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Пілот нового українського серіалу про переміщення у часі
в жанрі Sci-Fi, Action & Adventure.
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ПРО ПРОЕКТ
«Часова Варта» - серіал, що розробляється для українського
теле/VOD прокату, на основі оригінального формату
«The Ministry of Time» /Spain/.
Автори оригінальної ідеї: Pablo Olivares & Javier Olivares.
Автори адаптованого сценарію:
Максим Курочкін, Оксана Савченко, співавтор ідеї Віталій
Портніков.
Два сезони оригінальної версії серіалу вийшли в прокаті
іспанського телеканалу «La 1».
Третій сезон було вироблено та показано компанією «Netﬂix».
Після релізу, серіал отримав схвальні відгуки серед аудиторії
та рейтинг: 8,2/10 IMDB
Ідея проекту - відтворити цікаві події української історії в
пригодницькому жанрі та сучасному серіальному форматі,
здатному залучити та втримати увагу аудиторій.
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Жанр:

Sci-Fi, Action & Adventure
Мова:

Українська
літературний сценарій серій:

1- 4

Кількість епізодів в сезоні:

8

Хронометраж серії:

від 50 до 60 хв.
Аудиторії:

16+ молодіжна, сімейна.
ЗА ПІДТРИМКИ

Територія можливого показу,
згідно угоди з правовласником:

Україна, ринки пострадянських країн

СИНОПСИС
Часова Варта - секретна урядова
організація, яка разом із тим виглядає як
звичайний департамент одного із
міністерств Києва.
Про її справжню місію знає лише обмежена
кількість людей. Виявлення вторгнень з
минулого в сьогодення чи навпаки, та
запобігання спробам маніпулювати
історією - головний пріоритет Часової
Варти.
Будь яке порушення в історії може
вплинути на природній хід часу, змінити
сьогодення, або взагалі позбавити
майбутнього. Тому співробітники Часової
Варти переміщуючись з однієї історичної
епохи в іншу, протидіють порушникам,
розплутуючі різноманітні головоломки.

Поле їхньої діяльності - майже тисяча років
української історії. В будь якому з них вони
можуть потрапити в справжній
пригодницький світ, зустрічаючи на своєму
шляху найцікавіших історичних постатей.
Перехід в інші епохи здійснюється через
коридори часу, які відкриваються в певні
періоди історії та охороняються таємною
організацією. Але з’ясовується, що існують
коридори, про які Часовій Варті не відомо, а
наслідки їх нелегального
використовування можуть призвести до
руйнівних подій.

СТРУКТУРА ПІЛОТУ
Сценарій серіалу розроблено за вертикально-горизонтальним структурою

Місія тижня в кожному епізоді присвячена одній з історичних подій та
переплітається із сюжетом горизонтальної лінії, яка розпочинається на початку
сезону, доходить до кульмінації в середині, та має потенціал продовження надалі.
Кожен із персонажів, які заявлені в пілотних серіях мають свою власну історію і
мотивацію, а з ключовими з них глядач знайомиться через зміну сприйняття їх дій.

Напишіть нам аби дізнатися більше про структуру та сюжет пілотних серій

E-mail

info@chasovavarta.com

Головні персонажі:
Керівник Часової Варти

Миколай Бйонович
Його помічник

Пардус
Антагоніст, давня знайома Миколая

Хельга
Адміністратор

Коробочка
Новий підрозділ Часової Варти

Леся Українка
Остап Гоголь
Віталій Пристайко

Голова служби зовнішньої безпеки

Калі
Безпосередній керівник Миколая

Міністр
Cпівробітник Часової Варти

Христна

Актори, що взяли участь у зйомках
офіційного тизеру

Олексій Горбунов

Леся Нікітюк

В ролі Миколая

В ролі Лесі Українки

Сергій Пархоменко

Олександр Курносов

В ролі Остапа Гоголя

В ролі Віталія

Сергій Сизонюк

Людмила Мілевич

В ролі спецагента

В ролі спецагента

КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ
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Липень

Укладення угоди з правовласником
Серпень

Офіційний запуск розробки проекту
Серпень

Початок розробки сценарію
Жовтень

Зйомки промо-тизеру проекту
Листопад

Перший драфт сценарію
Грудень

Завершення препродакшен етапу проекту

2020
планово

визначення каналів дистрибуції
запуск виробництва
реліз пілотних серій

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

www.chasovavarta.com
Facebook

facebook.com/chasovavarta
Instagram

instagram.com/chasovavarta
E-mail

info@chasovavarta.com
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