ДОГОВІР-ДОРУЧЕННЯ
№ ________________ 2016
ПРО УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ

м. Київ

«___» __________ 2016р.

Громадська організація "Організація збору, розподілу та колективного управління суміжними
правами в Україні" , в особі Голови Правління Кожевнікова Вадима Станіславовича , який діє на
підставі Статуту (далі – Повірений) , з одного боку, та
__________________________________________________________________________________ ,
(П.І.Б автора або іншого суб’єкта авторського права, псевдонім (якщо є))

(далі - Довіритель), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір (далі –
Договір-доручення) про наступне:
1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Повірений — уповноважена особа суб’єкта авторського права, якій Довіритель як суб’єкт авторського
права доручив управляти своїми правами відповідно до пункту «б» абзацу 1 статті 45, а також статті 46
Закону України «Про авторське право і суміжні права» на підставі укладеного з ним договору-доручення.
Здійснюючи управління майновими правами, Повірений діє у межах повноважень, переданих йому
Довірителем.
1.2. Довіритель - суб’єкт авторського права.
1.3. Твір - музичні твори з текстом або без тексту, музично-драматичні твори, аудіовізуальні, драматичні,
літературні твори, сценографічні, хореографічні твори та інші твори, що охороняються авторським правом
відповідно до Закону України;
1.4. Каталог – перелік творів, майнові права на які належать Довірителю, щодо яких Довіритель уклав з
Повіреним цей Договір про передання майнових прав в управління;
Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно із нормами чинного законодавства
України.
1.5. Користувачі - будь-які юридичні або фізичні особи, що використовують твори шляхом публічного
виконання, публічного показу і публічного сповіщення, шляхом запису, відтворення і поширення
виготовлених у такий спосіб примірників та іншими способами.
1.6. Винагорода — періодичний платіж у грошовій формі(роялті), підставою для якого є використання
майнових прав суб'єкта (суб'єктів) авторського та (або) суміжних прав Користувачами.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1.

Довіритель доручає Повіреному право здійснювати управління його виключними майновими

авторськими правами на твори, перелік яких додається у додатку до цього Договору.
2.2. Повірений здійснює управління майновими правами Довірителя при використанні творів наступними

способами:

__________________ (підпис);
__________________ (підпис);
__________________ (підпис);

- публічного виконання
- публічного сповіщення
- публічного показу

та іншими способами , передбаченими статтею 441 Цивільного кодексу України, статтею 15 Закону
України „Про авторське право і суміжні права”.
2.3. Управління майновими правами Довірителя здійснюється Повіреним на території

а) України ___________________ (підпис)
б) Усіх країн світу __________________ (підпис)
2.4. Довіритель уповноважує Повіреного на території України укладати з користувачами творів,
ліцензії і/або ліцензійні договори на використання своїх творів способами, зазначеними в п.2.2.
цього Договору, і збирати на користь Довірителя належну авторську винагороду.
2.5. З метою забезпечення прав Довірителя за кордоном, Довіритель уповноважує Повіреного
укладати договори про взаємне представництво інтересів з відповідними іноземними авторськоправовими організаціями і надає право отримувати від них роялті на користь Довірителя за
використання його творів.
2.6. Довіритель уповноважує Повіреного заключати відповідні договори з третіми особами для
сприяння виконанню функцій щодо управління майновими правами Довірителя, вказаними у
пункті 2.1 цього Договору, а також право доручати третім особам представляти інтереси
Довірителя в суді.
2.7. Довіритель гарантує Повіреному, що:


він дійсно є суб’єктом авторського права на твори, які існують на момент підписання цього
Договору і ті, які будуть створені під час дії цього Договору та, права на які будуть доручені
Повіреному для управління шляхом надання переліку таких творів у письмовій формі у вигляді
додатку до даного Договору, який вважатиметься невід’ємною його частиною;



він не передавав (не відчужував) майнові права, доручені в управління Повіреному, третім особам;



твори Довірителя не порушують особисті немайнові і (або) майнові права третіх осіб;



відомості, надані Довірителем, є достовірними та відповідають дійсності.
3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Довіритель має право:
3.1.1. Отримувати винагороду, зібрану Повіреним з осіб, які використовують твори з каталогу Довірителя.
3.1.2. На захист прав, управління якими здійснює Повірений, в тому числі звернення до суду за захистом
прав та інтересів Довірителя.
3.1.3. Протягом дії цього Договору Довіритель має право виключити будь -який твір з числа творів, майнові
права на управління якими передані Повіреному при їх використанні всіма або окремими способами,
вказаними у п.2.2. цього Договору. Для цього у встановленому порядку подається заява по формі,
затвердженій Повіреним. Твір вважається виключеним після закінчення кварталу, наступного за тим, у
який подавалась заява.
3.2. Повірений має право:

