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ДОГОВІР № _______ 
про управління майновими авторськими правами  

від «____» ___________2020  року 

м. Київ, Україна                                                                                                                         «__» ______ 2020 року 

Громадська спілка «ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ І СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ» 
(надалі – «Організація»), в особі Генерального директора Нікіна Олександра Івановича, який діє на підставі Статуту, з 
однієї сторони, та 

Громадянин України____________________________ (надалі – «Правовласник) сценічне ім’я  з іншої сторони, 
які при подальшому згадуванні разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне: 

                                                                                      1. ПРЕАМБУЛА 

1.1. Закон не обмежує будь-яких осіб у їх праві передати майнові права в управління іншим особам. Так, зокрема, 
Закон України «Про авторське право і суміжні права» передбачає можливість передання майнових прав в 
управління як повіреному, так і організації колективного управління. При цьому істотні умови договору про 
управління правами не змінюється залежно від того стає управителем майнових прав повірений, організація 
колективного управління або інша особа. Нижче викладені фактичні умови на яких Правовласник передав 
Організації права управляти на колективні основі майновими правами Правовласника. Право Організації в своїй 
діяльності використовувати додаткові повноваження, якими закон наділяє організації колективного управління 
відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері 
авторського права і (або) суміжних прав» залежить від наявності у Організації статусу організації колективного 
управління на відповідний момент часу.   

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Правовласник надає Організації повноваження здійснювати управління майновими правами на об’єкти 
авторських прав (у тих сферах про які йдеться в цьому Договорі), що належать Правовласнику, а саме: дозволяти 
та/або забороняти в інтересах Правовласника використання таких об’єктів третіми особами, а також 
здійснювати інші дії передбачені цим Договором та законом. 

2.2. Надання повноважень на управління правами за цим Договором передбачає, право на укладання Організацією 
договорів про надання дозволів на використання об’єктів авторських прав третіми особами та/або договорів про 
виплату винагороди за використання об’єктів авторських прав, здійснення функцій по розподілу та виплаті такої 
винагороди, а також здійснення будь-яких інших функцій, які прямо не заборонені законом.  

2.3. Організація не використовує будь-яким способом об'єкти майнових авторських прав, права на управління якими 
передаються Правовласником за цим Договором. 

2.4. Організація здійснює безпосереднє управління відповідно до цього Договору на території України, а також має 
право здійснювати реєстрацію (декларування) переданих їй в управління за цим Договором майнових прав, в 
іноземних організаціях колективного управління та має право отримувати  винагороду в таких іноземних 
організаціях колективного управління.   При цьому Правовласник може обмежити перелік зарубіжних держав 
(тобто держав за виключенням України), в яких Організація має право отримувати винагороду від іноземних 
організацій колективного управління, шляхом направлення Організації офіційного письмового повідомлення з 
цього приводу (цінним листом із описом вкладення) із вказівкою конкретних держав в яких Правовласник має 
намір застосувати зазначене обмеження. 

2.5. Правовласник уповноважує Організації отримувати від третіх осіб, зокрема від організацій колективного 
управління, винагороду, зібрану ними за використання об’єктів авторського права (переданих в управління 
Правовласником Організації), у тому числі впродовж періодів, передуючих укладенню цього Договору. 

2.6. Правовласник визнає право Організації укладати договори про надання дозволів на використання об’єктів 
авторського права, а також договори про виплату винагороди за використання об’єктів авторського права, в тому 
числі, із особами, які діють від імені користувачів на підставі договорів доручення.  

3. ДЕКЛАРУВАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ 

3.1. Правовласник зобов’язується декларувати свої майнові права на об’єкти майнових авторських прав відповідно 
до внутрішніх правил Організації. Питання порядку декларування є процедурними питаннями стосовно 
взаємодії Організації і Правовласника. Водночас Правовласник гарантує правильність декларування та 
достовірність даних, які він зазначає при декларуванні, також Правовласник гарантує наявність у нього майнових 
прав, які він вніс у декларацію. За надані гарантії Правовласник повністю несе особисту відповідальність (в тому 
числі, перед Організацією).  

3.2. Правовласник зобов’язується інформувати Організації про будь-які зміни, що стосуються прав Правовласника на 
об’єкти майнових прав, які були передані в управління Організації. 

