ДОГОВІР
№ ________________ 2015
ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ПОВНОВАЖЕНЬ ПО УПРАВЛІННЮ НА КОЛЕКТИВНІЙ ОСНОВІ
МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ВИКОНАВЦЯ
м. Київ

«___» __________ 2015р.

Громадська організація "Організація збору, розподілу та колективного управління суміжними
правами в Україні", далі - УСПУ (Свідоцтво про облік організації колективного управління
№ 23/2015 від 30.06.2015р.), в особі Голови Правління Кожевнікова Вадима Станіславовича ,
який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та Виконавець в особі
______________________________________________________________, з іншої Сторони, які
при подальшому згадуванні разом іменуються Сторони, уклали даний Договір про наступне:
Сторони домовилися, що терміни у даному Договорі вживатимуся у наступному значенні:
Виконавець — суб'єкт суміжних прав, правовласник, творчою працею якого створене
виконання, а саме: Виконавець - актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або
інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює
чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної
творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і
музично-драматичних творів.
Виконання — гра на музичному інструменті, спів, читання, декламування, відображення ролі
або танцю,-інтерпретація або інша форма візуального і (або) звукового, і(або) візуальнозвукового втілення зображень, звуків, літературного або іншого твору чи фольклору.
Каталог — сукупність Виконань (об'єктів суміжного права), право на отримання винагороди за
використання в способи які передбачені даним договором, належать Виконавцю.
Фонограма - звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску,
грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі
запису, що входить до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для
виготовлення її примірників (копій).
Майнові права — майнові права інтелектуальної власності на виконання, а саме право на
використання виконання, виключне право дозволяти виконання, а також право перешкоджати
неправомірному використанню виконання, у т.ч. Забороняти таке використання.
Кошти — винагорода, відшкодування або компенсація які збирає УСПУ в інтересах виконавця
відповідно до чинного законодавства та на умовах даного договору.
Винагорода — періодичний персоніфікований платіж у грошовій формі(роялті), підставою для
якого є використання майнових прав суб'єкта суміжних прав (Виконавець).
Користувачі – фізичні або юридичні особи, які здійснюють використання об'єктів авторського і
(або) суміжних прав (Виконань).
Територія – територія, в межах якої має здійснюватися збір винагороди за використовування
Виконань, які зазначені у Каталозі.
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Значення термінів та їх визначення, викладені в однині, розповсюджуються також на їх
множину і навпаки, в залежності від контексту. Всі інші терміни, які використовуються в даному
Договорі, вживаються та розуміються Сторонами відповідно до Закону.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Відповідно до даного Договору, Виконавець передає УСПУ на термін дії даного Договору
повноваження на здійснення колективного управління майновим правом щодо отримання
Винагороди, яка належить Виконавцю за використання Виконань з каталогу (додаток до
договору №1), як вже виконаних так і тих що будуть виконані у майбутньому (під час дії даного
договору), на визначеній території, в тому числі, коли закон дозволяє використання об’єктів
суміжних прав без дозволу правовласника, але з виплатою йому винагороди, при їх
використанні наступними способами :
1.1. Публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір).
1.2. Відтворення (пряме і(або) опосередковане) своїх виконань, зафіксованих без згоди
Виконавця у фонограмі чи відеограмі, чи за його згодою, але якщо відтворення здійснюється з
іншою метою, ніж та на яку Виконавець дав свою згоду.
1.3. Розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, шляхом першого
продажу або іншої передачі права власності у разі, коли Виконавець при першій фіксації
виконання не дав дозволу виробнику фонограми( виробнику відеограми ) на її подальше
відтворення.
1.4. Комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи
відеограмі, якщо при фіксації не було згоди Виконавця на комерційний прокат і майновий
найм, навіть після розповсюдження виконань, здійсненого виробником фонограми