3.2.1. Погоджувати

з

особами,

які

використовують

твори, розмір винагороди під час укладання

договору.
3.2.2. Укладати договори з Користувачами про використання прав Довірителя, переданих в управління.
3.2.3. Збирати і виплачувати зібрану винагороду Довірителю за використання творів із каталогу
Довірителя, правами яких управляє Повірений.
3.2.4.Подавати позови від імені та на користь Довірителя з метою захисту його порушених прав та інтересів
відповідно до статутних повноважень та договору -доручення з питань захисту майнових прав Довірителя,
передбачених в предметі цього договору-доручення.
3.2.5. Вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління
якими здійснює Повірений, в тому числі звертатися до суду за захистом прав Довірителя відповідно до
статутних повноважень та доручення;
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Довіритель зобов’язаний:
4.1.1. Не доручати третім особам здійснювати будь-які дії з управління його майновими правами, що
передані в управління Повіреному.
4.1.2. Не передавати (не відчужувати) майнові права, доручені в управління Повіреному, третім особам.
4.1.3. Повідомляти про зміни у каталозі, надавати Повіреному відомості про нові твори для включення їх
до каталогу з метою своєчасного збору Повіреним винагороди та її виплати Довірителю.
4.1.4. Повідомляти про зміну місця проживання, прізвища, імені, псевдоніму, банківських реквізитів тощо.
Довіритель погоджується з тим, що відсутність в Повіреного відомостей про зазначені зміни позбавляє
можливості Повіреного належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором і тому звільняє
Повіреного від відповідальності за можливі негативні наслідки невиконання цієї умови Договору;
4.1.5. За здійснення дій, визначених у п. 2 цього Договору-доручення, виплачувати Повіреному кошти в
розмірі:___________% (________ ____________________________________) від отриманої винагороди.
4.1.6.Сторони погодились, що для спрощення розрахунків згідно п.4.1.4., Повірений отримує оплату
(відсоток від зібраної винагороди) відразу після надходження винагороди на свій поточний банківський
рахунок .
4.2. Повірений зобов’язаний:
4.2.1. Укладати з особами - користувачами, які використовують твори договори, відповідно до яких
надавати невиключні права на використання творів Довірителя.
4.2.2. Збирати винагороду та виплачувати зібрану винагороду Довірителю, відповідно до майнових прав,
які належать Довірителю і передані Повіреному в управління.
4.2.3. Подавати позови від імені та на користь Довірителя з метою захисту його порушених прав та
інтересів відповідно до статутних повноважень та договору-доручення, з питань захисту майнових прав
Довірителя, передбачених в предметі цього договору-доручення.
4.2.4. На запит Довірителя надавати інформацію про зібрану винагороду для Довірителя та іншу
інформацію, що стосується управління майновими правами Довірителя;
5. ВИПЛАТА АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ

5.1. Зібрані суми авторської винагороди виплачуються Довірителю за використання творів на
території________________________ у строк визначений Положенням та Статутом Повіреного.
5.2. Перерахування винагороди здійснюється у національній валюті за рахунок одержувачів винагороди.
5.3.Виплата

Довірителю

винагороди

здійснюється

після

утримання

передбаченого

чинним

законодавством податку на прибуток;
5.4. Положення Договору, що стосуються виплати винагороди, є конфіденційною інформацією, яку жодна
із Сторін на має право розголошувати без попереднього письмового дозволу іншої Сторони, крім випадків

забезпечення захисту прав та законних інтересів Довірителя (п.6 цього Договору) та інших випадків,
передбачених законодавством.
6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДОВІРИТЕЛЯ

6.1. Повірений має право здійснювати відповідно до чинного законодавства України будь-які
юридичні дії з метою забезпечення захисту майнових прав Довірителя, повноваження на
управління якими передані Повіреному за цим договором. При цьому окремі довіреність або
доручення для представництва інтересів Довірителя (у тому числі в суді) для Повіреного не є
обов'язковими.
6.2. У випадку виявлення порушень майнових прав Довірителя Повірений має право від імені
Довірителя, як самостійно так і через представників (фахівців у галузі права, які надають правову
допомогу (п. 6.3)):
6.2.1.здійснювати фіксацію порушення майнових прав Довірителя у будь-якій спосіб, у тому числі,
але не виключено, шляхом проведення відео- або аудіозапису та складання відповідного акту,
залучати при здійснені фіксації свідків, фахівців, спеціалістів, експертів та інше;
6.2.2.підписувати, пред'являти, та подавати будь-які заяви, скарги, вимоги, претензії, судові
позови (у т.ч. апеляційні та касаційні скарги) з метою захисту порушених майнових прав
Довірителя;
6.2.3. представляти інтереси Довірителя в судових органах всіх юрисдикцій та інстанцій, в органах
державної влади, підприємствах, організаціях незалежно від форми власності, а також перед
будь-якими третіми особами;
6.2.4. самостійно, з подальшою компенсацією з боку Довірителя, здійснювати всі необхідні для
виконання пункту 6 цього Договору платежі, які сплачуються третім особам. Зокрема такими
платежем можуть бути суми судового збору, державного мита, окремих зборів при одержанні
певних документів, сплата за послуги нотаріуса, перекладача, оцінювача, експерта тощо;
6.2.5. здійснювати будь-які інші дії - як для захисту майнових прав Довірителя, так і для реалізації
своїх повноважень по управлінню цими правами.
6.3. З метою забезпечення захисту майнових прав та законних інтересів Довірителя в судовому або
позасудовому порядку (пункти 6.1 та 6.2) Повірений має право від імені Довірителя звертатися за
оплатною фаховою допомогою до будь-яких фахівців та експертів, зокрема, до фахівців у галузі

права (юристів, адвокатів, юридичних та адвокатських компаній, які надають правову допомогу),
для чого Повіреному надається право самостійно укладати (підписувати) від імені Довірителя з
даними особами відповідні договори/ угоди та вільно визначати їх умови.
6.4. Сторони погодили, що у випадках, передбачених пунктом 6.3 Договору, Повірений при
укладанні договорів/угод з фахівцями у галузі права, умови оплати послуг фахівців у галузі права
можуть визначатися в залежні від фактично стягнутої (виплаченої) суми в судовому або
позасудовому порядку з осіб, які своїми діями порушили майнові права Довірителя (надалі –
Порушник), за тарифами, визначеними в даних договорах/угодах.
6.5. Сторони погодились, що сума, яка стягується з Порушника або виплачується Порушником в
добровільному порядку (у т.ч. за угодою сторін) на користь Довірителя, зараховується
безпосередньо на поточний рахунок Повіреного. Надалі дані кошти з врахуванням витрат (комісій)
за здійснення банківського переказу та обов’язкових податків перераховуються/утримуються
Повіреним у відповідному обсязі та наступному порядку:
6.5.1. на рахунок фахівця у галузі права, як оплата за надані ним послуги відповідно до укладеного
договору/угоди (п. 6.3);
6.5.2. на рахунок Повіреного в розмірі 20% (двадцять відсотків)від стягнутої (виплаченої) суми, як
компенсація витрат Повіреного по забезпеченню захисту майнових прав та законних інтересів
Довірителя ;
6.5.3. на рахунок Повіреного, як компенсація всіх здійснених ним платежів, які сплачуються третім
особам відповідно до пункту 6.2.4 цього Договору;
6.5.4. залишок коштів перераховується на рахунок Довірителя .
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
7.1. У випадку порушення зобов’язання (далі – порушення Договору), Сторона несе відповідальність,
визначену чинним законодавством та цим Договором.
7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням
умов, визначених у цьому Договорі.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку.
8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути
передано для вирішення у судовому порядку.
9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов
виникнення форс-мажорних обставин.
По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна
виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент
прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Строк дії Договору складає _________________рік (роки)

з моменту підписання Договору

Сторонами.
Якщо жодна з Сторін за ______ місяць (-і) до закінчення дії Договору не повідомить письмово про його
припинення, Договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах.
10.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало
місце під час дії цього Договору.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та
підписані Сторонами.
11.2. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів, Сторони повинні повідомити про таку зміну в
термін ________________________________днів з моменту настання таких змін.
11.3. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.4. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із
Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Повірений:

Довіритель:

Громадська організація
“Організація

збору,

Прізвище
розподілу

та

управління суміжними правами в Україні”
02140
м. Київ,

колективного
Ім’я
По батькові

вул. Єлизавети Чавдар, б.2, офіс 199
ЄДРПОУ / ДРФО 39785750
«ПАТ КБ ПРИВАТБАНК»
Код ЄДРПОУ 14360570
код банку 380269

Паспорт №
Видано:
Адреса:

п/р 26007056214363
Ідент. код
Телефон
e-mail

_______________________
Підпис / МП

_________________________
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