ПО «ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ ТА СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ»

ДОГОВІР №
про управління майновими авторськими правами

м. Київ, Україна

«___» _______ 2017 року

Приватна організація «ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ ТА СУМІЖНИМИ
ПРАВАМИ» (надалі – «Організація»), яка відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» та
на підставі Свідоцтва № 18/2011 від 24.01.2011р. Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України здійснює колективне управління майновими правами суб’єктів авторського
права,в особі Генерального директора Молчанова Павла Валерійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю _____________ (надалі – «Видавник»), в особі Генерального
директора ___________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які при подальшому згадуванні разом
іменуються Сторони, уклали даний Договір про наступне:
1.
1.1.

ТЕРМІНОЛОГІЯ

З метою однозначного трактування, у цьому Договорі вживаються терміни у наступному значенні:
1.1.1.

Твір – оприлюднений музичний твір з текстом чи без тексту, права на який в даний час належать
Видавнику;

1.1.2.

Субвидані твори – оприлюднені музичні твори (з текстом чи без тексту), майнові права на які
передані Видавнику від нерезидента України.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.

Видавник надає Організації повноваження здійснювати колективне управління майновими правами на
Твори (надалі – «об’єкти авторського права), які належать Видавнику, а саме: дозволяти або забороняти
від імені Видавника використання об’єктів авторського права третіми особами, відповідно до умов цього
Договору.

2.2.

Надання повноважень на колективне управління правами передбачає: укладення Організацією договорів
на право використання об’єктів авторського права третіми особами, збір винагороди, її розподіл та
виплату.

2.3.

Організація не використовує будь-яким способом об'єкти авторського права, права на управління якими
передаються Видавником за цим Договором.

2.4.

Організація здійснює колективне управління відповідно до Договору на території України (далі –
Територія).

2.5.

Видавник дозволяє Організації повністю або частково передавати отримані за цим Договором
повноваження Приватні організації «Українська ліга авторських і суміжних прав» (код в ЄДРПОУ 37396233).

2.6.

Видавник уповноважує Організацію отримувати від інших осіб, зокрема від організацій колективного
управління, винагороду, зібрану ними за використання об’єктів авторського права, у тому числі впродовж
періодів, передуючих укладенню цього Договору.

2.7.

В силу укладення цього Договору, Організація(за згодою Видавника) реєструє його в системі IPI з метою
присвоєння IPI-коду у разі, якщо такий код відсутній у Видавника.
3.

ДЕКЛАРУВАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ

3.1.

Видавник зобов’язується декларувати свої майнові права на об’єкти авторського права згідно з
правилами, встановленими Організацією відповідно до положень Статуту (надалі – «Правила
декларування»).

3.2.

Видавник зобов’язується інформувати Організацію про будь-які зміни, що стосуються прав на об’єкти
авторського права, які були задекларовані згідно з Правилами декларування Організації.

3.3.

В першу чергу декларуванню підлягають ті об’єкти авторського права Видавника, за використання яких
Організацією зібрано винагороду.
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4.
4.1.

ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ

Згідно цього Договору Організація отримує повноваження здійснювати колективне управління майновими
правами Видавника на наступні види використання об’єктів авторського права:
4.1.1.

«Публічне використання»:

а.

публічне виконання творів як безпосередньо виконавцем або колективом виконавців, так і за
допомогою будь-яких технічних пристроїв та процесів, у місцях здійснення господарської діяльності, а
саме підприємства торгівлі та послуг, заклади громадського харчування.

б.

публічне виконання творів в місцях здійснення господарської діяльності, а саме підприємства торгівлі та
послуг,заклади громадського харчування, при публічному виконанні (показі чи демонстрації)
аудіовізуальних творів, відеограм та передач організацій мовлення, до яких ці об’єкти авторського права
включені.

в.

повторне публічне сповіщення (ретрансляція) (надалі також - "кабельна ретрансляція”) об’єктів
авторського права організаціями кабельного мовлення (в тому числі у складі аудіовізуальних творів,
відеограм та передач організацій мовлення, до яких ці об’єкти авторського права включені)

г.

