
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 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ГАННА І БІЛИЙ ОРЕЛ 

Автори кінопроекту Геляс Ярослав Ярославович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дуже потужна героїня. Гарна проробка 

матеріалу. Але зараз зовсім не зрозуміло як 

буде побудований сам фільм.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  Ідея не оригінальна, але 

потрібна.  

Актуальність теми 4 Тема актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Зараз трітмент - це 

біографія героїні. Біографія 

вражає, життєвий матеріал 

дуже потужний, але нічого 

не сказано про те, як це 

буде вибудовано в фільмі.  

Усього балів: 11  

 

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

 

Назва кінопроекту ГАННА І БІЛИЙ ОРЕЛ 
Автори кінопроекту Геляс Ярослав Ярославович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Т.Т.М." 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Добра ідея та погляд на її реалізацію. Тема підходить більше 
для телевізійного фільму. Тема проекту не є дуже актуальною 
на сьогодення. Синопсис та тритмент підготовлено на 
відповідному  якісному рівні. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Тема підходить більше для телевізійного 
фільму. 

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 

4 Синопсис та тритмент підготовлено на 
відповідному  якісному рівні. 

Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*                                           

 
 
 

Експерт експертної комісії  



2 
 

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 Неігрові фільми  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ГАННА І БІЛИЙ ОРЕЛ 

Автори кінопроекту Автор сценарію - Балицька Інга Борисівна  

Режисер-постановник – Геляс Ярослав 
Ярославович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Т.Т.М.”  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 
40 років тому, 13 грудня 1981-го, в 
Польщі відбувається подія, яка поклала 
початок кінця комунізму в Східній 
Європі. Генерал Ярузельський оголошує 
військовий стан, щоб побороти 
незалежну профспілку «Солідарність». 
Однак «Солідарність» перемагає, і 
величезну роль в цьому відіграє українка 
Ганна Валентинович, яку називають 
матір'ю «Солідарності» і героїнею двох 
народів. Вона сама стає легендою і 
символом, але платить за це велику ціну: 
вимушена розлука з Україною стає для 
неї розлукою на все життя.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікава, свіжа тема 

Актуальність теми 2 Актуальність під сумнівом. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Відкриваємо драматичну 

долю наших людей на тлі 

Європейської і світової 

історії 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

Усього балів: 10  

 

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. 

______________________________ 



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

 

Назва кінопроекту ГАННА І БІЛИЙ ОРЕЛ 
Автори кінопроекту Геляс Ярослав Ярославович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм присвячується постатті Ганни  
Валентинович. 

? 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не оригінальна ідея 
Актуальність теми 3 актуальна ідея, але її виконання 

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

2 Висвітлення постатті великої 
українки Ганни Валентинович – є 
вкрай важливим, але у тритменті 
крім переказу історії життя Ганни 
немає драматургічної цілісності, 
все це можно вмістити в 
маленьку брошуру для опису 
життя  цієї українки. Нажаль, у 
тритмент творці не надали і не 
описали, як буде виглядати 
майбутній фільм. 

Усього балів: 8  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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 (документальні) фільми 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту ГАННА І БІЛИЙ ОРЕЛ 

Автори кінопроекту Геляс Ярослав Ярославович 

Балицька Інга Борисівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільм про боротьбу Ганни Валентинович, 

українки проти комунізму у Польщі та 

Україні проти комунізму. Історичний фільм 

про невідомі історичні факти, віхи 

європейської історії. У проекті доречно 

було б шукати ко-продукцію з Польщею. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна за своєю 

суттю. 

Актуальність теми 3 Тема боротьби за 

незалежність польського 

народу проти комунізму 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Тритмент авторів фільму не 

є переконливим і 

деталізованим.  

Усього балів: 10  
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Відповідність тематики кінопроєкту 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. 

______________________________ 



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 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ГАННА І БІЛИЙ ОРЕЛ 

Автори кінопроекту Геляс Ярослав 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Майбутній фільм розповість про польський 

рух «Солідарність» і роль, яку в ньому 

відіграла українка Ганна Валентинович. 

З поданих на конкурс документів 

незрозуміло: у фільмі буде реконструкція, 

хроніка, інтерв’ю, закадровий текст? 

Забракло режисерського бачення. Можливо, 

проєкт треба було подати в іншу категорію? 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Високий рівень. 

Актуальність теми 4 Тема є актуальною. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 З поданих на конкурс 

документів незрозуміло: у 

фільмі буде реконструкція, 

хроніка, інтерв’ю, 

закадровий текст? 

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту 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 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  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ГАННА І БІЛИЙ ОРЕЛ 

Автори кінопроекту Автор сценарію - Балицька Інга Борисівна 
Режисер-постановник – Геляс Ярослав 
Ярославович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Т.Т.М.”  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 
40 років тому, 13 грудня 1981-го, в 
Польщі відбувається подія, яка поклала 
початок кінця комунізму в Східній 
Європі. Генерал Ярузельський оголошує 
військовий стан, щоб побороти 
незалежну профспілку «Солідарність». 
Однак «Солідарність» перемагає, і 
величезну роль в цьому відіграє украін̈ка 
Ганна Валентинович, яку називають 
матір'ю «Солідарності» і героїнею двох 
народів. Вона сама стає легендою і 
символом, але платить за це велику ціну: 
вимушена розлука з Украін̈ою стає для 
неї розлукою на все життя.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Досить цікава тема, але 

реалізація не розкрита 

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Зворушлива історія, яскраві 

особистості, нажаль 

відсутня інформація про те, 

яким чином це має бути 
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Продовження додатка 4 

 

зафіксовано в 

аудіовізуальному форматі. 

Усього балів: 9  

 

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. 

______________________________ 


