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АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР № 11/05/2020 

про передачу виключного права на використання твору 

 

м. Київ         «11»травня 2020 р. 

 

 Фізична особа-підприємець 

________________________________________________,(надалі – Автор), який діє на підставі 

запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань за номером ______________________________________________, з 

однієї сторони, та 

 Фізична особа-підприємець 

________________________________________________,(надалі – Правонабувач), який діє на 

підставі запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань за номером ______________________________________________, 

з іншої сторони,(надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»)  уклали 

даний Авторський договір (надалі – Договір) про наступне:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.  Автор передає Правонабувачеві за винагороду виключні майнові права на використання 

Сценарію ОПИС ДАНОГО СЦЕНАРІЮ, ВКАЗАТИ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО НЬОГО                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________, (надалі – Твір). 

 

1.2. Передача виключних майнових прав на відповідно до умов цього Договору передбачає 

право Правонабувача на використання Твору  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 екранізації Твору, виготовлення роликів, 

сюжетів, короткометражних фільмів на основі Твору, розповсюдження фільмів, роликів, 

сюжетів, короткометражних фільмів та інших форм постановки Твору  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 Правонабувач має право 

перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке 

використання. 

1.3. Автор гарантує, що саме ним був створений Твір, який передається згідно умов даного 

Договору. 

1.4. Автор гарантує, що виключні права на Твір, 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. 

1.5. Правонабувач при екранізації, публікації чи іншому використанні Твору, забезпечує 

посилання на Автора, як на автора даного Твору. У разі внесення змін до Твору, його 

переробки чи доповненні, Правонабувач може посилатися на Автора, як на співавтора. 

1.6. Цей Договір є Договором про передачу виключного права на використання твору 

передбачений статтями 32, 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

 


