
 
 

ДОГОВІР №_____ 
про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 

 
м. Київ                                                                                                        «____»_____________2019 р. 

 
Фізична особа – громадянин/ка України ____________________________________________   
(паспорт: серія ____ № ________, виданий ____________________________________________; 
ідентифікаційний код: __________________________), який/ка проживає за адресою: 
_________________________________________________________________________________, 
іменована надалі «Правовласник», з однієї сторони, та  

Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!»,  в особі 
Заступника Голови правління Полякової Інни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, іменована 
надалі «Асоціація»,  з другої сторони,  

уклали цей Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на Твір 
(Сценарій) (далі – Договір) про таке: 

 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 
Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають: 

1.1. «Правовласник» – особа, що має виключні майнові права на Твір (Сценарій), у наслідок факту 
його створення (автор твору) або інша особа,  яка набула майнові права на Твір (Сценарій) у 
встановлений законом спосіб.  
1.2. «Твір» або «Сценарій» – літературний твір (об’єкт інтелектуальної власності), що став 
переможцем конкурсу сценаріїв «СВОЄ КІНО-3» оголошений Асоціацією в рамках комплексного 
проекту «Дивись Українське – твори своє майбутнє!»,   який служитиме основою для створення 
фільму, ролику і т.д., визначає їх художній зміст, образи, розгортання подій, жанр (Додаток №1 до 
цього Договору).  

1.3. «Конкурс» – конкурс сценаріїв «СВОЄ КІНО-3» оголошений Асоціацією в рамках 
комплексного проекту «Дивись Українське – твори своє майбутнє!». 

1.4. «Сторони» – Правовласник та Асоціація. 
1.5. «Місце укладення Договору» – за згодою Сторін: м. Київ, Україна. 
1.6. «Додатки» – обумовлені цим Договором та додані до нього документи, які мають силу 
невід’ємних Додатків, без наявності яких цей Договір вважається нікчемним.  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 
Враховуючи, що Правовласнику належать виключні майнові права на Твір (Сценарій), а Асоціація 
бажає отримати у повному складі ці права на визначених цим Договором умовах, домовились про 
наступне: 

2.1. Правовласник передає Асоціації за винагороду у повному складі виключні майнові права 
інтелектуальної власності на Твір (Сценарій) зазначений в Додатку №1. 

2.2. Передача виключних майнових прав відповідно до умов цього Договору передбачає право 
Асоціації на використання Твору (Сценарію) на всій території України та за її межами, у будь-якому 
форматі і будь-якими засобами, відомими тепер або розробленими у майбутньому, в тому числі, без 
обмежень, шляхом театрального, нетеатрального і онлайн використання, усіма можливими формами 
телебачення, радіомовлення, інтернет сповіщення, відеозаписів (включаючи різноманітні 
накопичувачі) в цілях відтворення Твору (Сценарію), публічного виконання й публічного сповіщення 
Твору (Сценарію), публічної демонстрації та публічного показу, будь-якого оприлюднення, у тому 
числі іншою організацією, переклад Твору (Сценарію), переробки, адаптації та інші подібні зміни 
Твору (Сценарію), включення Твору (Сценарію) як складової частини до збірників, альманахів, 
антологій тощо, подання Твору (Сценарію) до загального відома публіки таким чином, що її 
представники можуть здійснити доступ до Твору (Сценарію) з будь-якого місця й у будь-який час за 
їх власним вибором, екранізація Твору (Сценарію), виготовлення роликів, сюжетів, 
короткометражних фільмів на основі Твору (Сценарію), розповсюдження фільмів, роликів, сюжетів, 
короткометражних фільмів та інших форм постановки Твору (Сценарію) будь-яким шляхом, у тому 



 
 

числі засобами телебачення, трансляції в публічних місцях, кінотеатрах, мережі інтернет і т.д., у тому 
числі для отримання прибутку. Також Асоціація має право перешкоджати неправомірному 
використанню Твору (Сценарію), в тому числі забороняти таке використання. 

