
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 художньої та 
культурної значущості (авторські) 

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

 

Назва кінопроекту СТЕФА 
Автори кінопроекту Сауткін Іван Володимирович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ПРОДЕКС ФІЛМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Ідея оригінальна але не відповідає категорії проекту. Це не 
зовсім авторське кіно. Тема проекту не є дуже актуальною на 
сьогодення. Сценарій потребує доопрацювання, або зміни 
категорії. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея оригінальна але не відповідає 
категорії проекту. Це не зовсім авторське 
кіно. 

Актуальність теми 3 Тема проекту не є дуже актуальною на 
сьогодення. 

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

3 Сценарій потребує доопрацювання, або 
зміни категорії. 

Усього балів: 8  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
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 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 художньої та
культурної значущості (авторські)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту СТЕФА
Автори кінопроекту Автор сценарію Яріш Ярослав Іванович;

режисер-постановник Сауткін Іван
Володимирович.

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПРОДЕКС ФІЛМ»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія про дівчину, колишню членкиню
галицького підпілля, шо виховує самотужки
дітей, коли в її село приходять підрозділі
гестапо. Лише їй під силу дізнатися про
істинну мету німців. Піддаючи своє життя
ризику, вона дізнається страшну правду. Чи
зможе вона вирватись зі смертельного кола,
що поволі затискається навколо, у єднанні
офіцерів НКВС та гестапо, та врятувати
себе та своїх дітей?

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Камерне психологічне
чорно-біле кіно, на
історичному матеріалі.
Зрозуміле режисерське
бачення, хороший сценарій.

Актуальність теми 4 Історія зачіпає болючі
моменти нашої історії і на
противагу страшним подіям
війни, ми бачимо людяні
вчинки та силу духу, що
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здатна протистояти злу
заради порятунку.

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

2 Гарно пророблена історія,
занурюєшся у події, проте
трохи гіперболізоване зло,
це псує загальне враження.
Події і так дуже жорсткі
самі по собі.

Усього балів: 10

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.

______________________________



 

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 художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту СТЕФА  
Автори кінопроекту Сауткін Іван Володимирович  
Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ПРОДЕКС ФІЛМ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Кінопроект, який має більше культурну 

значущість, аніж художню. Я вважаю, що 

цей проект мав би усі шанси виграти в 

конкурсі патріотичних фільмів, який 

проводить Мінкульт.  

Також проект скоріш націлений на широку 

глядацьку аудиторію.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Один з багатьох проектів 

дуже патріотичного 

спрямування. Напевно, було 

б доцільно подавати на 

відповідний конкурс.  

Актуальність теми 4 Тема має загальну 

актуальність для 

патріотичного виховання 

молоді.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій цікавий і має 

потенціал глядацького 

фільму.  

Усього балів: 11  

 

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 ігрові повнометражні фільми художньої та культурної 
значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту СТЕФА 

Автори кінопроекту Сауткін Іван Володимирович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ПРОДЕКС ФІЛМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект є цікавим і вирізняється 

оригінальним авторським поглядом 

радянське минуле. Окремо варто відзначити, 

що фільм є по своїй суті феміністичним і 

показує вклад українських жінок у війні та в 

Українському Опорі у 1942 році. Сюжет 

захоплює. Сюжетні лінії грамотно 

переплетені, темпоритм динамічний 

Жарновість витрамана. Гарно пророблені 

герої та їхня історія.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея є цікавою та 

оригінальною 

Актуальність теми 5 Тема зачіпає актуальні 

проблеми українського 

суспільства  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 

  

Сценарій зроблений на 

високому рівні 

Усього балів: 15 .   

 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6da27913b7-0-zayavka_stefa_bk_.pdf
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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. 

______________________________ 