3.3. В першу чергу декларуванню підлягають ті об’єкти авторських прав Правовласника, за використання яких 
Організацією  зібрано винагороду.  

  

4. ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ 

4.1. Згідно цього Договору Організація отримує повноваження здійснювати управління майновими правами 
Правовласника на колективній основі щодо наступних видів використання об’єктів авторських прав: 

4.1.1. Публічне використання об’єктів авторських прав (творів): 

4.1.1.1. публічне виконання об’єктів авторських прав (творів); 
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4.1.1.2. публічне сповіщення об’єктів авторських прав (творів);  
 
4.3. Правовласник передає Організації за цим Договором право здійснювати збір винагороди при використанні об’єктів 
майнових авторських прав щодо способів, зазначених в пункті 4.1.1.1. та 4.1.1.2. Договору.  

4.4. Правовласник на Території та протягом строку дії цього Договору не здійснює самостійно збір винагороди за 
використання об’єктів авторських прав, способами які зазначені в цьому розділі Договору, та не надає дозволів на 
використання об’єктів авторських прав зазначеними способами третім особам. Правовласник також не передає майнові 
права на об’єкти авторських прав  щодо згаданих способів використання іншим особам, не доручає здійснювати щодо 
них збір винагороди (або надання дозволу) будь-яким третім особам (підприємствам, установам, організаціям) в 
незалежності від їх форми власності, а також будь-яким фізичним особам (в тому числі, фізичним особам – 
підприємцям). У разі порушення зобов’язання наданого в цьому пункті Правовласник сплачує Організації додаткову 
грошову суму, що дорівнює 10% суми коштів, що була сплачена Організації стосовно періоду дії договорів, за якими 
Правовласник надав відповідні повноваження третім особам. Зазначені кошти можуть бути утримані Організацією при 
виплаті Правовласнику належних йому коштів. 

 

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВОВЛАСНИКА. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

5.1. Правовласник зобов’язується забезпечувати Організації інформацією, яка необхідна для управління його 
правами. У випадку, якщо на запит Організації щодо надання необхідної інформації Правовласник не надасть 
належної відповіді протягом одного місяця і без цієї інформації  неможливо буде здійснити ефективне 
управління майновими правами Правовласника, то всі ризики, що можуть бути викликані неефективністю 
управління майновими правами Правовласника несе сам Правовласник. 

5.2. Правовласник надає Організації право використовувати інформацію надану Правовласником, а саме: обробляти, 
зберігати, а також передавати третім особам – виключно для здійснення колективного управління правами 
Правовласника за цим Договором. 

5.3. Інформація про доходи Правовласника є конфіденційною та підлягає передачі третім особам, тільки у випадках 
прямо передбачених законом та виключно в порядку, встановленому чинним законодавством. В той же час, 
сторони підкреслюють, що конфіденційною є інформація саме про доходи Правовласника, а не про факт 
існування цього Договору. Так Організація має право надавати копії або скан-копії цього Договору користувачам, 
державним органам, будь-яким іншим третім особам таким чином щоб інформація про доходи Правовласника 
не була розкрита.   

5.4. Організація має право розповсюджувати інформацію про об’єкти авторського права Правовласника, обробляти 
та зберігати зазначену інформацію на електронних носіях, у базах даних. 

5.5. Підписанням цього Договору Правовласник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що він належним чином 
повідомлений про права суб’єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист 
персональних даних» № 2297-VІ від 1 червня 2010 року. 

6. ПОВНОВАЖЕННЯ НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ПРАВОВЛАСНИКА 

6.1. Організація має право здійснювати відповідно до чинного законодавства України будь-які юридичні дії з метою 
забезпечення майнових прав Правовласника на об’єкти авторських прав, повноваження на управління якими 
передані Організації за цим Договором.  

6.2. Організація має право вживати будь-яких законних заходів, направлених на захист майнових прав 
Правовласника, в тому числі – здійснювати фіксацію фактів використання об’єктів авторських прав. 

