
ДОГОВІР № ____ 

про передачу виключних майнових прав на об'єкт авторського права:__________________________ 

 

м._________________                                      «____» _________ _______ р. 

 

________________________________, який проживає за адресою: __________________, _______________, 

______, _______, ідентифікаційний номер _______________, паспорт: серія ___, № _________, виданий 

_____________________________________________________ «_____» _______ _______ р., іменований 

надалі «Автор», з одного боку, і ___________________________________ в особі 

_______________________, що діє на підставі ____________, іменоване в подальшому «Підприємство», з 

іншого боку, спільно іменовані надалі «Сторони», уклали цей Договір про наступне: 

 

1.Визначення термінів 
1.1. Під Твором у цьому Договорі розуміється об'єкт авторського права, який створений Автором в 

результаті творчої діяльності: _________________. 

1.2. Під Твором у цьому Договорі розуміється Твір, передбачений пунктом 1.1 цього Договору, який 

створений Автором в результаті творчої діяльності. 

1.3. Під Виключними майновими правами в цьому Договорі розуміються майнові права, що належать 

виключно їх власнику за цим Договором: 

1.3.1. на використання Твору, в тому числі реалізацію Твору, як товар, і / або будь-яке інше його 

використання певними способами, застосування яких не суперечить чинному законодавству України; 

1.3.2. на видачу дозволу або заборони даного використання цього Твору іншими особами в межах терміну, 

встановленого законодавством України та цим Договором; 

1.3.3. а також право перешкоджати неправомірному використанню іншими особами цього Твору будь-

якими способами, які не суперечать чинному законодавству України, в тому числі шляхом звернення до 

суду за захистом своїх прав. 

1.4. Під передачею виключних майнових прав на Твір в цьому Договорі розуміється їх відчуження Автором 

у власність Підприємства. 

 

2. Предмет Договору 
2.1. Автор передає (відчужує), а Підприємство набуває у власність виключні майнові права на Твір, який 

створено Автором в результаті його творчої діяльності, а Підприємство за передачу (відчуження) цих прав 

виплачує Автору винагороду на умовах, в розмірі та порядку, передбачених цим Договором. 

2.2. Предметом цього Договору є виключні майнові права на Твір, які до моменту укладення цього 

Договору належали Автору на праві власності. 

2.3. З моменту підписання цього Договору Автор втрачає право власності на виключні майнові права на 

Твір, а Підприємство стає одноосібним власником і власником зазначених виключних майнових прав. 

 

3. Майнові права, які передаються Автором Підприємству. 

3.1. Автор передає Підприємству в порядку і на умовах, передбачених цим Договором, виключні майнові 

права на Твір, а саме: 

3.1.1. виключне право на використання Твору. Виключне право на використання Твору дозволяє 

Підприємству використовувати Твір в будь-якій формі і будь-яким способом, в тому числі Підприємство 

набуває такі виняткові права на використання, як: 

- опублікування (випуск у світ), в тому числі публічна демонстрація і показ;  

-відтворення будь-яким способом і в будь-якій формі, в тому числі запис в пам'ять ЕОМ. Право на 

відтворення Твору може здійснюватися в невизначеной кількості примірників виключно на розсуд 

Підприємства; 

- переклад на будь-які мови; 

- переробка, адаптація, і інші аналогічні зміни. Право на внесення до Твору змін включає в себе внесення 

змін які представляють собою його переробку та / або модернізацію (видозміна, коригування, зміна 

складових частин, елементів і інше), так і таких, які не представляють собою його переробку (включаючи 

внесення в Твір своїх реквізитів, вказівку своїх фірмових найменувань, товарних знаків (словесних, 

образотворчих, звукових і т.і.), інших засобів індивідуалізації і т. п.); 

- включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій, журналів і т.п.; 

- нанесення Твору на будь-який товар, упаковку, етикетку або інший прикріплений до товару предмет, 

використання в рекламних цілях, а також безпосередньо в рекламних акціях, шляхом демонстрації, 

розміщення на вивісках, рекламних щитах і в інших загальнодоступних місцях, а також в рекламних 

плакатах, буклетах, листівках, в іншому рекламному матеріалі; 



 


