
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 для широкої 

глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Зілля 

Автори кінопроекту Режисер – Войцешек Ярослав Олегович 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Оригінальна історія за мотивами відомого 

твору, не виникає сумнів щодо якості 

майбутнього фільму завдяки авторам. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальний інтерпретація 

відомого українського 

класичного твору.  

Актуальність теми 5 Екранізації та створені 

сценарії за мотивами 

відомих українських творів 

зараз неабияк актуальні.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сюжетні перепитії, цікаві 

персонажі, логічні 

конфлікти та їх вирішення. 

Усього балів: 14  

 

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 повнометражні для широкої 

глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Зілля 

Автори кінопроекту Режисер – Войцешек Ярослав Олегович 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Переосмислення та інтерпретація 

класичного твору Кобилянської. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна та 

актуальна до її висвітлення 

в українському 

кінематографі. 

Актуальність теми 4 Важливо створювати 

фільми за мотивами 

української класики, яка 

буде привертати інтерес 

широкої аудиторії до 

походу в кінотеатри 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Вибір стилю логічно 

виправданий, конфлікти 

вирішені, герої самобутні. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Продовження додатка 4 

 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

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 повнометражні для широкої 

глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Зілля 

Автори кінопроекту Режисер – Войцешек Ярослав Олегович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

В наш час важливо екранізувати класичні 

твори української літератури, адже нове 

прочитання таких творів дасть новий погляд 

на історію та культуру. 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Сценарій створений за 

мотивами твору 

О.Кобилянської «У неділю 

рано…».  Інтерпретація 

твору забезпечує його 

оригінальність. 

Актуальність теми 5 Твір Кобилянської входить 

у шкільну програму, що 

забезпечує цікавість і цієї 

цільової аудиторії. Жанр та 

тема є актуальними.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Конфлікти та їх рішення 

виправдані та логічні, герої 

традиційно українські з 

притаманними часу 

поведінкою та діалогами. 
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Усього балів: 15 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

Реквізити особи – підписувача* 

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 повнометражні (для широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Зілля 

Автори кінопроекту Войцешек Ярослав Олегович, Ворожбит Наталія Анатоліївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Гарний сценарій, сюжет захоплюючий. 

Персонажі живі, достовірні, конфлікти 

справжні, темп дії дуже комфортний. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Український нуар 

Актуальність теми 4 Тема ця актуальна завжди 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Гарний сценарій, сюжет 
захоплюючий. Персонажі 
живі, достовірні, конфлікти 
справжні, темп дії дуже 
комфортний. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
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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 повнометражні для широкої 

глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Зілля 

Автори кінопроекту Режисер – Войцешек Ярослав Олегович 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Новий жанр етнотрилеру, нове прочитання 

класичного твору, якісний сценарій та 

група авторів запевняють, що проект буде 

якісним та цікавим глядацькій аудиторії. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальність ідеї полягає 

в новому прочитанні 

класичного українського 

твору.  

Актуальність теми 5 Жанр етнотрилеру є новим 

та цікавим для української 

широкої глядацької 

аудиторії.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Драматургічна якість 

сценарію в усіх її складових 

на вищому рівні. 

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Продовження додатка 4 

 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Зілля 

Автори кінопроекту Войцешек Ярослав Олегович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ 

ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Етнотрилер. Про містичну природу Карпат, 

про гріх і спокуту. Про зазирання в 

найпотаємніші куточки душі. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4  

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту 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. 

______________________________ 


