
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 140 Децибелів тиші
Автори кінопроекту Автор сценарію Андрій Бачинський;

режисер-постановник Синчук Роман
Іванович.

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ "ЗЕТ ПІКЧЕРЗ"

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Життя зводить їх разом, хлопчика та
маленьку дівчинку, що зазнали у житті
страшних втрат, аби вони знову мали змогу
радіти та любити. Випробування, що
випадають на їх долі - тяжкі, проте саме
вони допомагають їм повернути загублену,
здавалося назавжди здатність чути.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Не перша та не остання стрічка про
дітей з інвалідністю. Є відчуття, що
тема превалює над змістом.
Декларована у режисерському
баченні “скандинавська сухість”
кіномови конфліктує із рясними
переходами між сценами у сценарії.

Актуальність теми 5 Цілком погоджуюсь із
твердженням, що надважливо для
держави фінансувати стрічки, де
головними героями є незахищені у
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нашому суспільстві люди з
інвалідністю. Це створює додаткові
можливості, як для їх соціалізації,
так і кращого розуміння їх
суспільством.

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

4 Драматургія достатньо епічна.
Деякі сцени досить клішейні. Фінал
чутливий, добрий. Проте є відчуття,
що сценарна  наївність, з якою
розказана історія, більше схожа на
кіно для дітей старшого шкільного
віку.

Усього балів: 13

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.

______________________________



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 «140 Децибелів тиші» 

Автори кінопроекту Синчук Роман Іванович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЗЕТ ПІКЧЕРЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фільми про проблеми інклюзивності та 

соціалізації людей, сприйняття таких людей 

соціумом є досить актуальними. Проект є 

цікавим, проте авторам проекту потрібно 

допрацювати сценарій фільму, приділити 

увагу «діалогам». Режисерське бачення 

фільму є осмисленим. Творча команда 

фільму є на високому рівні.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Тема є цікавою проте не 

оригінальною по своїй суті. 

Історія цікава 

Актуальність теми 5 Проблеми людей з 

інклюзією є актуальними та 

потребують широкого 

розголосу та обговорення 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій потребує 

доопрацювання – потрібно 

залучити скріпт-доктора та 

доопрацювати діалоги. 

Потрібно провести 

консультації із 

спеціалістами аби передати 
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діалоги між людьми з 

інклюзією. 

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. 

______________________________ 



 

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 «140 Децибелів тиші»  

Автори кінопроекту Синчук Роман Іванович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЗЕТ ПІКЧЕРЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про повернення до повноцінного 

життя в умовах, коли повноцінним його вже 

неможливо назвати. Зворушлива історія, яка 

має і широкоглядацькі складові, і прояви 

авторського бачення.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея подолання надзичайних 

складностей – не надто 

оригінальна. Більш 

доцільно в таких умовах 

знаходити справжні історії і 

робити їх на основі 

реальних подій. Але в будь 

якому разі це доволі сильна 

і перспективна історія.  

Актуальність теми 5 Проблематика проекту 

скоріш загальнолюдська, 

узагальнена. Актуальності 

проекту варто приділити ще 

трохи уваги, адже саме 

цього так очікуєш в 

авторському кіно. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій написано вправно, 

він готовий до екранізації. 

Водночас дана історія могла 

б бути адаптована під 

телевізійний проект.  
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Усього балів: 14  

 

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 Ігрові повнометражні фільми художньої та 
культурної значущості (авторські) 

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

 

Назва кінопроекту 140 Децибелів тиші 
Автори кінопроекту Роман Синчук 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ЗЕТ ПІКЧЕРЗ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

На цю тему вже існують потужні фільми. Цей також може 
доповнити цей список, якщо автори втілять свій задум. Ідея 
оригінальна Тема на сьогодні дуже актуальна. Драматургічна 
якість сценарію на високому якісному рівні: вибір стилю 
відповідає темі проекту, опис головних героїв детальний, 
художня правдивість конфліктів та їх вирішення виглядають 
природньо. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна 

Актуальність теми 5 Тема на сьогодні дуже актуальна. 

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

5 Драматургічна якість сценарію на 
високому якісному рівні: вибір стилю 
відповідає темі проекту, опис головних 
героїв детальний, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення виглядають 
природньо. 

Усього балів: 15  

 
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 140 децибелів тиші 

Автори кінопроекту Роман Синчук, Андрій Бачинський 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЗЕТ ПІКЧЕРЗ»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Екранізація дитячого роману «140 

Децибелів тиші». Історія талановитого 

підлітка-музиканта, який під час 

автокатастрофи втрачає всю сім’ю, а також 

слух і здатність розмовляти.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  

Актуальність теми 5 Інклюзія – важлива тема 

21сучасності 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій і тизер, а також 

акторські роботи у ньому– 

якісні. 

Лишається питання – це 

соціальна драма, чи кіно для 

молодшої аудиторії?  

(Діалоги подекуди занадто 

академічні і літературні, всі 

розмовляють однаково 

пишно (особливо професор, 

як з книжки 19 століття) 

Всі «хороші» однаково 

благосні та велеречиві 
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Всі «погані» без жодного 

натяку на щось світле. І це 

притаманно більше дитячим 

книжкам, аніж драмам для 

дорослої аудиторії. 

Проте проект важливий  

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


