державне агентство Украihи з питань kiHo

зАявА
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <ФIЛЬМ ю ЕЙ проддкШН>, включене
до
Щержавного ре€стру виробникiв, розповсюджувачiв i демонстраторiв фiльмiв
Свiдоцтво в 000l 64 вiд 1 5 серпня 201 1 року виробництво iгров"*,
анiмацiйних
".i.ро"их,
фiльмiв на кiноплiвцi, магнiтних та на електронних носiях на найманiй
виробничiй базi,
Свiдоцтво ру 000095 вiд |2 серпня 201 1 року розповсюдя(ення
,"p"ropiT Украiни,
фiльмiв
"u
передання у кiнотеатральний прокат, передання прав на публiчне rtомерчiйн"
n"p.iuuu
"iд"о, ,rрu*уtsання,
(продаж) на транслЯцiю каналами ефiрного, супутникового, кабельного телебачепr",
продаж HociTB, яке отримало довiдку про вiдповiднiсть критерiям, визначеним частиною першою
cTaTTi 8 Закону Украiни "Про дерх<авну пiдтримку кiнематографii в YKpaTHi" лъ1282/4-1l11-19
вiд
l2 вересня 2019 року, просить вiдповiдно до cTaTTi 7 Закону УкраТни "Про державну пiдтримку
кiнематографiТ в УкраiЪi" наДати державну пiдтримку
u"робrицтво
у формi д"р*u""оl'субсидii
"u
(створення) фiльму iгрового повнометражного нацiонального
фiльму (для широкоТ глядацькоi
аудиторii) <Лемберг>> в обсязi до 22 950 000,00 грн. (двадцять два мiльйони
дев'ятсот п'ятдесят
тисяч гривень 00 копiйок), що становить З8,б4 О/о КОШТОРисноi BapTocTi виробництва
фiльму,
включно загальноi кошторисноi BapTo_cTi виробництва вiдповiдного
фiльму.

[одаток:**
Засту.лник директора ТОВ к

Ю ЕИ ПРОДАКШН)
21 жовтня 2019 р.

ъw
fu-ф

iдпис)

IBaxoBa Марiя Василiвна

* обов'язкОвою
умовоЮ надання такоТ субсидii е пiдтверлження заявником наявностi у нього коштiв, необхiдних для
фiнансування виробництва фiльму, в обсязi не менше 20 вiдсоткiв загальноi кошторисноi BapTocTi виробництва

(створення) вiдповiдного фiльму.
**

Додаються документи, передбаченi Порядком прийняття рiшення Радою з державноТ пiдтримки кiнематографii про
здiйсненнЯ публiчниХ закупiвелЬ ToBapiB, робiт i послуг, необхiдних дr" u"роЬп"цтва (ствЪрення)
докумеп.,,-о""*,

просвiтницьких, анiмацiйних фiльмiв, фiльмiв для дитячоi аулиторiТ

(з урахуванням художньоi та

культурноТ

значущостi), фiльмiВ художньоТ та культурнОТ значущосТi (авторськИх
фiльмiв)'Та Ьiльмiв-дебютiв, надання державноТ
субсидii на виробниЦтво (створення) фiльму (iгрового, анiмацiйного тощо), телевiзiйного
фiльму, телевiзiйного серiалу,
затвердженИм наказоМ MiHicTepcTBa культури УкраТни вiд 27 грулня 20 l 8
року N l l 4З.