6.3. У випадку виявлення порушень прав, управління якими здійснює Організація, остання має право пред'являти 
заяви, судові позови з метою захисту порушених прав та здійснювати будь-які інші дії – як для захисту прав 
Правовласника, так і для реалізації своїх повноважень по управлінню цими правами. При цьому, при здійсненні 
судового захисту інтересів Правовласника стосовно майнових прав, які передані Організації в управління, 
Організація може виступати в судовому процесі як від власного імені, так та і від імені Правовласника беручи за 
основу приписи закону. При цьому, якщо в зазначеному вище випадку Організація виступатиме від імені 
Правовласника, то ані Організації, ані представникам залученим Організація до представництва в судовому 
процесі, довіреність від Правовласника не потрібна (факту наявності цього Договору для такого представництва 
достатньо1). Правовласник підтверджує, що Організація при захисті прав Правовласника в судовому порядку має 
процесуальні права та обов’язки особи, в інтересах якої вона діє (Правовласника) в рамках передбачених 
законом.      

 

7. РОЗПОДІЛ ВИНАГОРОДИ, ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ 

7.1. Організація здійснює розподіл винагороди на підставі закону, Статуту та внутрішніх правил Організації. 

7.2. Підставою для нарахування винагороди Правовласнику є інформація про майнові права останнього, 
задекларована у відповідності з внутрішніми правилами Організації. 

7.3. Організація не здійснюватиме розподіл винагороди на ті об’єкти майнових прав Правовласника, щодо яких 
виявлено конфлікт у відповідності з внутрішніми правилами Організації. Організація зобов’язаний сповістити про 
виявлений конфлікт Правовласника та вжити усіх можливих необхідних заходів для вирішення конфлікту. 

                                                 
1 Довіреність на представника для представництва в суді видається самою Організацією, а не 

Правовласником. 
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7.4. Задля забезпечення належного розподілу та виплати винагороди Організація надає Правовласнику інформацію 
про об’єкти авторських прав, за використання яких було зібрано винагороду, та власники прав на які 
Організацією не встановлені. 

7.5. Правовласник зобов’язується приймати до уваги надану Організацією інформацію про об’єкти авторських прав та 
декларувати такі об’єкти авторських прав в першу чергу.  

7.6. Сторонами погоджено, що Організація має право на відшкодування у повному обсязі витрат, що виникли під час 
збору, розподілу та виплати винагороди із врахуванням обмежень передбачених  законом.  

7.7. Організація здійснює розподіл та виплату винагороди на користь Правовласника один раз у календарний квартал 
не пізніше ніж через 180 календарних днів після закінчення кварталу в якому відповідна винагорода була 
зібрана. 

7.8. Організація надає Правовласнику звіти про розподіл винагороди з періодичністю, зазначеною в п.7.7 Договору. 
Звітність надається у відповідності з внутрішніми правилами Організації.   

7.9. Виплата Правовласнику винагороди здійснюється після надання звіту та підписання сторонами Акту про розподіл 
винагороди. 

8. ГАРАНТІЇ СТОРІН 

8.1. Сторони гарантують, що на момент укладання цього Договору мають всі необхідні права, необхідні для 
укладення цього Договору. 

8.2. Правовласник гарантує, що на момент укладання цього Договору йому належать всі майнові права на об’єкти 
авторських прав, які передаються в управління Організації, а також що йому надано право на отримання 
винагороди за їх використання. 

8.3. Правовласник заявляє та гарантує достовірність та (або) дійсність всіх даних та документів, які надаватимуться 
Організації для декларування об’єктів авторських прав Правовласника, а також те, що здійснене на підставі таких 
даних декларування не порушує будь-яких прав третіх осіб, у зв’язку з чим Правовласник несе повну 
відповідальність. 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє безстроково. 

9.2. Кожна із Сторін має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це іншу 
Сторону шляхом направлення іншій Стороні відповідного повідомлення цінним листом відправленим за 
юридичною адресою іншої сторони. 

9.3. У випадку повідомлення однією зі Сторін про розірвання цього Договору, цей Договір стає розірваним з дати 
закінчення кварталу наступного за тим кварталом, в якому відбулось відправлення зазначеного повідомлення. 

9.4. У випадку дострокового розірвання Договору, усі неоплачені та накопичені суми та суми винагороди, що були 
зібрані протягом строку дії Договору, підлягають виплаті Правовласнику в порядку, передбаченому цим 
Договором. 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов’язань, обумовлених цим 
Договором, у тому випадку, коли це сталося за обставин, незалежних від волі сторін, які виникли після підписання 
цього Договору внаслідок подій непереборної сили, на які Сторони не могли вплинути чи їх передбачити. Строк 
виконання зобов’язань за даним Договором подовжується відповідно до часу,  протягом якого діяли такі 
обставини. 

