DlRECTORY FlLMS / ТОВ (Директорiя KiHo>
04080, Ukraine, Kyiv, str. Nyzhnoyurkivska, 45а,
phone: +38094 926t426
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Щержавне агентство
УкраiЪи з питань KiHo

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<.Щиректорiя KiHo>

зАявА
товариство з обмеженою вiдповiда,,rьнiстю кдиректорiя

kiHo>

, включений

(найменування суб'скта кiнематографii)

до,Щержавного ре€стру

виробникiв, розповсюджувачiв iдемонстраторiв фiльмiв
l1 квiтня 2012 року. серiя В номер

000223

,

(дата й номер, за яким суб'екта кiнематогра{liТ включено ло Ресстру)

який отримав довiдку про вiдповiднiсть критерiям, визначеним частиною першою статгi 8
Закону УкраiЪи "Про державну пiдтримку кiнематографiТ в YKpaTHi" 1097/4-1l1 1-14 вiд l3.08.20l9 р.,
(.пата й номер довiдки)

просить вiдповiдно до cTaTTi 7 Закону Украiни "Про державну пiдтримку кiнематографii в
YKpaiHi" надати державну пiдтримку у формi державноi субсидii на виробництва (створення)
фiльму (iгрового, анiмацiйного тощо)
назва

-

<Дiм за

склом>>

(назва та вил фiльму (iгровий, анiмачiйний тошо)

вид фiльму

-

iгровий повнометражний

в обсязi до

20 000 000,00 гривень
розмiр фiнансування у вiлсотковому та грошовому вираженнi.

(двадцять мiльйонiв гривень), 7 9,80Уо
максимальний розмiр фiнансовоi пiдтримки до 80 вiдсоткiв кошторисноi BapTocTi виробництва фiльму)

включно зага-гrьноТ кошторисноТ BapTocTi виробництва вiдповiдного фiльму.
Додаток:
Сuенарiй iгрового повнометражного фiльму кffiм за склом) (режисер-постановник

-

-

Тарас,Щронь)

Кошторис фiльму (лiмiт витрат), ВЕП
Режисерське бачення
Продюсерське бачення
Маркетинговастратегiя
,Щоговiр про передачу
сценарiй фiльму

чи вiдчуження виключних майнових авторських прав

Копii установчих документiв ТОВ <Щиректорiя

на

KiHo>

Iнформацiя про орiснтовний склад знiма.llьноi групи

Лист-гарантiя про вiдсутнiсть у ТОВ кflиректорiя KiHo> обмежень, передбачених
статтею 12 Закону УкраТни "Про державну пiдтримку кiнематографiТ в YKpaiHi"

лист-гарантiя вiд Тов к,щиректорiя kiHo> про забезпечення наявностi грошових
коштiв, необхiдних для вчасного фiнансування виробництва фiльму до дати
пiдтримки
укладання договору про надання державноi
на отримання субсидiЙ,
Щокумент, що пiдтверджуе сплату платежу на розгляд заяви
передбачених пунктами 2-4 частини першоI cTaTTi 7 Закону Украiни "Про державну
пiдтримку кiнематографii в YKpaiHi"
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А. А. Сергiснко

.Щиректор

15.10.2020 року
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