
ДОГОВІР 

між співавторами про вклад у створення об’єктів авторських прав та співробітництво 

  

  

м. ______                                                                                       __ ________20__ року 

 

Фізична особа-підприємець ___________, який діє відповідно до законодавства України, надалі 

іменується «Автор-1», з однієї сторони, та громадянин України ____________, надалі іменується – 

«Автор-2», з іншої сторони, разом іменовані – Співавтори, уклали цей договір про вклад у 

створення об’єктів права інтелектуальної власності, розподіл прав та зобов’язань та отримання 

доходу (далі – Договір) про наступне: 

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Співавтори даним засвідчують, що творчою працею Автора-1 створено об’єкти права 

інтелектуальної власності (разом іменуються «Об’єкти»), а саме: 

- веб портал інтернет-магазин під назвою “_________”, який розміщений на домені 

http://____________ (далі у тексті - Об’єкт -1); 

- веб портал під назвою “_____”, який розміщений на домені http://_____ (далі у тексті - Об’єкт -2); 

-_________________. 

 

Співавтори даним Договором також засвідчують, що їх спільною творчою працею є ведення та 

користування сторінками та групами в соціальних мережах, та будь якими іншими пов’язаними 

проектами чи ресурсами які були та будуть створені з метою просування продажу товарів/послуг за 

допомогою об’єкту авторських прав.  

 

1.2 Ідентифікуючі характеристики об’єктів авторських прав: 

 

1.2.1. Характеристика Об’єкту-1: - веб портал на якому розміщуються _________________. 

1.2.2. Характеристика Об’єкту-2: -  веб портал на якому розміщуються ________________. 

1.2.3. ______________________________________ 

1.3 Співавтори даним засвідчують, що вклад кожного з них у створення об’єктів авторського права 

є таким, який визначено у розділі 3 цього договору. 

1.4 Шляхом підписання цього договору Співавтори підтверджують, що інтересам кожної з них 

відповідає спільне і узгоджене співробітництво у сфері ___________ та ______________, 

використовуючи створенні веб ресурси:______________________.  

1.5 Співавтори зобов'язуються здійснювати спільні дії у вищевказаній сфері з метою реалізації 

загальних інтересів і досягнення спільних цілей, а саме отримання доходу від об’єктів авторських 

прав.  

1.6 Співавтори здійснюють спільні дії в порядку і на умовах цього договору, а також окремих угод, 

укладених між ними.  

1.7 У процесі досягнення поставлених цілей і реалізації загальних інтересів Співавтори 

зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на основі рівноправності, чесного і добросовісного 

партнерства, а також захисту інтересів один одного.  

1.8 Співавтори зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної 

інформації, отриманої ними одна від одної у процесі здійснення співробітництва, згідно з умовами 

цього договору.  

1.9 Конкретні види і форми співробітництва Співавторів, а також можливе залучення ресурсів для 

досягнення спільних цілей і реалізації спільних інтересів оговорюються між ними окремо, шляхом 

укладення відповідних договорів та угод.  

1.10 Співавтори констатують той факт, що об’єкти авторських прав, що розміщенні на доменних 

іменах (назвах), знаходяться на хостингу за адресою ___________________ та на день укладання 

цього Договору зареєстровані (закріплені) на Автора-1. 

 

 

 

 

https://host80.rheingold.com.ua:1500/ispmgr


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

2.1. Предметом цього договору є врегулювання відносин між Співавторами з метою визначення 

взаємних прав та обов’язків кожного з авторів щодо створюваних об’єктів авторського права, які 

наведені у п.1.2 цього Договору. 

2.2. Авторське право на Об’єкти, які створені у співавторстві, належить всім Співавторам незалежно 

від того, чи утворюють такі Об’єкти одне нерозривне ціле або складаються із частин, кожна з яких 

має самостійне значення. 

2.3. Рішення про будь-яке використання об’єктів авторського права приймається спільно 

Співавторами, і оформлюється письмово.  

 

3. ВКЛАДИ АВТОРІВ 

 


