(ЗРАЗОК)
ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВІКОМ ДО 14 РОКІВ
ЗАПОВНЮЄ І ПІДПИСУЄ ЗАКОННІЙ ПРЕДСТАВНИК!
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
про передачу виключних майнових прав
на твір образотворчого мистецтва
м. Київ

«_____» ___________ 2017 р.

Я, Іванов Іван Петрович (законний представник: мати/батько/опікун), як законний представник Іванової Іванни
Іванівни (надалі – Автор), з однієї сторони, та
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО «ІНІЦІАТИВА ЗАРАДИ
МАЙБУТНЬОГО» (надалі – Правонабувач), в особі президента Крупи Галини Василівни, що діє на підставі
Статуту, з другої сторони,
разом надалі за текстом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, керуючись нормами чинного цивільного
законодавства, законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації та законодавства про авторське
право і суміжні права, уклали цей авторський договір (надалі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до цього Договору, Автор передає, а Правонабувач набуває виключні майнові права
інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва (надалі – Твір), що передається Автором Правонабувачу у
зв’язку з участю Автора у V Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «УКРАЇНА – ЗЕМЛЯ ТАЛАНТІВ».
1.2. Твір, зазначений в пункті 1.1 цього Договору, має наступні характеристики:
- вид Твору: малюнок.
- назва: «Я малюю мрію»_________________________________________________________________.
- рік створення: 2017______________________________________________________________.
- розміри: _297х420____________________________________________________________________.
- техніка виконання: _ гуаш _________________________________________________________.
1.3. Виключні майнові права інтелектуальної власності, які є предметом даного Договору, передаються
Автором Правонабувачеві на повний строк чинності (дії) майнових прав інтелектуальної власності на Твір,
встановлений на момент укладання даного Договору чинним законодавством про авторське право і суміжні права.
1.4. Автор передає Правонабувачеві, зокрема, такі виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір,
як:
і) виключне право на використання Твору (в тому числі його оприлюднення (випуску у світ); відтворення (в
тому числі репродукування) будь-яким способом та у будь-якій формі; переробки, адаптації та/або внесення інших
подібних змін; використання зображення Твору в друкованих та/або електронних виданнях та засобах масової
інформації (буклети, каталоги, монографії тощо); включення Твору складовою частиною до збірників, баз даних,
антологій, енциклопедій тощо; супроводження Твору, при його використанні, ілюстраціями, передмовами,
післямовами, коментарями тощо; публічного показу Твору; продажу, передання в найм (оренду), на тимчасове
зберігання (в тому числі з метою публічного показу як в Україні так і за її межами) оригіналу та/або примірників
Твору тощо; імпорту примірників Твору, примірників його переробок тощо);
іі) виключне право дозволяти використання Твору;
ііі) виключне право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке
використання.
1.5. Зазначений у п. 1.4 цього Договору перелік виключних майнових прав інтелектуальної власності на Твір,
що передаються Автором Правонабувачеві, не є вичерпним. Сторони під виключними майновими правами
інтелектуальної власності на Твір, що передаються Автором Правонабувачеві згідно цього Договору, також розуміють
усі та будь-які інші виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір, передбачені чинним законодавством
України. Реалізація виключних майнових прав інтелектуальної власності на Твір, набутих Правонабувачем на підставі
цього Договору, може здійснюватись Правонабувачем як на території України, так і за її межами.
1.6. Сторони діють у рамках цього Договору на безоплатній основі. Майнові права інтелектуальної власності на
Твір передаються (відчужуються) Автором Правонабувачеві у якості безоплатної нецільової благодійної допомоги,
відповідно до положень Договору та чинного законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Автор зобов'язується:
2.1.1. Передати у власність Правонабувачеві оригінал Твору в задовільному стані збереження, на умовах,
визначених цим Договором. Передання оригіналу Твору здійснюється в момент підписання Сторонами даного
Договору. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що оригінал Твору передано Автором
Правонабувачеві.
2.1.2. Протягом строку дії даного Договору не вчиняти будь-яких дій щодо передання будь-яким третім особам
виключних майнових прав інтелектуальної власності на Твір, отриманих Правонабувачем на підставі цього Договору.
2.2. Правонабувач зобов'язаний:
2.2.1. Прийняти оригінал Твору на умовах, визначених цим Договором.
2.2.2. Не порушувати особистих немайнових прав інтелектуальної власності Автора на Твір.