(відеограми) або за його дозволом.
1.5. Розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, через будьякі засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого
місця і в будь-який час за їх власним вибором , якщо при першій фіксації виконання не було
згоди Виконавця на такий вид розповсюдження.
1.6. Доведення виконання до відома публіки під час його здійснення.
1.7. Пряме чи опосередковане відтворення запису виконання будь-яким способом та у будьякій формі.
1.8. Оренда оригіналу чи примірника запису виконання.
1.9.Публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми
або її примірика.
1.10. Публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх
примірниках, в ефір.
1.11.Публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх
примірниках, по проводах(через кабель).
При цьому Виконавець надає УСПУ повноваження здійснювати збір Винагороди за
використання об'єктів суміжного права, у яких є його Виконання способами, зазначеними у
даних пунктах Договору та в межах визначених чинним законодавством.
1.12. У зазначених в п. 1.1. – 2.1. даного Договору способах Виконавець надає УСПУ на термін
дії даного Договору право дозволяти (шляхом укладання ліцензійних договорів) чи
перешкоджати Користувачам здійснювати використання виконань, а також збирати належну
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йому Винагороду на вказаній території та виплачувати її Виконавцю.
1.13. УСПУ відповідно до чинного законодавства захищає права Виконавця на отримання
винагороди за відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях виконань, зафіксованих у
фонограмах, відеограмах, аудіовізуальних творах і їх примірниках.
1.14. З метою забезпечення прав Виконавця УСПУ має право укладати договори про взаємне
представництво прав з іншими, в тому числі іноземними організаціями колективного
управління і отримувати від них Винагороду на користь Виконавця за використання його
виконань і майнових прав.
2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ УСПУ
УСПУ зобов'язується:
2.1. На підставі отриманих від Виконавця повноважень укладати з Користувачами договори та
видавати невиключні дозволи на використання виконань , а також майнових прав Виконавця.
2.2. Забезпечувати збір винагороди за використання Користувачами виконань Виконавця і
здійснити її розподіл у відповідності з умовами даного Договору, правилами встановленими
УСПУ та звітами Користувачів.
2.3. Виплачувати Виконавцю належну йому винагороду.
2.4. Зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Виконавця, відповідно до даного
Договору, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Зміст
Каталогу (додаток №1) не є конфіденційною інформацією.
2.5. За письмовою вимогою Виконавця не більше ніж двічі на рік надавати за
місцезнаходженням УСПУ для ознайомлення наявну документацію (акти, звіти) щодо
розподілу винагороди, отриманої УСПУ за укладеними з Користувачами ліцензійними
договорами, що стосуються виконань із Каталогу Виконавця.
2.6. Прикладати всі зусилля для підвищення збору винагороди Виконавця.
2.7. Під час реалізації прав та виконання обов’язків, що випливають з цього Договору, УСПУ
зобов’язується діяти добросовісно та у спосіб, що найповніше відповідає інтересам Виконавця.
УСПУ має право:
2.8. Визначати на Загальних зборах розмір відсотка , який утримується із суми зібраної
винагороди для покриття поточних витрат Організації, пов'язаних із виконанням функцій
організації колективного управління .
2.9. Робити утримання коштів на покриття витрат організації по збору, розподілу та виплаті
винагороди з загальної суми зібраної винагороди. Розмір відсотка який застосовується на
покриття витрат на строк дії чинного договору, є відсоток визначений УСПУ на дату підписання
даного договору.
2.10. Одержувати від Виконавця належним чином оформлені документи, що підтверджують
повноваження та гарантії Виконавця за даним Договором.
2.11. З метою поновлення порушених прав Виконавця та стягнення матеріальних збитків,
включаючи упущену вигоду, у разі незаконного використання його виконань, УСПУ має право
пред'явити претензії та позови від імені Виконавця. Суми, одержані УСПУ у таких випадках ,
після утримання частини коштів на погашення судових та інших об'єктивних витрат,
виплачуються Виконавцю як винагорода.
2.12. Здійснювати відповідно до чинного законодавства України будь-які юридичні дії з метою
