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ДОГОВІР № 114/22 

про створення за замовленням і використання 

об’єктів авторського права та суміжних прав 

  

місто Київ                                                                                                       04 жовтня 2018 року 

   

з одного боку – Фізична особа Григоров Валерій Петрович, ідентифікаційний номер 34563728, 

паспорт МК 32345, виданий Миколаївським РВ Печерського району Миколаївської області, 

21.12.2000 року, місце проживання: місто Київ, проспект Перемоги, 12, кв. 1 (далі за текстом 

“Автор”),  

з іншого боку - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЧИЙ 

БУДИНОК «ІНТЕЛЕКТ», код ЄДРПОУ 18583858, місце знаходження: 11045, м. Київ, вул. 

Отакара Ляроша, буд. 8, офіс. 4 (далі за текстом “Замовник”), в особі керівника Гавриленко 

Галини Вікторівни,  який діє на підставі Статуту, разом в подальшому іменуються “Сторони”, 

а окремо “Сторона”, заздалегідь ознайомлені з вимогами Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» та приписами чинного законодавства відносно правочину, що 

укладається, повністю розуміючи значення своїх дій, уклали даний Договір про наступне: 

   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. На умовах цього договору Автор за завданнями Замовника зобов’язується створювати 

об'єкти авторського права та/або суміжних прав (в подальшому «Твір»), передавати 

Замовникові примірники Твору та/або носій, на якому цей Твір зафіксований, та передати 

Замовникові майнові авторські права на Твір, виникнення яких обумовлене фактом його 

(Твору) створення, а Замовник зобов’язується прийняти примірник Твору та/або носій, на 

якому зафіксований Твір, та виплатити Автору обумовлену цим договором винагороду. 

1.2. Під об'єктами авторського права та/або суміжних прав в цьому договорі Сторони 

розуміють: 

- літературні письмові твори навчального характеру (книги, брошури, статті тощо);  

- музичні твори з текстом і без тексту;  

- драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для 

сценічного показу, та їх постановки;  

- аудіовізуальні твори; 

- виступи, лекції, промови та інші усні твори;  

- фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; 

- ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи; 

- похідні твори;  

- збірники творів; 

- виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, 

фольклорних та інших творів; 

- фонограми, відеограми. 

1.3. Конкретні характеристики/вимоги до Твору, який має бути створений Автором під час дії 

цього договору, визначаються в завданнях Замовника, що є невід’ємною частиною даної 

угоди.  

Автор визнає та погоджується, що у разі створення ним під час виконання цього договору, 

навчально-методичних матеріалів, які не об’єктами авторського права та/або суміжних прав в 

розумінні Закону України «Про авторське право і суміжні права», вказані матеріали без будь-

яких формальностей визнаються власністю Замовника і можуть використовуватися останнім 

на власний розсуд без виплати Автору будь-яких сум, понад винагороду, що прямо 

передбачена в п.п. 4.1. ,4.2. даного договору. 

1.4. Автор зобов'язується створити Твір особисто і не має права залучати до виконання 

договору третіх осіб. Автор зобов'язується створити Твір, зміст якого не є наклепницьким, не 

є таким, що ганьбить честь і гідність, ділову репутацію третіх осіб, не розголошує комерційну, 

службову, державну таємницю. 

 


