
Офіційний переклад з англійської мови на українську мову

УКРАЇНА

ДОВІРЕНІСТЬ

22 березня 2018 р. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ, СІЛА

Twentieth Century Fox Film Corporation та Twentieth Century Fox Home Entertainment
(надалі разом «Fox»),

основне місце здійснення діяльності яких розташоване за адресою: Вест Піко Бульвар, 
10201, Лос-Анджелес, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки (10201 West Ріко Boulevard, 
Los Angeles, California, United States of America), реєстраційні номери корпорацій 0913326 
та 0464510 відповідно, які надалі скорочено іменуються «Довіритель», цим 
уповноважують:

МИХАЙЛОВА ІГОРЯ 
НЕТЕЦЬКОГО СЕРГІЯ
вул. Вишняківська, 13-В, кв. 1 
02140 Київ,
Україна

які надалі іменуються як «Довірені особи», представляти Довірителя з метою захисту 
його прав та інтересів, передбачених законодавством, перед будь-якими та всіма 
державними, громадськими та іншими організаціями, а також усіма органами влади 
України, та порушувати всі кримінальні/адміністративні справи, які можуть бути 
необхідними для захисту авторського права та інших прав Довірителя на аудіовізуальні 
твори та продукцію в судах, арбітражних судах усіх рівнів та в правоохоронних органах, в 
тому числі подавати заяви про порушення кримінальної/адміністративної справи щодо 
порушення авторського права та інших прав на інтелектуальну власність Довірителя у 
суді, органах прокуратури, слідчих та дізнавальних органах, брати участь від імені 
Довірителя у кримінальних/адміністративних судових процесах з усіма правами, що 
надані Довірителю згідно з чинним законодавством, надавати докази, заявляти 
клопотання, брати участь у слуханнях, ознайомлюватись з матеріалами справи, 
допитувати сторони, оскаржувати дії дізнавача, слідчого, прокурора чи суду, а також 
подавати апеляції на рішення, ухвали та постанови суду.

З метою здійснення захисту авторського права Довірителя та інших прав на його 
аудіовізуальні твори та продукцію, цим Довіритель уповноважує Довірених осіб від свого 
імені порушувати цивільний позов самостійно як частину 
кримінального/адміністративного процесу, представляти Довірителя у суді з усіма 
правами, наданими відповідно до чинного законодавства позивачеві, в тому числі право 
підписувати та подавати позов, змінювати предмет позову чи підставу позову, змінювати 
суму позову, врегульовувати позов, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчі листи 
щодо стягнення заборгованості та отримувати присуджене майно та/або гроші.

Повноваження, надані цією Довіреністю, підлягають умовам та положенням, що 
викладені в листі від 22 березня 2018 року про «Додаткові умови».



Штат Каліфорнія
Секретар Штату

АПОСТИЛЬ
(Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)

1. Країна Сполучені Штати Америки

Цей офіційний документ

2. був підписаний Кейтлін Джоанн Вудсон (Kaitlin Joann Woodson)

3. яка діє як Державний нотаріус, штат Каліфорнія

4. скріплений 
печаткою/штампом

Кейтлін Джоанн Вудсон (Kaitlin Joann Woodson), 
Державний нотаріус, штат Каліфорнія

Засвідчений

5-У Лос-Анджелес,
Каліфорнія 6. 9 квітня 2018 року

7. Секретарем штату Каліфорнія

8. № 37271

9.
Печатка/штамп

Ш&1/ 10. Підпис [підпис]

Цей апостиль лише засвідчує справжність підпису та дієздатність особи, яка 
підписала цей офіційний документ та, де можливо, справжність печатки чи штампу, 
якою скріплено документ.
Цей апостиль не засвідчує зміст документу, на якому він проставлений.
Щоб підтвердити видачу цього апостилю, завітайте на
www.sos.ca.gov/business/notarv/apostille-search/.
Апостиль не є дійсним у країнах, які не є учасниками Гаазької Конвенції від 5 
жовтня 1961 року. У таких випадках, засвідчення документ необхідно надати до 
консульської служби місії, яка представляє країну.

Сек/Державна форма NP-40 LA (ред.07.2017)

http://www.sos.ca.gov/business/notarv/apostille-search/


Ця Довіреність набирає чинності з дати підписання цього документа та діє до 31 
травня 2021 року включно. Незважаючи на вищезазначене, ця Довіреність може бути 
відкликана у будь-який час усно або письмово представником або працівником 
«Fox» або від імені «Fox», представником чи працівником Motion Picture Association.

Підписано сьогодні, 22 березня 2018 року, у місті Лос-Анджелес, Каліфорнія, 
Сполучені Штати Америки.

[підпис]
Підпис посадової особи

Державний нотаріус або інша уповноважена особа, яка виконує цю довідку, засвідчує 
тільки достовірність особи, яка підписала документ, додатком до якого є ця довідка, а 
не достовірність, точність або строк дії самого документу._____ _____________________

ШТАТ КАЛІФОРНІЯ )
) а саме

ОКРУГ ЛОС-АНДЖЕЛЕС )

Сьогодні, 22 березня 2018 року, до мене, Кейтлін Джоанн Вудсон (Kaitlin Joann 
Woodson), державного нотаріуса, особисто з’явився Крістофер С. Рід (Christopher S. 
Reed), особисто підтвердив на підставі переконливих доказів, що він є особою, яка 
підписала документ, та запевнив мене, що він підписав цей документ у зв’язку з 
наявними в нього повноваженнями, а також те, що проставленням свого підпису на 
ньому, фізична або юридична особа, від імені якої діяла особа, підписала цей 
документ.

Цим я засвідчую, ПІД СТРАХОМ ПОКАРАННЯ, відповідно до законодавства штату 
Каліфорнія, шо вищезазначений пункт є відповідним та правильним.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО я засвідчую цей документ 
своїм підписом та офіційною печаткою.
[підпис]
Підпис державного нотаріуса

[печатка: Кейтлін Джоанн Вудсон (Kaitlin Joann Woodson), Державний нотаріус, 
Каліфорнія, округ Лос-Анджелес, Ліцензія №2162232, строк дії ліцензії 7 серпня 2020 
року]

KAITLIN JO A N N  W OODSON 
N o tify  PeWée * СаМогяі» 

l o t  А л Д О »  County 
Commissian # 2ШШ2озтл



Цей переклад з англійської мови на українську мову виконано мною, дипломованим 
перекладачем бюро перекладів «Агенція Альянсу Доманською Тетяною Миколаївною. 
Достовірність перекладу підтверджую.

’
В сьо го  п рош ито 

Л  (або прош нурован о), 
п р о н у м ер о ван о  і

м. Київ, Україна, сьомого травня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Биков В.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, 

засвідчую справжність підпису перекладача Доманської Тетяни Миколаївни, який 
зроблено у  моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено. 
Зареєстровано^реєстрі за №
Стягнуто пргіти згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Биков В. О.