забезпечення охорони майнових прав на
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об'єкти суміжних прав(Виконання), які передані Виконавцем в колективне управління УСПУ за
даним Договором, в тому числі шляхом фіксації фактів порушення цих прав та звернення за їх
захистом до суду.
2.13. Вимагати від Виконавця дотримання умов даного Договору та добросовісного виконання
взятих ним на себе зобов’язань.
3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець зобов'язується:
3.1. Передати УСПУ виключне право укладати з Користувачами договори та видавати
невиключні дозволи на використання виконань разом з майновими правами зазначеними у
цьому договорі способами, і право збирати на користь Виконавця належну винагороду.
3.2. Своєчасно у письмовій формі надавати УСПУ дані про усі виконання, які передано УСПУ у
колективне управління, а також щодо любих змін ініційованих Виконавцем. Адреса на яку
потрібно надсилати інформацію: nrmu.contact@gmail.com
3.3. Надавати УСПУ інформацію про виконання , що будуть виконані у майбутньому, по мірі їх
здійснення.
3.4. Надати в письмовій формі інформацію про усіх відомих йому співвиконавців (у т.ч.
Інформацію про їхнє можливе місцезнаходження) виконань, переданих УСПУ у колективне
управління , а також надати аналогічну інформацію про авторів, твори яких втілено у цих
виконаннях, та виробників фонограм і (або) відеограм, які здійснили запис цих виконань, а
також про правонаступників усіх зазначених вище суб'єктів.
3.5. Надати в письмовій формі інформацію про укладені договори з суб'єктами суміжних прав
про розподіл винагороди. Якщо дана інформація не буде надана або буде надана з
запізненням, УСПУ розподіляє винагороду відповідно чинного законодавства і згідно правилам
встановленими організацією.
3.6. Виконавець погоджується з тим, що у разі відсутності у УСПУ інформації щодо об'єктів
суміжних прав(Виконань) або її несвоєчасного надання, що зашкодило УСПУ виконати свої
обов’язки, УСПУ не має можливості здійснювати розподіл та виплату винагороди за такі
Виконання.
3.7. Своєчасно отримувати нараховану винагороду, надавати УСПУ інформацію, яка потрібна
для виконання обов'язків за даним договором, це стосується зміни творчого псевдоніму,
особистих даних, банківських реквізитів тощо.
3.8. Не відмовлятися, від пред'явлених УСПУ в інтересах Виконавця, вимог в судових та
правоохоронних органах без письмового узгодження з УСПУ. У разі відмови від таких вимог
Виконавець зобов’язаний відшкодувати УСПУ понесені витрати по веденню справи.
3.9. Не укладати самостійно договорів щодо виплати винагороди з користувачами та не
отримувати винагороду напряму від Користувачів.
3.10. Відшкодувати УСПУ реальні і документально підтверджені збитки, понесені останнім у
випадку порушення Виконавцем узятих на себе за даним Договором гарантій та зобов'язань.
3.11. Зберігати конфіденційність інформації, отриманої від УСПУ відповідно до даного
Договору, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.
3.12. В 15-денний строк надавати УСПУ документи, що підтверджують повноваження і гарантії
Виконавця за даним Договором.
3.13. Виконавець зобов’язується письмово повідомити УСПУ про всі зміни щодо об'єктів
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Каталогу Виконавця, які повинні бути внесені до Каталогу у 10-ти денний термін.
3.14. Завчасно та в письмовій формі інформувати УСПУ про необхідність направлення
Користувачам повідомлення про вилучення одного або декількох конкретних об'єктів з
Каталогу Виконавця з ліцензійних договорів, укладених УСПУ з Користувачами, у відповідності
з правилами, встановленими в УСПУ. При цьому виключно Виконавець несе всі ризики щодо
можливих збитків Користувачів та УСПУ щодо направленої заборони і за наявності
документального обґрунтування таких збитків їх відшкодовує.
3.15. Самостійно оплачувати вартість поштових витрат, перекладів, легалізації, послуг нотаріуса
тощо, пов’язаних з підготовкою та передачею УСПУ необхідних для виконання умов даного
Договору документів.
3.16. Дотримуватись умов даного Договору та сумлінно виконувати взяті за ним на себе
зобов’язання. У разі виникнення невідомих на момент підписання даного договору обставин,
пов'язаних з наданими гарантіями, терміново сповіщати УСПУ про ці обставини.
3.17. Виконавець гарантує, що підписанням цього договору він не порушує прав третіх осіб. У
разі претензій до УСПУ з цього приводу, Виконавець бере на себе всі види відповідальності та
