеріали 
Прізвище, ім`я, по-батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Хто живе у темряві 
Автори кінопроекту Аліна Бухтіярова, Роман Перфільєв, Ярослав 

Войцешек, Катерина Король (творчий 
псевдонім Катя Царик), Владислав Климчук, 
Крістіна Тинькевич 

Найменування виробника фільму ТОВ "Українська кіношкола" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Заявлений жанр містика, пригоди, комедія, хорор. 
Дуже сміливе поєднання жанрів. Автори мають 
чітке бачення в маркетинговій стратегії.  Проект має 
суспільну значущість. Професіональна команда 
здатна реалізувати творчий задум. Презентація на 
високому якісному  рівні. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Проект має суспільну значущість. 

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

5 Професіональна команда здатна 
реалізувати творчий задум. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Презентація 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. 

_____________________________ 


