
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 фільми для широкої глядацької 

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

 

Назва кінопроекту Її очима 
Автори кінопроекту Режисер - Ірина Громозда 

Автор сценарію - Симор Гласенко 
Найменування виробника фільму ТОВ "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Красива захоплива історія, з глядацьким 
потенціалом. Історія про кохання та добро, 
що можуть вилікувати світ. Дуже 
несподіваний і цікавий сюжет. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 5 Суспільна значущість 
полягає у розкритті вічних 
тем добра та любові.  

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

5 Добре спрацьована команда, 
зі своїми здобутками. 

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

4 Достатньо креативна 
презентація. 

Усього балів: 14  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт експертної комісії  
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Продовження додатка 11 
	
_________________ 
* 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 повнометражні фільми для широкої 

глядацької 

Назва кінопроекту Її очима 

Автори кінопроекту Режисер – Ірина Громозда 

Найменування виробника фільму ТОВ «Солар медіа» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Поєднання глибинних питань поза 

основною темою кохання робить цю роботу 

дійсно важливою для розповіді. Майбутнє 

кіно залучить широку глядацьку аудиторію. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість  

5 

Цікаво, оригінально. 

Художня правдивість 

конфліктів не викликає 

сумнівів. Поєднання 

глибинних питань поза 

основною темою кохання 

робить цю роботу дійсно 

важливою для розповіді. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

 

 

5 

Представлена команда є 

досвідченою, що залишає 

впевненість у створені 

якісного кіно. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Проект цікавий, 

оригінальний та 

передбачається дуже 

художньо красивим та 

якісним. 

Усього балів: 15  
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Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

 



 

 

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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту "Її очима" 

Автори кінопроекту Режисер - Ірина Громозда 

Автор сценарію - Симор Гласенко  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Таємнича, містична історія кохання в жанрі 

історичного припущення. Кохання яке було 

лише у вісні тривалістю 20 років, чи все 

було по справжньому?  Головний героям 

сценарію Натану і Аяні в цьому питані буде 

допомагати сам Зігмунд Фройд. Вдала 

спроба жанрової загадкової драми. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Актуальне для суспільства, 

цікави історичні факти + 

містичні пригоди.  

 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Досвідчена команда, цікаве 

бачення режисера і 

продюсеркі. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Зрозуміла і цікава 

презентація 

Усього балів: 15  
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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 повнометражні (для широкої 

аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Її очима» 

Автори кінопроекту Ірина Володимирівна Громозда 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Солар Медіа Інтертейнмент» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Завжди актуальна тема дослідження 

больового порогу людини через історичні 

факти. Цікава презентація. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4  

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5  

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

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. 

_____________________________ 



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 повнометражні (для широкої глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Ії очима 

Автори кінопроекту Ірина Володимирівна Громозда 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Солар Медіа Інтертейнмент» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сам сюжет дуже цікавий. Історія переконує, 

що її буде цікаво дивитись на екрані. 

Таємнича атмосфера, цікаво виписаний світ, 

складні, але дуже чітко виписані характери. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Історичний аспект, жанрова 

різноманітність 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Професійна команда 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Ґрунтовно, видно, що 

проект вийде успішним.  

Усього балів: 15  

 

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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії. 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту "Її очима" 

Автори кінопроекту Режисер - Ірина Громозда 

Автор сценарію - Симор Гласенко 

Найменування виробника фільму ТОВ "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Лікар Натан лікуючи свою пацієнтку Аяну 

від літургічного сну закохується у неї. 

Пробудившись Аяна теж закохується у 

Натана. Однак, бути разом їм не дають 

історичні події. Їхне кохання закінчуються 

трагедією, під час якої Натан гине, а Аяна 

знову засинає на двадцять років. Коли Аяна 

прокидається вдруге її переконують, що 

вона увесь цей час не покидала свого ліжка, 

а Натан був лише її сном. Так це чи не так 

зможе дати відповідь тільки батько 

психоаналізу - Зігмунд Фройд, якому Аяна і 

розповість свою історію.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 Проект має високу суспільну 

значущість. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Амбітна, професійна команда, 

що вже зробила кілька 

успішних проектів.  

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Яскрава презентація, 
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виконана на високому рівні. 

 

Усього балів: 15  

 

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. 

_____________________________ 