10.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за даним Договором, зобов’язана своєчасно, не 
пізніше 10 днів, повідомити іншу Сторону про виникнення та закінчення обставин, які перешкоджають виконанню 
зобов’язань. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про початок або кінець форс-мажорних обставин 
позбавляє Сторону права посилатися на них.  

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

11.1. У випадку порушення Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та 
цього Договору, якщо тільки не доведуть, що порушення мало місце в зв'язку з дією форс-мажорних обставин чи 
обставин, що виникли не з їх вини. 

11.2. Ненадання Правовласником інформації, що є обов'язком Правовласника відповідно до п. 5.1. Договору, а також 
надання недостовірних і недійсних даних та документів, звільняє Організації від відповідальності перед 
Правовласником за неналежне виконання зобов'язань за Договором, у тому числі у випадку неправильного 
розподілу зібраної винагороди. 

11.3. У випадку наявності претензій з боку третіх осіб, пов’язаних з неточністю, недостовірністю наданих даних та 
документів, на підставі яких Організація здійснила збір, розподіл та виплату винагороди на користь 
Правовласника, останній самостійно несе повну відповідальність перед третіми особами і гарантує врегулювання 
таких претензій та відшкодування збитків. 

12. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

12.1. Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути між Сторонами в ході виконання цього Договору, 
вирішуватимуться шляхом переговорів і шляхом направлення Сторонами претензій у порядку, передбаченому 
Господарсько-процесуальним Кодексом України. 

12.2. У випадку неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів, вони повинні вирішуватися в порядку, 
встановленому чинним законодавством України. 
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13. ІНШІ УМОВИ 

13.1. В усьому іншому, що прямо не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України. 

13.2. Організація в разі звернення до суду на захист прав Правовласника щодо конкретних об’єктів авторського права 
не повинна від нього отримувати окремий дозвіл на таке звернення (за умови що Організація звернулась до суду 
саме щодо прав, які передані їй в управління). При цьому, Організація повідомляє Правовласника про кожний 
поданий в інтересах Правовласника позов впродовж 5-ти робочих днів від дати його подання на електронну 
адресу ________, таким чином забезпечивши можливість Позивачу відкликати позов до початку його розгляду по 
суті. При цьому Правовласник зобов’язується використовувати право по відкликанню позовів лише в 
надзвичайних випадках (і при цьому зобов’язується відшкодувати у випадку такого відкликання розмір судового 
збору, який був сплачений Організацією за подання позовної заяви).  

13.3. Сторони не визнають жодні можливі спекуляції третіх осіб у судових процесах з приводу повноважень Організації 
на подання позовів в інтересах Правовласника та повноважень Організації здійснювати представництво інтересів 
Правовласника в судовому процесі. Повноваження Організації з приводу ініціювання судового процесу або 
представництва в такому процесі можуть бути поставлені під сумнів третьою особою виключно у випадку 
направляння Правовласником заяви до суду з приводу обмеженості повноважень Організації у відповідному 
судовому процесі.  

13.4. Організація має право бути стягувачем у виконавчому провадженні стосовно справ в яких Організація 
представляла інтереси Правовласника. В таких випадках авансовий внесок за пред’явлення до виконання 
виконавчого документу сплачує Організація.  

13.5. Сторони розуміють, що назви розділів, включені до цього Договору, застосовуються виключно для зручності і не 
впливають на взаємовідносини Сторін, врегульовані в конкретних положеннях Договору. 

13.6. Будь-які зміни, доповнення та/або додатки до цього Договору повинні бути зроблені в письмовій формі та 
підписані уповноваженими представниками Сторін. 

13.7. Усі зміни, доповнення і додатки є невід'ємною частиною цього Договору за умови їх підписання повноважними 
представниками Сторін. 

13.8. Сторони зобов’язуються у двадцятиденний строк повідомляти одна одну в письмовій формі про зміну 
організаційно-правової форми, характеру діяльності, зміни юридичної та(або) фактичної адреси, обсягу прав, 
переліку об’єктів авторських прав, надати іншу інформацію, пов’язану з виконанням Сторонами зобов’язань за 
цим Договором, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.  

13.9. Даний Договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному 
для кожної із Сторін. 

13.10. Організація є неприбутковою організацією, Правовласник є платником податку на прибуток на загальних умовах, 
не є платником ПДВ. 

