
ЗАЯВКА 
на участь в конкурсному відборі (пітчингу) 

Назва кінопроекту ІМ`ЯРЕК 

Виробник 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Лелека Продакшн»  

Продюсер (для телесеріалів можна зазначати 
креативного продюсера) 

Розгон Геннадій Анатолійович, Україна, 
Київ 

Режисер 
Бернадський Максим Вікторович, Україна, 
м. Київ 

Громадянство / місце проживання  Україна 

Перший фільм Ні 

Сценарій Оригінальний 

Якщо адаптація, зазначається джерело 

Автор сценарію 
БАЖЕНОВ Сергій 

Олександрович 
Україна, м. Київ 

Громадянство / місце проживання  Україна  Україна 

Напрям конкурсного відбору Фільми 

Додаток 1 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу) 
(пункт 4 розділу II) 

mailto:lelekalina@gmail.com


ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ Національний фільм 

ВИД СЕСІЇ Не тематична 

ВИД ФІЛЬМУ Ігровий для широкої 
аудиторії 

ЖАНР Історичний бойовик, притча. 

Мова оригінальної версії  українська 

Колір Кольоровий 

Тривалість (хв) 100 хв. 

Формат зйомок 

Цифровий 

Формат копій Цифровий 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ 1793-й рік, східні креси Речі Посполітої. 
Безіменний воїн, що називає себе "Ім’ярек", 
з’являється в селі, яке страждає від 
ворожнечі місцевого пана-самодура та 
банди жорстоких злочинців. Ім’ярек 
вирішує домогти місцевим селянам, але 
його плани руйнує прихід російських 
військ, які проголошують поділ Речі 
Посполитої та анексують ці землі. 

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД  10.01.2021  28.02.2021 

Кількість знімальних днів 34 знімальних дня 



Країна зйомок Тривалість (тижнів) 

Україна Натура: 3 тижні 
Павільйон/інтер'єр: 2 тижня 

Запланована дата прем'єрного показу (релізу) 09.09.2021 

Україна : 09.09.2021 Країна 2: Країна 3: 

Загальний бюджет 18 771 000,00  грн. 

Орієнтовний обсяг державної підтримки 15 016 800,00  грн. 

До заявки додаються 

Синопсис,  

Режисерське бачення (експлікація),  

Продюсерське бачення,  

Маркетингова стратегія,  

Біографія та фільмографія режисера-постановника, 

Біографія та фільмографія продюсера,  

Біографія та фільмографія автора сценарію,  

Кіносценарій,  

Перелік творчого складу знімальної групи (оператор-постановник, художник-постановник, 
композитор та інші),  

Орієнтовний календарний план виробництва фільму; місця основних зйомок,  

Кошторис фільму (ліміт витрат),  

Календарний план фінансування фільмів за рахунок Державного бюджету України, 

Посилання на попередні фільми режисера,  

Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав на сценарій суб'єкта продюсерської 
системи,  



Koпii" реестрацiйних документiв: копiя статуту, реестрацiйний номер облiковоi" картки платника 

податкiв керiвника, копiя наказу про призначецня керiвника 

Дата заповнення 

Контактнi данi: 

(перелiк документiв) 
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