публічне сповіщення об’єктів авторського права (доведення до загального відома) (в тому числі у складі
аудіовізуальних творів) за допомогою кабелю, провода, оптичного волокна або аналогічних засобів (в
тому числі шляхом ретрансляції), в тому числі повідомлення кодованих сигналів визнається
повідомленням по кабелю..

4.2.

Видавник передає Організації за цим Договором право здійснювати збір винагороди при використанні
об’єктів авторського права способами, зазначеними в пункті 4.1. Договору.

4.3.

Видавник на Території та потягом строку дії цього Договору не здійснює самостійно збір винагороди за
використання об’єктів авторського права, що доручаються у колективне управління Організації та не надає
дозволів на їх використання третім особам.
5.

ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ

5.1.

Видавник має право змінювати територію, на якій Організація уповноважена здійснювати колективне
управління об’єктами авторського права (Додаток №1 до цього Договору).

5.2.

Зміна території може здійснюватися Видавником в будь-який час протягом дії Договору, але не частіше
одного разу на рік.
6.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАВНИКА. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

6.1.

Видавник зобов’язується забезпечувати Організацію інформацією, яка необхідна для управління його
правами. У випадку, якщо на запит Організації щодо надання необхідної інформації Видавник не надасть
відповіді протягом одного місяця, Організація буде вважати, що Видавник відмовився від захисту своїх
прав Організацією.

6.2.

Видавник надає Організації право використовувати інформацію надану Видавником, а саме: обробляти,
зберігати, а також передавати третім особам – виключно для здійснення колективного управління
правами Видавника за цим Договором.

6.3.

Інформація про доходи Видавника є конфіденційною та не підлягає передачі третім особам, не інакше як у
випадках та в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.4.

Організація має право розповсюджувати інформацію про об’єкти авторського права Видавника,
обробляти та зберігати зазначену інформацію на електронних носіях, у базах даних.

6.5.

Підписанням цього Договору Видавник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що він належним
чином повідомлений про права суб’єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про
захист персональних даних» № 2297-VІ від 1 червня 2010 року.
7.

ПОВНОВАЖЕННЯ НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ВИДАВНИКА

7.1.

Організація має право здійснювати відповідно до чинного законодавства України будь-які юридичні дії з
метою забезпечення майнових прав Видавника на об’єкти авторського права, повноваження на управління
якими передані Організації за цим Договором.

7.2.

Організація має право вживати будь-яких законних заходів, направлених на захист майнових прав
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Видавника, в тому числі перешкоджати використанню об’єктів авторського права без дозволу Організації,
забороняти таке використання та здійснювати фіксацію фактів використання об’єкти авторського права без
дозволу Організації.
7.3.

У випадку виявлення порушень прав, управління якими здійснює Організація,остання, має право
пред'являти заяви, судові позови з метою захисту порушених прав та здійснювати будь-які інші дії – як для
захисту прав Видавника, так і для реалізації своїх повноважень по управлінню цими правами. В тому числі
приймати на свою користь виконання за виданими виконавчими документами.

7.4.

Організація має право вимагати від інших осіб, у тому числі від організацій колективного управління,
вилучення об’єктів авторського права з їх колективного управління та дозволів на використання, які ними
надаються.
8.

РОЗПОДІЛ ВИНАГОРОДИ, ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ

8.1.

Організація здійснює розподіл винагороди на підставі правил, встановлених Організацією відповідно до
положень Статуту (надалі – «Правила розподілу»).

8.2.

Підставою для нарахування винагороди Видавнику є інформація про майнові права останнього,
задекларована у відповідності з Правилами декларування.

8.3.

Організація не здійснюватиме розподіл винагороди на ті об’єкти авторського права Видавника, щодо яких
виявлено конфлікт у відповідності з Правилами декларування. Організація зобов’язана сповістити про
виявлений конфлікт Видавника та вжити усіх можливих необхідних заходів для вирішення конфлікту.

8.4.

Задля забезпечення належного розподілу та виплати винагороди Організація надає Видавнику інформацію
про об’єкти авторського права, за використання яких було зібрано винагороду, та власники прав на які
Організацією не встановлені.

8.5.

Видавник зобов’язується приймати до уваги надану Організацією інформацію про об’єкти авторського
права та декларувати такі об’єкти авторського права в першу чергу.

