Договір
про управління на колективній основі
майновими правами Видавця

№ Договору

____________

Дата Договору

виберіть дату

між

Громадською спілкою Авторів і Видавців Музики
(Організація)

та

Введіть найменування
(Видавець)
IPI number (за наявності) _________________

Громадська спілка Авторів i Видавців Музики

Громадська спілка «Авторів і видавців музики» (далі – Організація),
в особі ______________________________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________________________,
з однієї сторони, та
_____________________________________________________________________ (далі – Видавець) IPI
number ______________________ (за наявності),
в особі ______________________________________________________________________________ ,
що діє на підставі ________________________________________________________,
з іншої сторони,
які при подальшому згадуванні разом іменуються Сторони, уклали даний Договір про управління на
колективній основі майновими правами (далі - Договір) про наступне:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.

Управління правами на колективній основі:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
1.2.

Членство в Організації:
1.2.1.

1.2.2.

2.

Видавець передає Організації в управління майнові права на твори, права на які належать Видавцю
або стануть йому належати протягом терміну дії Договору.
Майнові права будуть вважатися переданими в управління Організації з моменту їх ідентифікації
(декларування) Видавцем відповідно до правил Організації.
Управління майновими правами Видавця буде здійснюватися лише по відношенню до тих видів
використання творів, які прямо вказані в Договорі, з урахуванням виключень і обмежень, що
заявлені Видавцем при підписанні Договору або в будь-який інший момент протягом терміну дії
Договору
Управління майновими правами означає: укладення Організацією ліцензійних та інших договорів, які
стосуються використання творів третіми особами, збір авторської винагороди, її розподіл і виплату, а
також здійснення інших дій в межах повноважень наданих Вид авцем за Договором.
В якості плати за управління майновими правами Видавця, Організація буде здійснювати утримання
коштів з доходів, що отримані у результаті управління цими правами, (далі - відрахування) у розмірі
та порядку, встановленими статутом Організації, її правилами і Договором
Управління майновими правами Видавця здійснюється на колективній основі, що означає
застосування таких же тарифів, умов, правил і методів, які застосовуються для управління
майновими правами інших осіб, які передали свої майнові права в управління Організації.
Діяльність Організації з управління майновими правами Видавця обмежується видами використання,
які перераховані в Додатку №1 до Договору.
Організація не має права здійснювати комерційне використання прав, управління якими передається
Видавцем за Договором.

В силу укладення Договору Видавець набуває статусу члена Організації, якщо для придбання цього
статусу статутом або іншими нормативними документами Організації не передбачено будь -яких
додаткових умов.
З моменту набуття статусу члена Організації, Видавець набуває всі права та обов'язки, передбачені
статутом Організації, іншими її нормативними документами, а також рішеннями її органів управління

ТВІР ЗА ДОГОВОРОМ. ДЕКЛАРУВАННЯ.

2.1.
У Договорі «твір» - оприлюднений музичний твір (з текстом або без тексту) «малих прав» - не включаючи
музично-драматичні та аудіовізуальні твори, але включаючи музичні твори, що спеціально створені для
супроводу драматичних і аудіовізуальних творів.
2.2.
Майнові права на твори, які Видавець передає в управління Організації на умовах Договору, повинні
бути ідентифіковані згідно з правилами Організації про декларування.
2.3.
Видавець зобов'язується інформувати Організацію про будь-які зміни у відомостях, які були ним
задекларовані.
2.4.
Декларації Видавця про майнові права та про зміни в раніше задекларованих відомостях стають
частиною Договору з моменту їх отримання Організацією.

Організація __________________ /_____________/
Сторінка 1 з 5

Видавець ___________________ /______________/
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3.

ТЕРИТОРІЯ

3.1.
Організація уповноважена здійснювати управління правами Видавця на колективній основі на території
всього світу, з передбаченими статтею 4 Договору застереженнями (далі - Територія Договору).
3.2.
Для управління майновими правами на території інших країн світу Видавець дозволяє Організації
залучити, на підставі договорів про представництво, іноземні авторсько -правові організації, за вибором
Організації.
3.3.
Видавець зобов'язаний повідомити Організації про укладення субвидавничих договорів (передачу
виключних майнових прав, управління якими здійснює Організація) на територію інших країн.
3.4.
Видавець не зможе пред'явити претензії до порядку розподілу винагороди О рганізацією або іноземними
організаціями колективного управління, з якими у Організації укладені договори про представництво, якщо ці
претензії ґрунтуються на наявності субвидавничого договору, про який Видавець не повідомив Організації.
3.5.
Видавець несе повну відповідальність і зобов'язання з відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні
третім особам внаслідок невиконання зобов'язання, встановленим п. 3.3. Договору.
4.