2.3. Правовласник гарантує, що йому належать виключні майнові права на Твір (Сценарій) які 
передаються за цим Договором. 

2.4. Правовласник гарантує, що виключні права на Твір (Сценарій), які передаються за цим 
Договором, не були передані третім особам, не перебувають у спільній частковій чи сумісній 
власності, не передавались за ліцензійними, авторськими чи іншими договорами третім особам. 

2.5. Правовласник гарантує, що Твір (Сценарій), який передається за цим Договором раніше не 
використовувався Правовласником чи третіми особами в цілях передбачених п.2.2. цього Договору.  

2.6. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на фільми, короткометражні фільми, 
ролики, сюжети і т.д., як об’єкт Авторського права, що будуть створені в наслідок використання, у 
тому числі екранізації Твору (Сценарію),  належать Асоціації. 

2.7. Асоціація при адаптації, екранізації, публікації чи іншому використанні Твору (Сценарію), 
забезпечує посилання на Правовласника, як на автора Твору (Сценарію). У разі внесення змін до 
Твору (Сценарію), його переробки чи доповненні, Асоціація може посилатися на Правовласника, як 
на співавтора.  

2.8. За цим Договором, Правовласник передає Асоціації виключні майнові права інтелектуальної 
власності на Твір (Сценарій) на увесь термін дії Авторського права без територіальних обмежень. 

2.9. Твір (Сценарій), виключні майнові права на який передаються за цим Договором, має назву 
____________________________________. Опис та зміст Твору (Сценарію) міститься в Додатку №1 
до цього Договору, що є невід’ємною його частиною.  

2.10. Укладенню цього Договору передувала учать Правовласника у відбірковому конкурсі  на 
обрання кращих сценарних робіт на підставі Регламенту Конкурсу затвердженого Наказом                   
№15/12-К від 15.12.2018 року Асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись 
українське!». 

2.11. Цей Договір є Договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної 
власності передбачений статтею 1113 Цивільного кодексу України.  

 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 
3.1. Асоціація зобов’язана виплатити Правовласнику винагороду за передачу виключних 
майнових прав на Твір (Сценарій) відповідно до положень цього Договору. 

3.2. Асоціація має право використовувати Твір (Сценарій) спільно з торговельною маркою, 
брендом, назвою і т.д., власником яких вона є або право на використання яких їй надано у законний 
спосіб. 

3.3. Асоціація має право ухвалювати рішення, ґрунтуючись на власних знаннях й досвіді, 
самостійно визначаючи тактику і стратегію використання Твору (Сценарію), керуючись 
положеннями цього Договору. 

3.4. Правовласник зобов’язаний передати Асоціації за винагороду у повному складі виключні 
майнові права інтелектуальної власності на Твір (Сценарій). 

3.5. Після укладання цього Договору, Правовласник втрачає будь-які права на використання 
Твору (Сценарію). 

3.6. Правовласник не має права виробляти концепцію, встановлювати обов’язки та давати 
вказівки Асоціації щодо використання Твору (Сценарію). 

3.7. Правовласник зобов’язаний не передавати третім особам права на Твір (Сценарій) або його 
частину. 

3.8. Якщо треті особи порушують права Асоціації, надані цим Договором, Сторони вживають 
всі заходи щодо припинення дій цих осіб та компенсації заподіяних збитків. 

3.9. Якщо Асоціації будуть пред’явлені претензії чи позови внаслідок порушення прав третіх 
осіб у зв’язку з використанням Твору (Сценарію) згідно з цим Договором, відповідальність за 
порушення авторських чи суміжних прав третіх осіб (у тому числі в порядку регресу) несе 
безпосередньо Правовласник.  



 
 

3.10. Асоціація має право перекладати Твір (Сценарій), переробляти його частково або повністю, 
робити адаптації та вносити інші зміни до Твору (Сценарію) без узгодження з Правовласником. 

