
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 дебюти 

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

 

Назва кінопроекту Shit happens 

Автори кінопроекту Роман Сидоренко 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ФОП Галімов Акім Альфадович 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Кінопроєкт не надає впевненості у тому, що фільм буде 
належної якості. Мотивація персонажів не переконлива, 
логіка подій розмита.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея не оригінальна 
Актуальність теми 3 Тема посередня  
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

2 Мотивація персонажів не переконлива, 
логіка подій розмита. 

Усього балів: 7  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у 
разі його оголошення) 

- 

 
Експерт експертної комісії 
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до Порядку та критеріїв проведення 
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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 дебюти 

Назва кінопроекту Shit happens 

Автори кінопроекту Роман Сидоренко 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ФОП Галімов Акім Альфадович 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Шкода, що до пакету документів не додано режисерське 
бачення, адже, можливо, в ньому було б пояснення 
мотивації режисера звернутися до теми ЛГБТ. На мою 
скромну думку, авторське висловлювання є 
неоднозначним, що скоріше загострює і без того складну 
ситуацію. Вважаю що тема ЛГБТ та реакції на неї 
спільноти - є дуже важливою та актуальною, але вимагає 
більш делікатного ставлення. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Авторське висловлювання є 
неоднозначним, що скоріше загострює і 
без того складні відносини ЛГБТ 
спільноти з суспільством. 

Актуальність теми 3 Тема, безперечно, актуальна, але, нажаль, 
дуже дивно сформована.  

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

2 Не чіткий опис головних героїв, не 
зрозуміла їх мотивація.  

Усього балів: 7  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у разі 
його оголошення) 

- 
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Експертна комісія з оцінювання 

кінопроєктів авторських ігрових / неігрових 

(документальних) фільмів, фільмів-дебютів 

(всіх видів), короткометражних фільмів 

(всіх видів) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Shit happens 

Автори кінопроекту Сидоренко Роман Олександрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Галімов Акім Альфадович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Зрозумілий протагоніст і основний 

конфлікт. Недостатньо продуманий 

антагоніст та його філософія. Для такої 

жанрової історії - слабка сюжетна 

композиція. Інтонація - на грані. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,9 Небанальний задум для 

трилера, але невдалий 

градус іронії. Місцями 

гумор виглядає як 

глузування. 

Актуальність теми 3,5 Тема про толерантність, але 

надто сатирична інтонація 

працює проти цієї думки 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,5 З моменту основного 

сюжетного повороту 

губиться логіка дії, 

мотивація. Помста 

протагоніста у білій 

вечірній сукні – це 
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карикатура. Фактична 

зав’язка майже в кінці, за 

нею – розв’язка. Немає 

перипетій, кульмінації. 

Усього балів: 10,9  

 

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. 

______________________________ 
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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-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «SHIT HAPPENS» 

Автори кінопроекту Сидоренко Роман Олександрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ  

«Галімов Акім Альфредович» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

2 Незважаючи на 

актуальність теми, сценарій 

рясніє штампами і 

поверхневою побудовою 

драми із побіжним 

розкриттям персонажів ─ ті 

погані, ці хороші. 

Драматургія слабка, сюжет 

без суттєвої іскри чи 

родзинки, побудований на 

ідеях «Мисливця за 

головами (2011) 

Hodejegerne»,  «Стерта 

особистість (Boy Erased, 

2018)» і багатьох інших. 

Усього балів: 7  
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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. 

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

 

Назва кінопроекту «Шіт Хеппенс (Shit happens)» 
Автори кінопроекту Сидоренко Роман Олександрович  
Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ФОП Галімов Акім Альфадович  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

 Гей Мирон їде в гості до родини однокурсника, 
сина високопоставленого правоохоронця. В 
заміському будинку на Мирона скоюють 
спланований замах – але хлопець вибирається і 
вбиває родину нападників. Сатиричний трилер про 
гомофобію. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Сценарій є дуже оригінальним 
для Україні, але в міжнародному 
контексті подібним до фільму 
Get Out. 

Актуальність теми 5 Тема гомофобії ще не 
висвітлювалася у повному метрі. 

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

4 Цікавий оригінальний сценарій. 
Дещо затягнута частина історії 
до потрапляння в дім прокурора. 

Усього балів: 13  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

Відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт експертної комісії 
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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-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Шіт Хеппенс (Shit happens)» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник  

Сидоренко Роман Олександрович 
Оператор-постановник Бусніцов Дмитро  
Художник-постановник Якобчук Максим  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Галімов Акім Альфадович  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку. 
Сатирична історія про гомофобне сімейство. 
Батько вирішує, що його призначення в 
житті це вбивство всіх геїв. Наш головний 
герой, якого він ледь не вбив, вирішую з ним 
поквитатися.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Тема про ставлення до ГБТ 
спільноти.  

Актуальність теми 5 Тема про ставлення до ГБТ 
спільноти. 

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

3 Сатирична історія про 
гомофобне сімейство. 
Батько вирішує, що його 
призначення в житті це 
вбивство всіх геїв. Наш 
головний герой, якого він 
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ледь не вбив, вирішую з 
ним поквитатися. 

Усього балів: 12  

 
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. 

______________________________ 


