
 

 

 

 

 

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 На високій полонині 

Автори кінопроекту Ян Кідава-Блонський 

Найменування виробника фільму ТОВ "ІЛЛЄНКО ФІЛЬМ ПРОДАКШЕНС" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про життя Станіслава Вінценза, 

видатного європейського інтелектуала  

середини ХХ століття, переплітаються з 

гуцульськими міфами, фольклором та 

магією, описаними у його літературному 

шедеврі «На високій полонині». 

 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 3 В цілому може бути цікавою 

історія, але закрадаються 

сумніви щодо суспільної 

значущісті. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Професійна команда, що 

здатна зробити проект 

необхідної якості. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

4 Вправно виконана 

презентація. 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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 НА ВИСОКІЙ ПОЛОНИНІ 

Автори кінопроекту  

Найменування виробника фільму ТОВ «Іллєнко Фільм Продакшнс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Оригінальний з пізнавальної точки зору проект. На мою 
думку серіал може бути цікавим завдяки гуцульському 
колориту і драматичним подіям, прописаним у сценарії. 

 
 

 
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 

5  

Креативність та якість презен-
тації кінопроекту 

4  

Усього балів: 13  
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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 НА ВИСОКІЙ ПОЛОНИНІ 
Автори кінопроекту Ян Кідава-Блонський 
Найменування виробника фільму ТОВ “Іллєнко філм продакшнс” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Переплетення справжнього життя та світу 
легендарних персонажів, гармонійно 
компонується в масштабну пригодницьку 
історію з присмаком фентезі. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4 Проект який може бути 
цікавим у Польщі та Україні 

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

5 Досвідчена команда, 
польський режисер 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

5 Гарний тизер проекту  

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 На високій полонині 
Автори кінопроекту Ян Кідава-Блонський 
Найменування виробника фільму ТОВ "ІЛЛЄНКО ФІЛЬМ ПРОДАКШЕНС" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Проект має оригінальну ідею, та бачення авторської 
групи у її реалізації. Проект має  суспільну 
значущість. Професіональна команда здатна 
реалізувати творчий задум. Презентація 
підготовлена на високому  якісному рівні. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 4 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 підготовлена на 
високому  якісному рівні. 

Усього балів: 14  
 

Відповідність тематики кінопроекту 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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_____________________________ 