 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 
4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору 
згідно чинного законодавства України. 

4.2. У разі порушення Правовласником положень п.2.3., 2.4., 2.5. Договору після його укладення 
або недотримання вимог викладених в цих пунктах на момент укладання Договору, він несе 
відповідальність перед Асоціацією, що складається з компенсації вимог третіх осіб пов’язаної з 
порушенням авторських прав на Твір (Сценарій) у тому числі в порядку регресу, компенсації 
Асоціації упущеної вигоди та відшкодування шкоди завданої діловій репутації, компенсації 
Правовласником Авторського платежу, що був ним отриманий на підставі цього Договору. 

4.3. Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні невиконанням або 
неналежним виконанням зобов’язань за цим Договором. 

4.4. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості вирішення 
таким чином у судовому порядку за національним законодавством України. 

4.5. Сторони звільняються від відповідальності, якщо шкода була завдана не з їхньої вини або 
через обставини непереборної сили.  

 
5. РОЗМІР ПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ  

 
5.1. Оплата за цим Договором здійснюється в національній валюті України. 
5.2. Авторська винагорода, згідно цього Договору, складає 10 000 (десять тисяч) гривень 00 
копійок, з них: обов’язкові податки та збори (ВЗ, ПДФО) – 1 950 (одна тисяча  дев’ятсот п’ятдесят) 
гривень 00 копійок. Таким чином,  Асоціація  виплачує  Правовласнику  за  передання виключних 
майнових прав інтелектуальної власності  8 050 (вісім тисяч п’ятдесят) гривень 00 копійок 

5.3. Асоціація виплачує Правовласнику авторську винагороду визначену в п. 5.2. цього Договору 
у готівковій чи безготівковій формі, за домовленістю Сторін, протягом 60 (шістдесяти) банківських 
днів з моменту підписання цього Договору. 

5.4. Авторська винагорода виплачується Асоціацією одноразово (однією транзакцією).  
5.5. Правовласник самостійно відповідає за оподаткування доходів отриманих у якості 
авторської винагороду відповідності до вимог чинного податкового законодавства.  
 

6. РОЗВ'ЯЗАННЯ  СПОРІВ 
 

6.1. У разі виникнення спорів між Сторонами щодо питань, які стосуються Договору, Сторони 
вирішують їх шляхом переговорів між собою.  

6.2. Якщо переговори не привели до згоди між Сторонами, то кожна з них має право звернення 
для вирішення спору до суду.  

6.3. Факт проведення або не проведення переговорів не обмежує жодну Сторону від можливості 
у той же час звернення до обраного суду. 

6.4. Територіальна юрисдикція для судового вирішення спорів за цим Договором – районні суди 
м. Києва або за місцем знаходження Асоціації. 

 
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ 

 
7.1. Цей Договір укладено на весь строк дії авторських прав на Твір (Сценарій). 
7.2. Цей Договір набуває чинності з дати підписання його обома Сторонами. 
7.3. Моментом переходу до Асоціації виключних майнових прав на Твір (Сценарій) є момент 
підписання цього Договору Сторонами. 

7.4. У випадку несплати Асоціацією авторського платежу, визначеного цим Договором, 
протягом 90 (дев’яносто) днів від тієї дати, коли такий платіж повинен бути здійсненим, цей Договір 
може бути розірваним з боку Правовласника. 

7.5. Розірвання Договору в односторонньому порядку можливе виключно у визначених цим 
Договором випадках та у випадках передбачених законодавством України. 



 
 

7.6. У разі розірвання цього Договору за письмовою згодою Сторін жодна із них не несе 
відповідальності за наслідки такого розірвання. 

7.7. Під порушенням умов цього Договору Сторони розуміють невиконання однією із Сторін 
Договору будь-якої вимоги цього Договору після його підписання обома Сторонами.  

7.8. Датою отримання Повідомлення Стороною до якої воно надіслано або Відповіді на таке 
Повідомлення вважається дата відправки Повідомлення або Відповіді на таке Повідомлення плюс 5 
(п’ять)  календарних днів.  