8.6.

Сторонами погоджено, що Організація має право на відшкодування у повному обсязі витрат, що виникли
під час збору, розподілу та виплати винагороди. Розмір та межі відшкодування витрат погоджується
Сторонами у Додатку №2 до цього Договору.

8.7.

Організація здійснює виплату винагороди на користь Видавника не частіше ніж один раз у календарний
квартал.

8.8.

Організація надає Видавнику звіти про розподіл винагороди з періодичністю, зазначеною в п.8.7 Договору.
Звітність надається у відповідності з Правилами розподілу Організації.

8.9.

Виплата Видавнику винагороди здійснюється після надання звіту та підписання сторонами Акту про
розподіл винагороди.
9.

ГАРАНТІЇ СТОРІН ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1.

Сторони гарантують, що на момент укладання цього Договору мають всі права та дозволи, свідоцтва,
ліцензії тощо, передбачені чинним законодавством, необхідні для належного виконання умов Договору.

9.2.

Видавник гарантує, що на момент укладання цього Договору йому належать всі майнові права на об’єкти
авторського права, які доручаються у колективне управління Організації, а також йому надано право на
отримання винагороди за їх використання.

9.3.

Видавник заявляє та гарантує достовірність та (або) дійсність всіх даних та документів, які надаватимуться
Організації для декларування об’єктів авторського права Видавника, а також те, що здійснене на підставі
таких даних декларування не порушує будь-яких прав третіх осіб, у зв’язку з чим Видавник несе повну
відповідальність.
10.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє безстроково.
10.2. Кожна із Сторін має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це іншу
Сторону шляхом направлення іншій Стороні відповідного повідомлення.
10.3. У випадку здійснення однією зі Сторін повідомлення про розірвання цього Договору цей Договір є
розірваним з моменту закінчення календарного кварталу, в якому було здійснено повідомлення.
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10.4. У випадку дострокового розірвання Договору, усі неоплачені та накопичені суми та суми винагороди, що
були зібрані протягом строку дії Договору, підлягають виплаті Видавнику в порядку, передбаченому
Договору.
10.5. Цей Договір заміняє всі раніше підписані між Організацією та Видавником договори, додаткові угоди, які з
моменту підписання цього Договору вважаються розірваними.
11.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов’язань,
обумовлених цим Договором, у тому випадку, коли це сталося за обставин, незалежних від волі сторін, які
виникли після підписання цього Договору внаслідок подій непереборної сили, на які Сторони не могли
вплинути чи їх передбачити. Строк виконання зобов’язань за даним Договором подовжується відповідно
до часу, протягом якого діяли такі обставини.
11.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за даним Договором, зобов’язана
своєчасно, не пізніше 10 днів, повідомити іншу Сторону про виникнення та закінчення обставин, які
перешкоджають виконанню зобов’язань. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про початок або
кінець форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них.
12.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. У випадку порушення Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства
України та цього Договору, якщо тільки не доведуть, що порушення мало місце в зв'язку з дією форсмажорних обставин чи обставин, що виникли не з їх вини.
12.2. Ненадання Видавником інформації, що є обов'язком Видавника відповідно до п. 6.1. Договору, а також
надання недостовірних і недійсних даних та документів, звільняє Організацію від відповідальності перед
Видавником за неналежне виконання зобов'язань за Договором, у тому числі у випадку неправильного
розподілу зібраної винагороди.
12.3. У випадку наявності претензій з боку третіх осіб, пов’язаних з неточністю, недостовірністю наданих даних та
документів, на підставі яких Організація здійснила збір, розподіл та виплату винагороди на користь
Видавника, останній самостійно несе повну відповідальність перед третіми особами і гарантує
врегулювання таких претензій та відшкодування збитків.
13.

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

13.1. Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути між Сторонами в ході виконання цього Договору,
вирішуватимуться шляхом переговорів і шляхом направлення Сторонами претензій у порядку,
передбаченому Господарсько-процесуальним Кодексом України.
13.2. У випадку неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів, вони повинні вирішуватися в
порядку, встановленому чинним законодавством України.
14.