 

 

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Організація: Правовласник: 
Громадська спілка 

«Організація колективного управління авторськими і 
суміжними правами» 

 
Юридична адреса:  
02002, м. Київ, вул. А. Аболмасова 5, група приміщень 
№57, офіс №11 
ЄДРПОУ 43370642 
п/р UA 82300710000026008052674458 
ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" 
Код банка (МФО) 300711 
 
Генеральний директор 
 
 
_______________________   Нікін О.І. 

(підпис, м.п.) 

 
Громадянин України 

 
__________________________  
 

Паспорт: 
Адреса прописки: 
Фактична адреса проживання: 
ІНН 
Банк 
МФО банка 
п/р 
 
 
 
 
__________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 

ДОДАТОК № 1 
до Договору про управління майновими правами  

№ ____________від «___» _______________ 2020 року 
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м. Київ, Україна                                                                                                                         «___»______ ______ 2020 року 

Громадська спілка «ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ ТА СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ» 
(надалі – «Організація»), в особі Генерального директора Нікіна Олександра Івановича, який діє на підставі Статуту, з 
однієї сторони, та 

Громадянин України ____________________________ (надалі – «Правовласник»),   сценічне ім’я  

 , з іншої сторони, які при подальшому згадуванні разом іменуються Сторони, уклали цей Додаток про наступне: 

Сторони уклали цей Додаток про наступне: 

1. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про управління майновими правами №___________ від «___» 
____________  2020  року.  

2. Сторонами погоджено, що утримання Організацією коштів (з метою відшкодування витрат пов’язаних зі 
збором, розподілом та виплатою винагороди) має відбутись в наступних межах: 

2.1. Щодо коштів зібраних Організацією стосовно періодів до 01.04.2020:  

 20% (двадцять відсотків) від суми винагороди, зібраної на користь Правовласника – збір за управління 
Організації та 

 10% (десять відсотків) від суми винагороди, зібраної на користь Правовласника – збір до Спеціального 
соціального фонду Організації, який передбачений Статутом Організації. 

2.2. Щодо коштів зібраних Організацією стосовно періодів після 01.04.2020:  

 20% (двадцять відсотків) від суми винагороди, зібраної на користь Правовласника – збір за управління 
Організації та 

 5% (п’ять відсотків) від суми винагороди, зібраної на користь Правовласника – збір до Спеціального 
соціального фонду Організації, який передбачений Статутом Організації. 

3. Організація гарантує,  що у випадку отримання винагороди за використання об’єктів авторських прав від іншої 
української організації колективного управління загальний розмір утримання з боку Організації не перевищить 
відповідно 30% (включаючи як збір за управління, так і суми які направляються до Спеціального соціального 
фонду Організації.) щодо коштів зібраних Організацією стосовно періодів до 01.04.2020 року та 25% 
(включаючи як збір за управління, так і суми які направляються до Спеціального соціального фонду 
Організації.) щодо коштів зібраних Організацією стосовно періодів після 01.04.2020 року.  

4. У випадку, якщо Організація отримає в інтересах Правовласника винагороду від іноземної організації 
колективного управління, то розмір відрахувань в якості відшкодування витрат, пов’язаних зі збором, 
розподілом та виплатою винагороди закріплюється на межі 10% від суми винагороди, отриманою Організацією 
на користь Правовласника (тобто від доходу від прав), що складає розмір збору за управління в даному 
випадку.     

5. Цей Додаток направлений на врегулювання фінансових відносин між Правовласником та Організацією у 
приватно-правовій сфері, носить конфіденційний характер та не підлягає розголошенню будь-яким третім 
особам за винятком випадків, коли таке розголошення вимагається законом.»   

15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Організація: Правовласник: 

Громадська спілка 
«Організація колективного управління авторськими і 

суміжними правами» 
Юридична адреса:  
02002, м. Київ, вул. А. Аболмасова 5, група приміщень 
№57, офіс №11 
ЄДРПОУ 43370642 
п/р UA 82300710000026008052674458 
ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" 
Код банка (МФО) 300711 
Генеральний директор 
______________________   О.І. Нікін 

 

 
Громадянин України 

 
Паспорт: 
Адреса прописки: 
Фактична адреса проживання: 
ІНН 
Банк 
МФО банка 
п/р 
 
_________________________________ 
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