захист УСПУ від претензій.
Виконавець має право:
3.18. Отримувати свою частку Винагороди з коштів зібраних УСПУ за використання Виконань у
порядку та термін, передбачений даним Договором.
3.19. Вимагати від УСПУ дотримання умов даного Договору та сумлінного виконання взятих за
ним на себе зобов’язань.
3.20. Вимагати вилучення з дозволів (ліцензійних договорів) УСПУ з Користувачами конкретних
об'єктів з Каталогу Виконавця.
3.21. Вимагати від УСПУ двічі на рік надавати за місцезнаходженням УСПУ для ознайомлення
наявну документацію (акти, звіти) щодо розподілу винагороди .
4. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Належна Виконавцю винагорода виплачується у національній валюті за винятком коштів
утриманих на покриття витрат організації (п.2.9) та податку передбаченому чинним
законодавством.
4.2. Сума винагороди за розрахунковий період, що має бути перерахована Виконавцю,
повинна перевищувати мінімальну визначену межу(суму) встановлену на загальних зборах
УСПУ або на засіданні Правління організації. Прийняте рішення керівного органу організації
щодо її визначення , обов'язково оформлюється протоколом.
4.3. Зібрані суми винагороди за використання виконань і майнових прав виплачуються
Виконавцю не рідше одного разу на рік. Переказ винагороди через підприємства зв'язку та
відділення банків здійснюється за рахунок Виконавця.
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВИКОНАВЦЯ
5.1. УСПУ має право здійснювати відповідно до чинного законодавства України будь-які
юридичні дії з метою забезпечення захисту майнових прав Виконавця, повноваження на
управління якими передані УСПУ за цим договором. При цьому окремі довіреність або
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доручення для представництва інтересів Виконавця (у тому числі в суді) для УСПУ не є
обов'язковими.
5.2. У випадку виявлення порушень майнових прав Виконавця УСПУ має право від імені
Виконавця, як самостійно так і через представників (фахівців у галузі права, які надають
правову допомогу (п. 5.3)):
5.2.1. здійснювати фіксацію порушення майнових прав Виконавця 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;
5.2.2. 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
Виконавця;
5.2.3. представляти інтереси Виконавця в судових органах всіх юрисдикцій та інстанцій, в
органах державної влади, підприємствах, організаціях незалежно від форми власності, а також
перед будь-якими третіми особами;
5.2.4. самостійно, з подальшою компенсацією з боку Виконавця, здійснювати всі необхідні для
виконання пункту 4 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;
5.2.5. здійснювати будь-які інші дії - як для захисту майнових прав Виконавця, так і для
реалізації своїх повноважень по управлінню цими правами.
5.3. З метою забезпечення захисту майнових прав та законних інтересів Виконавця в судовому
або позасудовому порядку (пункти 5.1 та 5.2) УСПУ має право від імені Виконавця звертатися за
оплатною фаховою допомогою до буд-яких фахівців та експертів, зокрема, до фахівців у галузі
права (юристів, адвокатів, юридичних та адвокатських компаній, які надають правову
допомогу), для чого УСПУ надається право самостійно укладати (підписувати) від імені
Виконавця з даними особами відповідні договори/ угоди та вільно визначати їх умови.
5.4. Сторони погодили, що у випадках, передбачених пунктом 5.3 Договору, УСПУ 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 Виконавця (надалі –
Порушник), за тарифами, визначеними в даних договорах/угодах.
5.5. Сторони погодились, що сума, яка стягується з Порушника або виплачується Порушником в
добровільному порядку (у т.ч. за угодою сторін) на користь Виконавця, зараховується
безпосередньо на поточний рахунок УСПУ. Надалі дані кошти з врахуванням витрат (комісій) за
здійснення банківського переказу та обов’язкових податків перераховуються/утримуються
УСПУ у відповідному обсязі та наступному порядку:
5.5.1. на рахунок фахівця у галузі права, як оплата за надані ним послуги відповідно до
укладеного договору/угоди (п. 5.3);
5.5.2. на рахунок УСПУ в розмірі 20% (двадцять відсотків)від стягнутої (виплаченої) суми, як
компенсація витрат УСПУ по забезпеченню захисту майнових прав та законних інтересів
Виконавця;
5.5.3. на рахунок УСПУ, як компенсація всіх здійснених ним платежів, які сплачуються третім
особам відповідно пункту 5.2.4 цього Договору;