ІНШІ УМОВИ

14.1. В усьому іншому, що прямо не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
14.2. Сторони розуміють, що назви розділів, включені до цього Договору, застосовуються виключно для
зручності і не впливають на взаємовідносини Сторін, врегульовані в конкретних положеннях Договору.
14.3. Будь-які зміни, доповнення та/або додатки до цього Договору повинні бути зроблені в письмовій формі та
підписані уповноваженими представниками Сторін.
14.4. Усі зміни, доповнення і додатки є невід'ємною частиною цього Договору за умови їх підписання
повноважними представниками Сторін.
14.5. Сторони зобов’язуються у п’ятиденний строк повідомляти одна одну в письмовій формі про зміну
організаційно-правової форми, характеру діяльності, зміни юридичної та(або) фактичної адреси, обсягу
прав, переліку об’єктів авторського права, надати іншу інформацію, пов’язану з виконанням Сторонами
зобов’язань за цим Договором, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним
несприятливих наслідків.
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14.6. Даний Договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної із Сторін.
14.7. Організація є неприбутковою організацією, Видавник є платником податку на прибуток на загальних
умовах, не є платником ПДВ.
15.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Організація:
Приватна організація
«Організація колективного управління авторськими
та суміжними правами»
Юридична адреса:
02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23, оф. 916
ЄДРПОУ 37396151
п/р 26001010052453, в АТ "Укрексімбанк" м. Києва
МФО 322313

Видавник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
________________
м. Київ,
Тел.:
ЄДРПОУ
р/р
МФО
Платник податку на загальних підставах
Свідоцтво платника ПДВ №
ІПН

Генеральний директор

Генеральний директор

_______________________ П.В. Молчанов
(підпис, м.п.)

__________________________
(підпис, м.п.)
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ДОДАТОК №1
до Договору про управління майновими авторськими правами
№ ____ від «13» квітня 2017 року
ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ
1.

Відповідно до п. 2.4. Договору Видавник обмежує територію дії цього Договору, а саме:
Територія – включає країни:Україна.

Організація:

Видавник:

Генеральний директор

Генеральний директор

_______________________ П.В. Молчанов
(підпис, м.п.)

__________________________
(підпис, м.п.)
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ДОДАТОК №2
до Договору про управління майновими авторськими правами
№ ____ від «_____» ________ 2017 року
м. Київ, Україна

«___» _____ 2017 року

Приватна організація «ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ ТА СУМІЖНИМИ
ПРАВАМИ» (надалі – «Організація»), в особі Генерального директора Молчанова Павла Валерійовича, який
діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «______________» (надалі – «Видавник»), в особі
Генерального директора ____________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,
які при подальшому згадуванні разом іменуються Сторони, уклали даний Додаток № 2 до Договору
про управління майновими авторськими правами № _______від «_______» _________ 2016 року (надалі –
«Договір») про наступне:
1.

2.

Сторонами погоджено, що відшкодування витрат пов’язаних зі збором, розподілом та виплатою
винагороди здійснюється у процентному співвідношенні до загальної суми за встановленими
ставками:
•

50% (п’ятдесят відсотків) від суми винагороди, зібраної на користь Видавника відповідно до звітів
про розподіл винагороди протягом періоду – з 01 січня 2012 року до 30 червня 2012 року;

•

40% (сорок відсотків) від суми винагороди, зібраної на користь Видавника відповідно до звітів про
розподіл винагороди протягом періоду – з 01 липня 2012 року до 31 березня 2014 року;

•

30% (тридцять відсотків) від суми винагороди, зібраної на користь Видавника відповідно до звітів про
розподіл винагороди починаючи з 01 квітня 2014 року;

•

50% (п’ятдесят відсотків) від сум, фактично отриманих Організацією на підставі судових рішень та
постанов.
Організація гарантує, що у випадку отримання винагороди за використання об’єктів авторського
права, що була зібрана будь-якими іншими українськими організаціями колективного управління,
загальний обсяг витрат обох організацій не буде перевищувати розміру, встановленого п. 1 цього
Додатку №2.

Організація:

Видавник:

Генеральний директор

Генеральний директор

_______________________ П.В. Молчанов
(підпис, м.п.)

__________________________
(підпис, м.п.)
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