
Договір 

засновника інформаційного Інтернет-ресурсу з редакцією (головним редактором) 

 

м. ______                                                                                       «_____» _______ 20_р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________», в особі директора __________, 

що діє на підставі Статуту, з одного боку, та головний редактор інформаційного Інтернет-

ресурсу «__________», який розміщено на домені https________.com.ua/ 

____________(ПІБ), який діє від імені редакції, іменований надалі «Редакція», з іншого 

боку, іменовані надалі «Сторони»  уклали цей договір, надалі «договір», про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Цей договір регулює відносини, що виникають між Засновником та Редакцією, 

з питань пов'язаними з наповненням інформаційним контентом редактор інформаційного 

Інтернет-ресурсу  «_____________» (далі по тексту – Інтернет-ресурс). 

1.2. Сторони дійшли згоди про необхідність з наповненням інформаційним 

контентом Інтернет-ресурс  «_________________». 

1.3. Враховуючи те, що на день укладання цього договору відсутнє правове 

регулювання інтернет засобів масової інформації взаємні права та обов'язки Засновника та 

Редакції визначаються Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) 

в Україні». 

1.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________» є засновником 

Інтернет-ресурсу «______________», який був створений та розміщений на домені 

https________.com.ua/   «_____» ____20_ року. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА 

2.1. Засновник має право: 

 брати участь в управлінні справами Редакції; 

 отримувати інформацію про діяльність Редакції, в тому числі знайомитися зі 

звітністю, та іншою документацією шляхом направлення письмових запитів 

Головному редактору; 

 зобов'язати Редакцію помістити розміщати на Інтернет-ресурсі безкоштовно та в 

зазначений строк яке не підлягає редагуванню повідомлення або матеріал від імені 

Засновника (заяву засновника) обсягом не більше однієї публікації на першої 

сторінці Інтернет-ресурсу; 

 передати свої права і обов'язки третій особі, а так само Редакції, за згодою колективу 

Редакції (штатних співробітників Редакції). 

2.2. Засновник зобов'язаний: 

 не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Редакції; 

 сприяти організації діяльності Редакції; 

 нести витрати, пов'язані зі створенням і змістом Редакції; 



 виконувати прийняті на себе за цим договором зобов'язання по відношенню до 

Редакції; 

 дотримуватися положень цього договору; 

 забезпечувати Редакцію необхідною інформацією, в тому числі шляхом акредитації 

її журналістів, попереднього сповіщення про засіданнях, нарадах та інших заходах, 

забезпечуючи стенограмами, протоколами, статистичними матеріалами та іншими 

документами, створення сприятливих умов для виробництва записи і фотозйомки; 

 забезпечувати професійну і творчу самостійність Редакції, захищати професійні 

інтереси журналістів Редакції як осіб, які виконують громадський обов'язок; 

 не втручатися в діяльність Інтернет-ресурсу крім випадків, прямо передбачених 

чинним законодавством України; 

 сприяти в наданні Редакції приміщення для розміщення співробітників та сприяти 

його оснащення засобами зв'язку і іншим необхідним обладнанням; 

 виконувати прийняті на себе інші зобов'язання по відношенню до Редакції; 

 надавати Редакції інше сприяння в здійсненні нею своєї діяльності. 

2.3. Право на запуск  Інтернет-ресурсу під заявленим при його створенні назвою (право 

на назву) належить Засновнику Інтернет-ресурсу. У разі зміни засновника Інтернет-

ресурсу, в тому числі в результаті його реорганізації, право на назву переходить до 

правонаступника засновника. У разі припинення діяльності засновника Інтернет-ресурсу в 

результаті ліквідації, право на назву переходить до Редакції. У разі зміни складу 

співзасновників Інтернет-ресурсу, право на назву переходить до співзасновників, Інтернет-

ресурсу. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕДАКЦІЇ  