6

УСПУ _______________________

Виконавець_________________________

6. ГАРАНТІЇ СТОРІН ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
6.1. Сторони гарантують, що на момент укладання даного Договору не зв’язані, та протягом
строку його дії, не будуть зв’язані будь-яким договором чи угодою, що може тим чи іншим
чином перешкодити повному чи частковому здійсненню всіх положень даного Договору.
6.2. Виконавець гарантує, що має всі необхідні повноваження для укладання даного Договору,
що саме йому на виключній основі належать права як Виконавця на об'єкти суміжних прав, які
входять до Каталогу Виконавця та передані в управління на колективній основі УСПУ за даним
Договором.
6.3. Виконавець гарантує і зобов’язується протягом терміну дії Договору не укладати без
письмового узгодження з УСПУ аналогічні договори з іншими організаціями колективного
управління в межах, наданих УСПУ повноважень за цим Договором. Сторони домовились, що
будь-який правочин, який суперечить даній умові та здійснений без повідомлення УСПУ, є
порушенням умов даного Договору.
6.4. Виконавець заявляє та гарантує достовірність та (або) дійсність всіх даних та документів, які
надаватимуться до УСПУ, а також те, що здійснене на підставі таких даних управління правами
з боку УСПУ не порушує будь-яких прав третіх осіб, у зв’язку з чим Виконавець несе за цю
гарантію повну юридичну відповідальність.
6.5. Виконавець гарантує, що у своїй діяльності, пов’язаній з виконанням даного Договору, не
буде неправомірно використовувати ділову репутацію УСПУ, неправомірно збирати,
розголошувати та використовувати комерційну таємницю та/або інформацію, а також вчиняти
інші дії, що кваліфікуються як недобросовісна конкуренція.
6.6. УСПУ гарантує дотримання конфіденційності у відношенні відомостей про доходи
Виконавця та підтверджуючих їх документів, крім випадків, передбачених чинним
законодавством України.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання і діє впродовж 5(п'яти) років. Він буде
автоматично продовжений на невизначений строк, якщо за місяць до закінчення строку
Договору жодна із Сторін не заявить у письмовій формі про своє бажання розірвати Договір.
7.2. Кожна Сторона має право достроково розірвати Договір, при цьому інша Сторона має бути
письмово попереджена про розірвання Договору за три місяці.
7.3. Факт дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Виконавця не впливає на
ліцензійні договори, укладені УСПУ з Користувачами під час дії цього Договору, а УСПУ
продовжує збір винагороди до закінчення терміну дії таких договорів.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. 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.
8.2. 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
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Сторону права посилатися на них.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. У випадку порушення зобов'язань і гарантій, узятих на себе за даним Договором, Сторона,
що порушила зобов'язання і (або) гарантію, несе відповідальність відповідно до чинного
законодавства України та даного Договору.
9.2. У випадку наявності претензій з боку третіх осіб, пов’язаних з неточністю, недостовірністю
тощо наданих даних та документів, на підставі яких УСПУ здійснило збір, розподіл та виплату
винагороди, в т.ч. щодо об'єктів суміжних прав з Каталогу Виконавця, Виконавець самостійно
несе повну відповідальність перед третіми особами і гарантує врегулювання таких претензій та
відшкодування збитків, в т.ч. упущену вигоду в повному обсязі, без залучення УСПУ.
10. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
10.1. У випадку неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів, вони
розглядаються у порядку визначеному чинним законодавством України.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Будь-які зміни, доповнення та/чи додатки до даного Договору повинні бути зроблені в
письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін. Вони є його
невід'ємною частиною.
11.2.Даний Договір укладено українською мовою та підписано Сторонами у двох примірниках,
які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
11.3. Сторони домовились, що після підписання даного Договору всі попередні переговори та
домовленості за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так
чи інакше стосуються предмету даного Договору, втрачають юридичну силу.
12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
УСПУ:

Виконавець:

Громадська організація
“Організація збору, розподілу та колективного
управління суміжними правами в Україні”
02140
м. Київ,
вул. Єлизавети Чавдар, б.2, офіс 199
ЄДРПОУ / ДРФО 39785750
«ПАТ КБ ПРИВАТБАНК»
Код ЄДРПОУ 14360570
код банку 380269
п/р 26007056214363

Прізвище
Ім’я
По батькові
Паспорт №
Видано:
Адреса:
Ідент. код
Телефон
e-mail
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Підпис / МП

Підпис / МП
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