
Додаток 1 
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 
кінематографії 
(найменування органу, до якого подається заява)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Кінокомпанія «Метрополіс» 
(найменування суб'єкта кінематографії)

ЗАЯВА 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кінокомпанія «Метрополіс», включений 
(найменування суб'єкта кінематографії) 

до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів 
5.04.2017 р. серія В номер 00477, 
 (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" 
26.10.2020 р. №1656/4-1/11-20,      
дата й номер довідки)

просить відповідно до статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в 
Україні" надати державну підтримку у формі здійснення публічних закупівель товарів, 
робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) фільму  

«Деміург» (документальний) 
(назва та вид фільму (документальний, просвітницький, анімаційний, фільм для дитячої аудиторії (з урахуванням 
художньої та культурної значущості), фільм художньої та культурної значущості (авторський фільм) та фільм-дебют)) 

в обсязі 74%, 995910,00 грн. (дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот десять гривень) 
(розмір фінансування у відсотковому та грошовому вираженні, максимальний розмір фінансової підтримки до 100% 
відсотків кошторисної вартості виробництва фільму)

включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму. 
Додаток:* 

Директор ТОВ «Кінокомпанія 
«Метрополіс» 
(посада) 

(підпис) 
Семак Олена Григорівна 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

11 листопада 2020 р. 



* Додаються документи, передбачені Порядком 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, затвердженим наказом Міністерства
культури України від 27 грудня 2018 року N 1143.


