
ДОГОВІР 

про надання послуг та передачу виключних майнових прав 

  

  

 

м. ______                                                                       _____202__ року 

 

Фізична особа-підприємець ___________, який діє відповідно до законодавства 

України, надалі іменується «Виконавець», з однієї сторони, та громадянин України 

____________, надалі іменується – «Замовник», з іншої сторони, разом іменовані – 

Співавтори, уклали цей договір про вклад у створення об’єктів права інтелектуальної 

власності, розподіл прав та зобов’язань та отримання доходу (далі – Договір) про наступне: 

  

1. ТЕРИІНИ У ДОГОВОРІ 
 

1.1. Фотобанк Getty Images – банк зображень, які розміщуються на веб сайті - 

https://www.todayis20.com/ 

 1.2. Зображення – фото та відео зображення. 

1.3. Власні файли - фото та відео зображення у форматі (форматах) - _____________. 

1.4. Виключні майнові права –  

1.5. Модельні реалізи – договір (договори) між моделлю, фотографом і свідком, що 

дає право фотографу на публікацію, продаж, поширення та інші (ретушування, обробка, 

художні правки, демонстрація на виставках, публікація в друкованих виданнях тощо) дії з 

фотографіями, на яких зображена модель. 

1.6. Реалізи на майно - договір (договори) між власником приміщення, в якому 

здійснюється зйомка та Замовником про те, що власник приміщення не проти, що 

приміщенні проводиться  зйомка. 

1.7. Релізи на інтелектуальну власність – якщо на фотографії або відео видно картини 

якісь художників, то в договорі з власником приміщення необхідно передбачити, що він 

надає право Замовнику на використання зйомки в яких буде видно картини художників.  

 

2. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ 
 

2.1.  За цим договором Виконавець виступає посередником між Замовником і 

покупцями фото та відео зображень (надалі у тексті – матеріали», а саме Замовник надає 

Виконавцю свої матеріали для реалізації їх на фотобанку Getty Images, а Виконавець бере 

на себе задачу пошуку покупців і прийому платежів з їх продажу.   

2.2. Замовник є автором матеріалів, які на підставі цього договору надає Виконавцю 

та є єдиним власником виключних майнових прав на матеріали. 

2.3. За надання послуг за цим договором Виконавець отримує від Замовника 

винагороду у розмірі 40% від  продаж власних файлів по статистиці сайту todayis20.com. 

2.4. Сторони за цим договором домовилися про особливі умови цього договору, а 

саме: 

2.4.1. Замовник протягом дії цього договору не може використовувати власні файли 

в комерційних цілях, які передав Виконавцю. 

2.4.2. Замовник протягом дії цього договору має право використовувати власні 

файли, які передав Виконавцю тільки для портфоліо та  власної сторінки в соціальних 

мережах з метою самореклами. 

2.4.3. При проведенні зйомки Замовник зобов’язується укладати з моделями, які 

були залучені до зйомок, модельні релізи,  релізи на майно та релізи на інтелектуальну 

власність. 

 

https://www.todayis20.com/
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