7.9. Якщо якась Сторона змінить свою адресу під час виконання цього Договору та письмово не 
повідомить іншу Сторону цього Договору, то вона сама відповідає за неотримання Повідомлення або 
Відповіді на таке Повідомлення. У цьому разі Повідомлення або Відповідь на таке Повідомлення 
вважаються отриманими тою Стороною, котрій воно було направлено з урахуванням положень цього 
Договору. 

 
8. ІНШІ УМОВИ 

 
8.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою на 4 (чотирьох) аркушах у двох автентичних примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

8.2. У всьому іншому, що не було передбачено цим Договором, застосовуватимуться норми 
матеріального права України. 

8.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору вносяться у письмовій формі. Вони мають бути 
підписані особами, уповноваженими на це Сторонами по Договору. 

8.4. Будь-яка інформація про іншу Сторону, яка стане відома Сторонам у зв’язку з виконанням 
цього Договору вважається конфіденційною. 

8.5. Сторони або їх представники не мають права розголошувати таку конфіденційну 
інформацію без письмової згоди на це іншої Сторони за виключенням випадків, передбачених 
чинним законодавством України. В разі завдання шкоди у зв’язку з розголошенням конфіденційної 
інформації без згоди іншої Сторони винна Сторона повинна відшкодувати іншій Стороні всі 
пов’язані з цим збитки.  

8.6. Додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами. 
 

9. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН 
 

9.1. Правовласник: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________/______________/ 

9.2. Асоціація: 
Асоціація «Сприяння розвитку 
кінематографа в Україні – дивись 
українське!» 
03164, м. Київ,  
вул. Академіка Єфремова, буд. 16, кв. 2,  
Код ЄДРПОУ: 33834743 
п/р 26001548213 
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»  
у м. Києві 
МФО 380805 
ІПН 338347426578 
Неприбуткова організація з ознакою 
неприбутковості 0039  
Тел./факс 0442071233 
 
Заступник Голови Правління 
_____________________/ І.О. Полякова / 

 



 
 

ДОДАТОК №1 
до Договору №________ від «___» _____________2019 р. 

про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 
 

м. Київ                                                                                                              «____»_____________2019 р. 
 

Фізична особа – громадянин/ка України ____________________________________________   
(паспорт: серія ____ № ________, виданий ____________________________________________; 
ідентифікаційний код: __________________________), який/ка проживає за адресою: 
_________________________________________________________________________________, 
іменована надалі «Правовласник», з однієї сторони, та  

Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!»,  в особі 
Заступника Голови правління Полякової Інни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, іменована 
надалі «Асоціація»,  з другої сторони, цим Додатком №1 від «___» _____________2019 р. до Договору 
№____ від «___» _____________2019 р. (надалі – Договір) засвідчують, що за Договором 
Правовласник передає Асоціації виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір 
(Сценарій), що має такі ідентифікації: 

 

Вид Твору (Сценарію)___________________________________________________________________ 

Назва Твору (Сценарію)_________________________________________________________________ 

Автор Твору (Сценарію)_________________________________________________________________ 

Дата створення (закінчення) Твору (Сценарію)______________________________________________ 

Опис (короткий) зміст Твору (Сценарію)___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
Кількість аркушів оригінального примірнику Твору (Сценарію), що передається ________________. 
 
9.1. Правовласник: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________/______________/ 

9.2. Асоціація: 
Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в 
Україні – дивись українське!» 
03164, м. Київ,  
вул. Академіка Єфремова, буд. 16, кв. 2,  
Код ЄДРПОУ: 33834743 
п/р 26001548213 
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві 
МФО 380805 
ІПН 338347426578 
Неприбуткова організація з ознакою 
неприбутковості 0039  
Тел./факс 0442071233 
 
 
 
Заступник Голови Правління 
 
_____________________/ І.О. Полякова / 

 
 