2.3. Правонабувач та Автор беруть один перед одним зобов'язання не вступати з будь-якими третіми особами в
будь-які домовленості або угоди, які б порушували умови даного Договору та/або інтереси кожної із Сторін, що
випливають з предмету та умов даного Договору.
2.4. Виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір, передбачені Розділом 1 цього Договору,
переходять від Автора до Правонабувача з моменту підписання Сторонами цього Договору. З моменту переходу до
Правонабувача виключних майнових прав інтелектуальної власності на Твір, Правонабувач отримує, в тому числі,
право розпоряджатися виключними майновими правами інтелектуальної власності на Твір на власний розсуд,
зокрема, протягом строку дії цього Договору, - укладати від свого імені будь-які договори з третіми особами про
передачу (відчуження) усіх або окремих виключних майнових прав інтелектуальної власності на Твір без письмової
згоди Автора.
3. ГАРАНТІЇ
3.1. Автор гарантує, що Твір створено особисто Автором, що це оригінальний Твір і саме Автору, на дату
укладення цього Договору, належать усі особисті немайнові права інтелектуальної власності на Твір, а також усі
виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір.
3.2. Автор гарантує, що він має право передавати виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір, що
зазначені в Розділі 1 цього Договору.
3.3. Автор гарантує, що передання Правонабувачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на Твір
в обсязі, визначеному Договором, жодним чином не порушує прав третіх осіб.
3.4. Автор гарантує, що не буде оскаржувати сам та/або сприяти іншим особам в оскарженні порядку та форм
реалізації Правонабувачем набутих на підставі цього Договору виключних майнових прав інтелектуальної власності
на Твір, якщо це не завдає шкоди честі та репутації Автора.
3.5. Автор несе відповідальність за порушення гарантій, зазначених в пунктах 3.1 - 3.4 цього Договору, згідно
положень чинного законодавства України.
3.6. Правонабувач та Автор погоджують, що ім'я Автора Твору зазначатиметься у зв'язку з використанням
Твору, якщо це практично можливо.
4. УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Внесення змін і доповнень до цього Договору можливе тільки за взаємною згодою Сторін, шляхом
укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору. Розірвання цього Договору (відмова від Договору) в
односторонньому порядку допускається виключно у випадках, встановлених цим Договором.
4.2. Правонабувач має право відмовитись від цього Договору (розірвати Договір) в односторонньому порядку у
випадку, якщо будь-яка з гарантій, зазначених у пунктах 3.1 - 3.4 цього Договору, повністю або частково виявиться
невірною, хибною або помилковою.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Цей Договір є змішаним договором в понятті цивільного законодавства, набирає чинності з дня його
підписання Сторонами і діє до спливу строку, встановленого пунктом 1.3 цього Договору.
5.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке
мало місце під час його дії.
5.3. Усі спори Сторін за цим Договором вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди,
передаються на вирішення до суду відповідно до законодавства України.
5.4. Виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір у разі реорганізації/ліквідації Правонабувача
переходять у повному обсязі до його правонаступників.
5.5. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
АВТОР
Іванова Іванна Іванівна, від імені якої діє
Іванов Іван Петрович (законний представник:
мати/батько/опікун)
Паспорт громадянина України: Серія ___
№________, виданий ____________________________,
дата __________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
__________________________________________________
Зареєстрований за адресою __________________________
Місце фактичного проживання: ______________________
Телефон: _________________________________________
_________________________/____________________/
Б.П.

