Додаток 2
до Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки
кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, робіт
і послуг, необхідних для виробництва (створення)
документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів
для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної
значущості), фільмів художньої та культурної значущості
(авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної
субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового,
анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу
(пункт 3)
Державне агентство України з питань кіно
(найменування органу, до якого подається заява)
ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС»
(найменування суб'єкта кінематографії)

ЗАЯВА
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС»,, включений
(найменування суб'єкта кінематографії)
до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
серія В, № 000344, рішення № 151917/11-14 від 14.10.2014,
(дата й номер, за яким суб'єкта кінематографії включено до Реєстру)
який отримав довідку про відповідність критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про
державну підтримку кінематографії в Україні" ________1139/4-1/11-19 від 20.08.2019_______________________,
(дата й номер довідки)
просить відповідно до статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" надати державну
підтримку у формі державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо)* ігрового
повнометражного фільму «СТОП-ЗЕМЛЯ» спільного виробництва
(назва та вид фільму (ігровий, анімаційний тощо))
в обсязі до 20 573 092 грн. (Двадцять мільйонів п’ятсот сімдесят три тисячі дев’яносто дві грн.
(розмір фінансування у відсотковому та грошовому вираженні,
00 коп. (70,8%)________________________________________________________________________
максимальний розмір фінансової підтримки до 80 відсотків кошторисної вартості виробництва фільму)
включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму.
Додатки:
-

Сценарій повнометражного ігрового фільму «Стоп-Земля» режисерки Катерини Горностай;
Кошторис фільму (ліміт витрат);
Режисерське бачення;
Продюсерське бачення;
Маркетингова стратегія;
Договір про передачу чи відчуження виключних майнових авторських прав на сценарій фільму;
Угода про спільне кіновиробництво;
Інформація про орієнтовний склад знімальної групи;
Копії установчих документів суб’єкта кінематографії;
Лист-гарантія про відсутність обмежень, передбачених статтею 12 Закону України «Про державну підтримку
кінематографії в Україні»;
Лист-гарантія про забезпечення наявності грошових коштів, необхідних для вчасного фінансування
виробництва фільму до дати укладення договору про надання державної підтримки.

Генеральний директор
(посада)
15 жовтня 2019 р.

___________________
(підпис)

Шереметьєв В.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

