
АКТ № ____________ 
про виконання Проєкту «Чубай. Говорити знову» 

          

до Договору про надання гранту № 3AVS11-6361 від «01» червня 2020 р. 
 

 
м. Київ                                                                                               «___» ____________ 2020 р.  

 

Ми, що нижче підписалися УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – «Фонд»), в особі  
Виконавчого директора Фонду Федів Юлії Олександрівни, яка діє на підставі Положення, з однієї 
сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІЛЬМ ПЛЮС" (далі – 
«Грантоотримувач»), в особі Директора Сабанадзе Ірини Віталіївни, яка діє на підставі Статуту з 
іншої сторони, склали цей Акт про виконання Проєкту (далі – Акт) про те, що виконання Проєкту 
відповідно до умов розділу ІІ, ІІІ та підпункту 4 пункту 2 розділу IV Договору про надання гранту 
№ 3AVS11-6361 від «01» червня 2020 р., (далі – Договір) здійснено у встановлений термін, у 
повному обсязі та з дотриманням таких умов: 

1. Проєкт реалізовано в повному обсязі «29» жовтня 2020 року. 
2. Грантоотримувач надав Фонду змістовий звіт про виконання Проєкту, звіт про надходження 

та використання коштів для реалізації Проєкту з копіями первинних бухгалтерських документів 
згідно з формами, викладеними у додатках 3, 4 Договору. 

3. Змістовий звіт про виконання Проєкту та звіт про надходження та використання коштів для 
реалізації Проєкту виконано в повному обсязі та в строк згідно з умовами зазначеного вище 
Договору. 

4. Загальна сума гранту на реалізацію Проєкту згідно розділу ІІІ Договору, становить                         
1 400 000 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.  

5.  Відповідно пункту 2 розділу ІІІ зазначеного Договору, Фонд перерахував суму гранту 
частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до 
Договору. 

6. Цей Акт є підставою для перерахування залишку коштів, від загальної суми гранту у розмірі 
308 000 грн. 00 коп. (триста вісім тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ. 

Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ зазначеного Договору, Фонд перераховує Грантоотримувачу 
протягом 10 календарних днів, залишок коштів, у розмірі 308 000 грн. 00 коп. (триста вісім тисяч 
гривень 00 копійок), без ПДВ від загальної суми гранту. 

7. Сторони претензій одна до одної не мають.  
8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 
Фонд 

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД  
Юридична адреса:   
01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19  
Адреса для листування: 
01010, м. Київ,  вул. Лаврська,  10-12   
ЄДРПОУ: 41436842 
Банківські реквізити: 
Р/р: № UA608201720343110001000000458 
ГУ ДКСУ у м. Києві 
МФО: 820172 
Тел.: +38 (044) 504 22 66 
 
 
Виконавчий директор  
 
______________ Ю.О. Федів  
 
 

Грантоотримувач  
ТОВ "ФІЛЬМ ПЛЮС" 
Юридична адреса: 
01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 5-А, оф.9/1 
Адреса для листування: 
04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда 10А, к.6, 
кв.62 
ЄДРПОУ/ІПН: 30055628 
Банківські реквізити: 
Назва банку/філії: АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" 
Р/р: UA413808050000000026009681451  
МФО: 380805 
Тел.: + 380672337996 
 
Директор 
 
___________________ І.В. Сабанадзе 
 
 
 

 