ПРАВОНАБУВАЧ
ВБФ ІГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО
«ІНІЦІАТИВА ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»
Код ЄДР 38282743
п/р 26004472746500
в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Амосова, 12,
БЦ «Горизонт Парк», корп. 1, пов. 5, офіс 5-С
Не є платником ПДВ

__________________________Г.В. Крупа
М.П.

м. Київ

УГОДА
до Авторського договору про передачу виключних майнових прав
на твір образотворчого мистецтва
від «_____» _________________ 2017 р.
«_____» _______ 2017 р.

Я, Іванов Іван Петрович (законний представник: мати/батько/опікун), як законний представник Іванової Іванни
Іванівни (надалі – Автор), з однієї сторони, та

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО «ІНІЦІАТИВА ЗАРАДИ
МАЙБУТНЬОГО» (надалі – Правонабувач), в особі президента Крупи Галини Василівни, що діє на підставі
Статуту, з другої сторони,
разом надалі за текстом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цю угоду (надалі – Угода) до
Авторського договору про передачу виключних майнових прав на твір образотворчого мистецтва від «______»
_________________ 2017 р. (надалі – Договір) про наступне:
1. Сторони, підписанням цієї Угоди, підтверджують та погоджуються з тим, що:
1.1. Автором, на виконання та відповідно до умов Договору, було передано, а Правонабувачем – прийнято,
оригінал Твору, визначеного п. 1.2 Договору, а саме:
- вид Твору: малюнок
- назва: «Я малюю мрію» ___________________________________________________________.
- рік створення: 2017 _______________________________________________________________.
- розміри: 297х420_________________________________________________________________.
- техніка виконання: гуаш ___________________________________________________________.
1.2. Оригінал Твору було передано Автором Правонабувачеві у якості безоплатної нецільової благодійної
допомоги, відповідно до положень п. 1.6 Договору та норм законодавства про благодійну діяльність та
благодійні організації.
1.3. Вартість оригіналу Твору, переданого Автором Правонабувачеві, визначена за згодою Сторін та
складає 10,00 грн. (десять грн. 00 коп.).
1.4. Право власності на оригінал Твору перейшло від Автора до Правонабувача в момент фактичного
отримання оригіналу Твору Правонабувачем.
1.5. Правонабувачеві, з моменту переходу до нього права власності на оригінал Твору, належить повне та
беззаперечне право реалізувати щодо оригіналу Твору усі та будь-які права, що надані власнику речі (майна)
чинним законодавством, та, зокрема, але не виключно, – право, без будь-яких додаткових погоджень зі сторони
Автора та/або повідомлень Автора, відчужити оригінал Твору шляхом, в тому числі, його публічного продажу від
свого імені та/або на свою користь (зокрема, але не виключно, – на публічних торгах, конкурсах, аукціонах
тощо).
2. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом усього строку дії
Договору.
3. Ця Угода укладена у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної зі Сторін, та є невід’ємною частиною Авторського договору про передачу виключних майнових прав
на твір образотворчого мистецтва від «_____» _________________ 2017 р.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
АВТОР
Іванова Іванна Іванівна, від імені якої діє
Іванов Іван Петрович (законний представник:
мати/батько/опікун)
Паспорт громадянина України: Серія ___
№________, виданий ____________________________,
дата __________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
__________________________________________________
Зареєстрований за адресою __________________________
Місце фактичного проживання: ______________________
Телефон: _________________________________________

ПРАВОНАБУВАЧ
ВБФ ІГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО
«ІНІЦІАТИВА ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»
Код ЄДР 38282743
Місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Амосова, 12,
БЦ «Горизонт Парк», корп. 1, пов. 5, офіс 5-С
п/р 26004472746500
в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005

_________________________/____________________/
Б.П.

____________________________ Г.В. Крупа
М.П.

