














8 

б. Контактні особи: 

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

О 1:) 1 О, м. Київ, вул. Лаврсь1<а, 10-12

+ 38 044 504-22-66

ixograma.audiovisual@ucf.in.ua

2) конта�тна особа Грантоотримувача:

 

7. Грантоотримувач вживає вс1х необхідних заход1в для запобігання

випа.:�,ка�, кол=..f неупереджене та справедливе здійснення цього Договору 

конф.'Ііктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами 

економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі -

Козф:�іІС інтересів). 

8. Про будь-який випадок, що м1стить або може призвести до

Конфлі3:ту інтересів під час виконання цього Договору, Грз.нгоотримувач 

зо5ов 'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі. 

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись

конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали 

ві;::::ом:і dд час виконання цього Договору. 

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають

:проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати 

нацюна.r:ьним або міжнародним стандартам та принципам прозоросп, 

пропорuійності, ефективного фінансового управління, рівно:-о ставлення 1 

ЕЇІІС)'ТЕССТЇ дискримінації. 

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональш даю,

з2.ЗначеЕі у пьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону 

У краЇІШ «Про заХУ-ст персональних даних». 









Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням) 
2020-10-30 

Тривалість проекту в місяцях 
5 

Партнери проекту 
Міністерство Оборони України, Veterano Group, Рух Ветеранів України, ГО 
«Побратими», ГО "Асоціація Підприємців-Ветеранів АТО (АПВА)'', Veterar Hub 

Baw основний продукт 
Телепродукт 

Інформація про контактну особу 

Прізвище, ім'я та по-батькові 
Малярчук Сергій Юрійович 

Телефон 

Електронна поwта 
 

Функції в проекті 
Керівник та координатор проекту 

Інформація про організацію-заявника 

Повна назва організації-заявника 
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛЯРЧУК СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 

Повна назва організації-заявника англійською мовою 
PRIVATE ENTREPRENEURMALYARCHUI< SERHIY YURIYOVYCH 

Організаційно-правова форма 
Фізична особа-підпоиємець 

Код ЄДРПОУ 
2418315859 

МАЛЯРЧ�І( С.13. 
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Надайте �ктивне посилання на ваш установчий документ (Статут, 
Положення тощо) 
не передбачається 

Вкажіть КВЕДи вашої організації, які відповідають напрямам програми/ 

лоту 
59.11 т<ВЕД Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних прогргм 

Дата реєстрації організації 
2017-02-27 

Юрмдиаа1а адреса організації 
82100, Львівська обл., місто Дрогобич, вул. В. Великого, будинок 64, квартира 

зо 

Поштова адреса організації 
02095 м.Ки'ів, вул.Княжий затон, 4, кв.79 

Фактична адреса організації 
02095 м.Київ, вул.Княжий затон, 4, кв.79 

Активне посипання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах 
організації 
Співзасновник та продюсер студії ДокНоутФілмс. Сайт: http:// 
docnote1Hms.com/ Соцмережі: https://www.facebook.com/ DocNoteFilms/ 

Vimєo: h:tps://v·imeo.com/docnotefHms Youtube: https://www.youtube.com/ 

channel/UCu0_gcW1JfyKLWdeXjMwGaw 

Прі3вище, ім'• та по-батькові керівника організації 
Малярчук Сергій Юрійович 

Телефон 

Електронна пошта 
 

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної 
відповідальності? Якщо так, зазначте коли й де, а також назву етапі (статей) 
Ні 

МА Л Я ? Ч � :( [ . :J . .ь-/.?/ 

�/7�-� 
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