ВИНЯТКИ, ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ

4.1.
Видавець має право змінювати перелік видів використання творів, майнові права на які передані за
Договором в управління Організації.
4.2.
Видавець має право змінити територію, на якій Організація уповноважена здійснювати управління його
майновими правами.
4.3.
Зміна переліку видів використання творів може бути здійснена Видавцем у будь-який час протягом
терміну дії Договору.
4.4.
Зміна Території Договору може бути здійснена Видавцем повсякчас протягом терміну дії Договору, але
не частіше одного разу на рік.
4.5.
Для зміни переліку видів використання творів і Території Договору Видавець передає Організації заяву
про винятки та обмеження, яка стає невід'ємною частиною Договору.
4.6.
Видавець має право вилучити з управління Організації майнові права, власником яких він являється.
4.7.
Майнові права, які Видавець має намір вилучити з управління Організації, мають бути ідентифіковані
згідно з правилами Організації.
5.

ДОХІД ВІД УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ. РОЗПОДІЛ ВИНАГОРОДИ.

5.1.

Доходом від управління майновими правами визнається дохід О рганізації:
а) отриманий за використання майнових прав третіми особами,
б) отриманий в якості компенсаційної винагороди, а також
в) отриманий Організацією в результаті інвестування коштів, отриманих за використання майнових
прав, відповідно до правил, встановлених статутом та іншими нормативними документами Організ ації,
г) отриманий Організацією в якості компенсації за незаконне використання творів Видавця та/або за
порушення його майнових прав, переданих в управління Організації.
5.2.
Для визначення доходу Видавця, Організація здійснює розподіл доходу в ід управління майновими
правами відповідно до правил Організації.
5.3.
Підставою для нарахування авторської винагороди Видавцю є задекларована останнім інформація про
майнові права на твори.
5.4.
Організація не буде здійснювати розподіл доходів від управління майновими правами Видавця на твори,
щодо яких Організація має в розпорядженні задекларовані за її правилами відомості, які не дозволяють
безпомилково визначити власника або власників майнових прав (конфлікт).
5.5.
Організація зобов'язана повідомити Видавця про виявлений конфлікт і, після його усунення, зобов'язана
розподілити такі доходи.
5.6.
Організація буде регулярно публікувати та оновлювати на своєму офіційному сайті інформацію про
твори, за використання яких був отриманий дохід від управління майновими пра вами, і власники майнових прав
на які Організацією не встановлені.
6.

ВИПЛАТА ДОХОДУ ВИДАВЦЯ. ПЛАТА ЗА УПРАВЛІННЯ. ВІДРАХУВАННЯ.

6.1.
Платою за управління за Договором буде частка доходів Видавця від переданих в управління майнових
прав, розмір якої, у відсотковому відношенні до доходу, встановлюється у порядку, встановленим Статутом
Організації (комісія).
6.2.
Організація проводить виплату доходу Видавця у строки, встановлені правилами Організації, при цьому
для доходів від різних видів використання творів можуть бути встановлені різні правила.
6.3.
Організація утримує суму комісії при здійсненні виплати доходу Видавцю.
6.4.
Із сум, що підлягають виплаті Видавцю, Організація може здійснювати й інші відрахування, якщо:
а) такі відрахування встановлені законодавством України про оподаткування та інші обов'язкові
платежі, і виробляються Організацією в якості податкового агента або
Організація __________________ /_____________/
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Видавець ___________________ /______________/
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б) такі відрахування були встановлені в порядку, передбаченому законодавством України та статутом
Організації, і застосовуються до всіх осіб, що передали права в управління Організації.
6.5.
У разі відсутності доходу від управління правами в будь-якому періоді, Видавець не може бути
зобов'язаний здійснювати будь-які виплати на користь Організації.
6.6.
Інформація про розмір комісії та інші відрахування, а також про їх зміни, повинна бути опублікована на
офіційному сайті Організації своєчасно і до початку їх застосування.
6.7.
Правилами Організації може бути передбачено перенесення виплати доходу Видавця на наступний
період у разі, якщо сума такого доходу не перевищує передбаченого цими правилами значення.
7.

ЗВІТИ

7.1.
Організація регулярно, разом із здійсненням виплат, надає Видавцю звіти про управління його
майновими правами, задекларованими в Організації.
7.2.
Періодичність та зміст таких звітів встановлюються правилами Організації, але вони повинні,
щонайменше, містити інформацію:
а) про доходи Видавця окремо по кожному із задекларованих ним творів,
б) про доходи Видавця окремо по кожному з видів використання,
в) про доходи Видавця окремо по кожній з країн, що входять в Територію Договору,
г) про розмір та суму комісії,
д) про розмір та суму кожного з яких-небудь інших вирахувань, зазначених у п. 6.4 Договору.
7.3.
Організація не надає Видавцю звіт про управління правами за який-небудь період, якщо в такому періоді
дохід Видавця відсутній.
8.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.

