
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАiНИ З ПИТАНЬ KIHO

ДЕР)ItАВНЕ ПОСВIДЧЕННЯ
на право розповсюдження i демонстрування фiльмiв

(ПРОКАТНЕ ПОСВIДЧЕННЯ)

.Щержавний реестрацiйний номер з552-з561.20lqкп

Фiльм

, Худож,, КольоровиЙ

(формат, BapiaHT, кiлькiсть серiй, частин, колiр, метраж, хронометраж)

Виробництво Францiя,США,Канада,Iран,Велика Британiя,Фiнляндiя,Нiмеччина
(найменування сryлii-виробника, краiна, piK виробниrlтва таlабо першого оприлюднення (демонстрування)

Щубльований (озвучений, субтитрований) УкраТнська

Автор сценарiю

Ре;кисер-постанОвник дипись на зворотi

Композитор

Вiдповiднi права на фiльм l театр€lльнl,
ного вlдео)Hl, домашнього вlдео,

нz}лежать (переданi) Manhattan Shert цrс

Вiдповiднi права на фiльм
. власност! i розповсюджен ня l демонструван ня : Kl HoTeaTpaLпbHl,
телевlзl ин l. домашнього вlдео. пуолlчного комерцlиного в,део)

на територii Украiни н.Lпежать тоВ "тРАФIкФиJt,t!l", м. мъ

Спосiб реалiзацiТ прав на фiльм эU цкрр. - озвуч. укр. }rовою на терит. украrни, збiрка
"Маnhattaп Short Film Festival-2019" ,-не ексклlозив, з

пра вон перед ач i З есебам (KiHeT еат ралыlЬпубл,-кеr.rерц.}
TepMiH дiТ прав nu фiru, t6,1o,2ot9

lндекс умов розповсюдження i дерrонстрr"u"""

Рiшення експертноI комiсii,Щержавного агентства УкраiЪи з питань KiHo щодо умов розпо-
всюдження i демонстрування

ъ,
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УкраТнська

УкраТнська

УкраТнська

YKpaTHcbl<а

YKpaTHcbr<а

УкраIнська

УкраТнська

УкраТнська

ФутБоль}lЙ шуь нвDти (]ЕFгА
FOoTBALL cLlB)
реж. MoI Е., АярI А.м.

улАмlо (DЕвRБ)
реж. хулIо ромАс

чАhвI (прр_ЕD)
реж. MlIc лЕитЕр-роджЕрс

уро(ивqдш}я (жпrшs
LБsопБ)
реж. мАрзI€ рцхI

с}иьвIя (sYLvIA)
реж. прЕ1-1дЕргАст р.

MATtl (тнЕ рцтсн)
реж. пtrА А|iдЕлл

МАЛУ (],rALЦr)
реж. АдI воячЕк

чАс PBIly](и (тнБ TIME AWAY)
реж. мАгмlI БАрБЕ

сшчЙtЙ ромАн (А EдMILY
AБAIR)
реж. кг_ро}^i Ф.

l,ц крАю сшту (Ат тнЕ Ею оF
THEWoRLD)
реж. Фон дЕвIс

Францiя, Les vаl5ечБ 2018

С[,J.Д, AndinoFilmS 2о]-7

Канада, Ljttle Miss fn1ocvLJ
u rganlzeo l пs

IpaH, Babak Rezaei & )П1 о
Marziyeh Riahi Lv LJ

ffiil:,,"ф.Tflffii,on, 201В

Фiнляндiя, 2018

Нiмеччина, omefta 2019
р lfiures

::i}iffi?fi:Ё:;,on 2019
Pictures

Велив фr,гганiя, 2019
5парреr Fllms

c[lЦ, Entity Еу_е 2019
tsпtепаlпmепt, 1-onco
с reative serv ices
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ВIДДТКА IIЮ IIЕРЕДАЧУ IIРАВ IIА ФLПЬМ
(tIA тирАжувдння юзповсюдкЕння I дмонструвдIIня)

Власник прав на фiльм на територii Украiни_

BIД{ITKA IIЮ IIЕРЕДЛЧУ IIРАВ НЛ ФUЬМ
ЁА тирАжувдIil{я' юзповсюдкЕння I дмонструвднIIя)

Власник прав на фiльм на територiТ УкраiЪи_

Кому передано право на фiльм (на тиражування, розпо-
всюдження демонстрування)

Кому передано право на фiльм (на тиражування, розпо-
всюдження демонстрування)

TepMiH, на який передаються права

Вид i спосiб реалiзацii прав на фiльм Вид i спосiб реалiзацii прав на фiльм

Пiдписи cTopiH

м. п.
Пiдписи cTopiH

м. п.


