Додаток №1
до Регламенту ГС «Авторів і Видавців Музики»
«Про укладення договору про управління правами»

Генеральному директору
ГС «Авторів і Видавців Музики»
ЗАЯВА

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, організаційно-правова форма відповідно до установчих документів,
ПІБ індивідуального підприємця, ПІБ автора)

в особі

______________________________________________________________________________ ,
(ПІБ)

діючого на підставі

________________________________________________________________ ,
(найменування та реквізити документа)

(А) Просить укласти Договір про управління майновими правами на колективній основі (українською мовою
☐ / на русском языке ☐) на наступних умовах:
Види використання

так/ні

а.

публічне виконання творів на концертах;

____

б.

публічне виконання творів в місцях здійснення господарської діяльності (торгівлі та
надання інших послуг) як з платним так і з безплатним входом, а також в громадських
місцях при проведенні культурно-масових заходів;

____

в.

публічне виконання творів в кінотеатрах при публічному показі чи демонстрації
кінофільмів та в театрах;

____

г.

публічне сповіщення творів в ефір, по кабелю, з використанням супутника, в Інтернет, в
тому числі в складі аудіовізуальних творів;

____

д.

ретрансляція творів;

____

е.

подання творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть
здійснити доступ до творів з будь якого місця і будь-який час за їх власним вибором в
мережі Інтернет;

____

ж. ; запис, відтворення та розповсюдження творів на носіях;
з.
и.
к.

____

запис, відтворення та розповсюдження творів в мережі Інтернет;
використання творів у формі «мобільного контенту»;
одержання винагороди у формі відрахувань з виробників та імпортерів обладнання та
(або) матеріальних носіїв, із застосуванням яких в домашніх умовах можна здійснити
відтворення творів.
Територія включає
тільки територію країн

____
____

____

Територія всього світу
за винятком території країн

Заявник гарантує, що права зазначені вище не передані в управління іншій організації колективного
управління
Підпис заявника
________________________
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(Б) Заявник також повідомляє про рішення стати членом громадської спілки Авторів І Видавців Музики (далі
- Спілка) і при цьому підтверджує, що:
• ознайомлений із статутом Спілки,
• ознайомлений з правами та обов'язками членів Спілки,
• зобов'язується дотримуватися діючих правил Спілки та рішень її органів управління,
• зобов'язується приймати участь у Загальних зборах членів Спілки,
• не є членом інших громадських об'єднань, які керують майновими правами на умовах, зазначених
вище - у розділі (A) цієї Заяви.
Підпис підтверджує рішення
заявника щодо членства у Спілці

ТАК / НІ
(викреслити)

____________________________

Якщо членство набувається юридичною особою, до Заяви додається рішення повноважного органу
управління юридичної особи про вступ до Спілки та про осіб, повноважних представляти цю юридичну
особу.

АНКЕТА
1. Заявник:

1а. _____________________________________________________________________________
(скорочене найменування заявника) або (ПІБ автора )

1б. _____________________________________________________________________________
(фірмове найменування, торговий знак, лейбл - всі, якщо кілька) або (псевдонім автора)

1в. _____________________________________________________________________________
(творча роль автора - композитор, автор тексту)

2. Адреса: _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(повна адреса для кореспонденції, індекс)

3. Телефон:

_______________________, e-mail:

_______________________________________, www:

5. Керівник, особа яка діє без довіреності:

______________________________________________________________________________
(посада, ПІБ)

6. Особи, правомочні представляти заявника в Спілці:

______________________________________________________________________________
(ПІБ усіх осіб)

7. День народження Автора _______________________________________________________________
(ДД/ММ/ГГГГ)

8. ИНН або ЄДРПОУ _______________________________________________________________________
9. Платіжні реквізити:

9а. ________________________________________________________________
(номер рахунку)

9б. ______________________________________ 9в. ___________________________________________
(найменування банку, відділення, філії)

(код банку)

Підпис заявника
________________________
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