8.1.
Організація має право використовувати надану Видавцем інформацію, а саме: обробляти, зберігати, і
передавати третім особам - виключно для здійснення управління майновими правами Видавця за Договором.
8.2.
Для управління майновими правами Видавця Організація набуває, з підписанням Договору,
повноваження на здійснення реєстрації, або декларування прав Видавця, переданих в управління за Договором,
або вчинення будь-яких інших подібних дій, необхідних для отримання від третіх осіб винагороди за
використання цих прав.
8.3.
Інформація про доходи Видавця є конфіденційною і не підлягає передачі третім особам, інакше як у
випадках і в порядку, встановлених законом України.
8.4.
Організація має право поширювати отриману від Видавця інформацію про твори та їх авторів, обробляти
і зберігати таку інформацію на електронних носіях, в базах даних, публікувати її на своєму офіційному сайті.
8.5.
Видавець гарантує, що передаючи Організації персональні дані третіх осіб, діє, не порушуючи прав цих
осіб, і що Організація не буде притягнута до будь-якої відповідальності за зберігання і обробку цих даних.
9.

ПОВНОВАЖЕННЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ ВИДАВЦЯ

9.1.
Організація має право вимагати від третіх осіб усунення порушень майнових прав, управління якими
здійснює Організація за Договором, а також відшкодування матеріальної шкоди або збитків завданих майновим
правам в результаті таких порушень, або виплати компенсації замість відшкодування матеріальної шкоди або
збитків.
9.2.
Організація має право вживати будь-які законні дії, спрямовані на захист майнових прав Видавця, у тому
числі - фіксувати факти використання творів, майновими правами стосовно яких, управляє Організація.
9.3.
У разі виявлення порушень майнових прав, управління якими здійснює Організація, остання має право
пред'являти заяви, судові позови з метою захисту порушених прав і здійснювати будь-які інші дії - як для захисту
прав Видавця, так і для реалізації своїх повноважень з управління цими правами.
9.4.
Видавець зобов'язується надати за обґрунтованим запитом Організації інформацію і документи, які
будуть необхідні для здійснення дій щодо захисту майнових прав Видавця, управління якими здійснює
Організація за Договором.
9.5.
У випадку, якщо обґрунтований запит Організації про надання Видавцем інформації залишається без
відповіді протягом одного місяця, Організація має право вважати, що Видавець відмовився від здійснення дій
Організацією на захист майнових прав Видавця.
10.

ГАРАНТІЇ

10.1.
За Договором в управління на колективній основі можуть бути передані тільки майнові права, які
належать Видавцю на винятковій основі, або виняткові майнові права третіх осіб, управління якими на Території
Договору, здійснює Видавець одноосібно.

Організація __________________ /_____________/
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Видавець ___________________ /______________/
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10.2.
Протягом терміну Договору та на Території Договору, Видавець не може самостійно здійснювати
управління майновими правами, які він передав в управління Організації, а також не має права передавати ці
права в управління іншій особі.
10.3.
Видавець гарантує, що передача їм майнових прав в управління Організації на умовах Договору не
порушує прав третіх осіб.
10.4.
Видавець гарантує достовірність та дійсність всіх декларованих в порядку, встановленому Договором та
правилами Організації, відомостей щодо своїх майнових прав, авторів творів та інших осіб - власників майнових
прав.
11.

