ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАiНИ З ПИТАНЪ KIHO
ДЕР}IИВНЕ ПОСВIДЧЕННЯ

на право розповсюдження i демонструванпя фiльмiв

(прокАтнЕ посвIдчЕннrI)
,Щержавний реестрацiйний

Фiльм

16,5099,19кП

"оrер

назва мовою оригlналу

l

DE lЛ JEUNE FILLE EN FEU
ською мовою

Худож. Кольоровий 119 хв.
(формац BapiaHT, кiлькiсть серiй, частин, колiр, метраж, хронометраж)

Виробництво

"Lilies Films, Аrtе Frапсе Сiпёmа, Hold Up Fi|ms", Францiя, 2019

(найменування сryлiТ-виробника, краТна, piK виробництва таlабо першого оприлюднення (демонстрування)

УкраТнська

Щубльований (озвучений, субтитрований)

Автор сценарiю
Режисер-постановник

СЕЛIМ СЬЯММА

Композитор

Вiдповiднi права на фiльм

Кiнотеатральнi. Публiчно-комерцiйнi.
(

власно.с.тl ; розповсюджен ня l демонструван

телевlзlинl,

на територiТ Украiни нilлежать

Спосiб реалiзацiТ прав на фiльм

вIдео, пуолlчного

ня : Kl нотеатральн 12
комерцlиного вlдео,

ТОВ "ПРОвзгляд"

наJIежать (переданi).

Вiдповiднi права на фiльм

домашнього

Кiнотеатральнi. Публiч но-комерцiйнi.
власностl; розповсюдженt|я l дем9нýтрування: KlHoTeaTpzUIbHI?
телевlзlин l. домашнього вlдео, пуолl чного комерцl иного вIдео)

(

ТОВ "ТРАФIК ФIЛМ3", м. Киiв
-озвччено чкпаiнською мовою на теоитоо]i Укоаiни
-ексклюзив, з правом передачi З особам (кiнотеатральнi,публ.комерц.) -30 копiй

TepMiH дii прав на фiльм

Iндекс умов розповсюдження i демонстрування

JU.Uб.zUzб
16

Рiшення експертноТ KoMicii Щержавного агентства УкраiЪи з питань KiHo щодо
всюдження i демонстрування

09_12_2gL9_
(дата)
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СПИСОК ФIЛЪМIВ
N9

Мовний BapiaHT

Назва фiльму

розповсюдження

режисер

1

ПОРТРЕТ ДIВЧИНИ У
реж. сЕлIм сьяммА

ВОГНI

КраТна,

сryлiя

УкраТнська

PiK,

вдробниllтва

та./аоо I1ершого

.Щержавний

'gTP#l*ATsj111L

реестрацiйний
номер

Францiя, "Lilies
Films, Arte
Frапсе Сiпёmа,
Hold Up Films"

2019

(лата1

ВIДМIТКА ПК) ПЕРЕДАЧУ ПРАВ НА ФtЛЬМ
(нА тирАжувлння, розповсюдкЕшш I лмонструв4,ння)

дii

Аулиторiя

16.5О99.19КП З0.06.2026

ffi

09.12.2019

TepMiH
прав

16
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BлaсникПpаBнафiльмнaтеpитopiТУкpaiни-BлaсникпpаBнaфiльмнaтepитъpiiУкpaiЪи

Кому передано право на фiльм (на тиражування,
всюдження

демонстрування)

розпо-

Кому передано право на фiльм (на тиражування, розповсюдже}{ня демонстрування)

TepMiH, на який передаються права

TepMiH, на який передаються права

Вид i спосiб реалiзацii прав на фiльм

Вид i спосiб реалiзацii прав на фiльм

Пiдписи cTopiн

Пiдписи cтopiн

м. п.

м. п.

