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ЗАЯВА
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН», включено 

до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів (серія В 
номер 000707), яке отримало довідку про відповідність критеріям №1777-1/4-1/11-19 від 
26.12.19р., передбаченим у частині першій статті 8 Закону України "Про державну підтримку 
кінематографії в Україні», просить відповідно до статті 7 Закону України "Про державну 
підтримку кінематографії в Україні" надати державну підтримку у формі державної субсидії 
на виробництво (створення) національного ігрового фільму «Край ріки» в обсязі 6 900 000 грн. 
( шість мільйонів дев’ятсот тисяч гривень), що складає 43,48 % загальної кошторисної 
вартості виробництва фільму.

Додатки:
1. Сценарій
2. Кошторис фільму (ліміт витрат)
3. Режисерське бачення (експлікація)
4. Продюсерське бачення
5. Маркетингова стратегія
6. Договір про передачу виключних майнових авторських прав на літературний сценарій 

фільму
7. Підтвердження фінансування з боку ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН» (завірена 

копія угоди про спільне кіновиробництво)
8. Копія установчих документів
9. Інформаційна довідка про включення до Державного реєстру виробників, 

розповсюджувачів та демонстраторів фільмів
10. Інформація про орієнтовний склад знімальної групи
11. Гарантійний лист про відсутність обмежень, передбачених статтею 12 Закону України 

«Про державну підтримку кінематографії в Україні»
12. Лист про наміри щодо участі ПрАТ «Одеська кіностудія» у виробництві фільму
13. Документ, що підтверджує сплату платежу за розгляд заяв на отримання субсидій, 

передбачених пунктами 2 -4  ча^ЕИ^и пер^пої статті 7 Закону України "Про державну 
підтримку кінематографії в

З повагою,
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