ТЕРМІН ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

11.1.
Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом п'яти років.
11.2.
Договір вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах, якщо жодна із Сторін не
заявить про його припинення або зміну.
11.3.
Договір припиняється достроково у випадку, якщо Видавець вилучив з управління Організації усі майнові
права, передані раніше за Договором в управління Організації.
11.4.
Припинення Договору спричиняє припинення членства в Організації.
11.5.
Припинення Договору не спричиняє автоматичного припинення виданих Організацією протягом строку
Договору дозволів на використання третіми особами майнових прав Видавця, але означає неможливість
продовження таких дозволів після закінчення їх терміну.
11.6.
Кошти, отримані Організацією за використання майнових прав Видавця до укладення Договору, повинні
бути виплачені Видавцю на умовах і в порядку, передбачених Договором.
11.7.
Кошти, отримані та розподілені Організацією за використання майнових прав Видавця після припинення
Договору, повинні бути виплачені Видавцю на його вимогу і на підставі відповідного договору .
12.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1.
Сторона, яка порушила зобов'язання або гарантію, несе відповідальність відповідно до чинного
законодавства України та Договору, якщо тільки не доведе, що порушення мало місце у зв'язку з дією обставин
непереборної сили.
12.2.
Термін виконання зобов'язань за Договором продовжується на відрізок часу, рівний терміну дії обставин
непереборної сили, якщо такі обставини послужили причиною порушення строків виконання Сторонами своїх
зобов'язань, і про них було своєчасно заявлено іншій Стороні.
12.3.
У разі надання Видавцем протягом строку Договору дозволів третім особам на використання творів,
майнові права на які передані за Договором, Організація має право (а) утримати з виплат, належних Видавцю за
Договором, суму, рівну комісії, яку отримала б Організація, якби видала такі дозволи як управитель за
Договором, або (б) розірвати Договір в односторонньому порядку.
12.4.
Надання Видавцем недостовірних або недійсних відомостей чи документів звільняє Організацію від
відповідальності перед Видавцем за неналежне виконання зобов'язань за Договором, викликане такими
відомостями або документами.
12.5.
Претензії третіх осіб до Організації, пов'язані з передачею Видавцем майнових прав в управління за
Договором, повинні бути врегульовані Видавцем самостійно.
12.6.
Якщо Організація отримає претензії від третіх осіб у зв'язку з управлінням майновими правами Видавця,
у тому числі у зв'язку з розподілом зібраної Організацією винагороди, що ґрунтується на відомостях наданих
Видавцем, такі претензії мають бути врегульовані Видавцем самостійно, без залучення Організації.
12.7.
У будь-якому випадку Організація не буде нести відповідальність перед третіми особами, якщо її
рішення, дії чи бездіяльності були засновані на відомостях і документах, наданих Видавцем, а у випадку, якщо
Організація буде змушена здійснити які-небудь виплати з цієї причини, вона матиме право відшкодувати повний
розмір таких виплат з коштів, що підлягають виплаті Видавцю. Якщо коштів, що підляга ють виплаті Видавцю за
Договором, виявиться недостатньо для погашення, Організація матиме право, а Видавець буде зобов'язаний
відшкодувати непокриті збитки Організації за рахунок інших коштів та майна Видавця.
13.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1.
Сторони дійшли згоди, що Видавець в разі появи претензій до Організації, скористається своїм правом
оскаржити дії чи бездіяльність органів управління, посадових осіб та співробітників Організації в порядку,
передбаченому статутом Організації.
13.2.
У будь-якому випадку, суперечки між Сторонами з приводу Договору, вирішуватимуться шляхом
переговорів їх уповноважених представників.
13.3.
У випадку, якщо Сторонам не вдасться вирішити суперечку, він буде переданий в компетентну судову
інстанцію за місцем знаходження Організації, але тільки якщо законом України не буде передбачена можливість
розгляду таких спорів арбітрами або медіаторами.

Організація __________________ /_____________/
Сторінка 4 з 5

Видавець ___________________ /______________/

Громадська спілка Авторів i Видавців Музики

14.

ІНШІ УМОВИ

14.1.
Відносини Сторін за Договором врегульовуються положеннями Цивільного Кодексу України про управління
майном (глава 70) в частині, в якій вони не суперечать положенням Договору, а також нормами законодавства про
авторські права та про колективне управління майновими правами.
14.2.
Видавець дозволяє Організації доручати третім особам вчинення дій, необхідних для ефективного
управління переданими майновими правами. У цьому випадку Організація відповідає за дії таких осіб, як за свої
власні.
14.3.
Сторони зобов'язуються у п'ятиденний термін повідомляти один одному в письмовій формі про зміну
адреси місцезнаходження, платіжних реквізитів та надавати іншу інформацію, пов'язану з виконанням Сторонами
зобов'язань за Договором, а у разі неповідомлення відповідна Сторона несе ризик настання пов'язаних із цим
несприятливих наслідків.
14.4.
Договір укладено українською мовою, у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної із Сторін.
15.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Організація:

Видавець:

Громадська спілка
«Авторів і Видавців Музики»

Найменування
_____________________________________

Україна, 01034, м. Київ,
вул. Володимирська 47, оф. 7,

Адреса
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

код ЕДРПОУ 39744966;
поточний рахунок 26007799970297 в
ПАТ КБ «УкрСибБанк», МФО 380838

Платіжні реквізити
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Свідоцтво № 1432899

Супровід договору зі сторони
Організації здійснює:

Супровід договору зі сторони
Видавця здійснює:

_____________________________
e-mail:_______________________
тел.: +38 (____) _______

_____________________________
e-mail:_______________________
тел.: +38 (____) _______

Організація __________________ /_____________/
Сторінка 5 з 5

Видавець ___________________ /______________/

