
Оферта (публічний договір, договір приєднання) 
Ліцензійна угода 

Ця Ліцензійна угода (надалі – Договір) є офертою Товариства з обмеженою 
відповідальністю "БЕСТ МЬЮЗІК", в особі директора Вороніної Мар’яни Іго-
рівни, що іменується надалі «Ліцензіар», з однієї сторони, будь-якій юриди-
чній або фізичній особі, яка прийняла викладені в даному Договорі умови та 
умови Правил Благодійної програми «DJ for Ukraine» та оплатили благодійний 
внесок Благодійній організації «Україна живе 2022» (Код ЄДРПОУ – 
44772674), надалі іменується «Ліцензіат», з іншої сторони, далі по тексту До-
говору – «Сторони».


ПРЕАМБУЛА 
Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) 
будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір, предмет якого ви-
значений в розділі 1 даного договору (далі - Послуги). У відповідності до ст. 
642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов 
публічного договору є факт здійснення Ліцензіатом платежу в рахунок опла-
ти авторських та суміжних прав згідно умов даного Договору та надання за 
запитом Ліцензіара відповідного фінансового документа, що підтверджує 
факт такої оплати. 


Сайт Ліцензіара розташований за адресою https://bestmusic.com.ua/

Сайт Благодійної організації «Україна живе 2022» https://ua2022.org

Інтернет-сторінка Благодійної програми «DJ for Ukraine» та її правил https://
www.djforukraine.com  


1. ТЕРМІНИ 
1.1. «Семпл» — означає об’єкт авторського та суміжного права, що є фра-
гментом музичного твору з текстом або без тексту у технічній переробці за-
фіксований у фонограмі

1.2. «Семпл пак» — підбірка з декількох Семплів

1.3. «Похідний Твір» — означає один музичний твір з текстом або без, ство-
рений з використанням Ліцензіатом Семплу або Семпл паку.

1.4. «Територія» — означає територію Світу за виключенням території Росій-
ської Федерації та реалізацію Ліцензіатом Права на використання Похідного 
Твору на території Світу крім території Російської Федерації.

1.5. «Право на використання» означає просту (невиключну) ліцензію на ви-
користання Семплу або Семпл паку наступними способами:

1.5.1. включення Семплу або Семпл паку до складу Похідного Твору та вико-
ристання виключно у складі Похідного Твору будь-яким способом без обме-
жень, включаючи:

1.5.1.1. запис виконання Семплу або Семпл паку у складі Похідного Твору, 
тобто фіксація (запис) звуків за допомогою технічних засобів з метою ство-
рення фонограми;

1.5.1.2. відтворення (в тому числі у складі збірника або альбому), тобто виго-
товлення одного і більше примірників Похідного Твору або його частини на 
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носіях, а також в будь-якій іншій матеріальній формі, в тому числі у формі 
звуко-або відеозапису;

1.5.1.3. розповсюдження (в тому числі у складі збірника або альбому) екзем-
плярів Похідного Твору в тому числі відчуження шляхом першого продажу, 
здавання в прокат або передання в користування іншим чином екземплярів 
Похідного Твору, в тому числі за допомогою цифрового електронного розпо-
всюдження;

1.5.1.4. експорт / імпорт екземплярів відтвореного Похідного Твору з метою 
розповсюдження на носіях;

1.5.1.5. публічне виконання у складі Похідного Твору, тобто представляти 
його в живому виконанні або за допомогою технічних засобів;

1.5.1.6. публічне сповіщення у складі Похідного Твору, тобто передача в ефір 
за допомогою радіохвиль (а також лазерних, гама-променів і ін.), в тому числі 
з використанням супутників, чи на віддаль за допомогою проводів або будь-
якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю, коли така передача 
може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддале-
ність яких від місця передачі є такою, що без такої передачі зображення і 
звуки не можуть бути сприйняті;

1.5.1.7. доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа 
може отримати доступ до нього з будь-якого місця і в будь-який час за вла-
сним вибором (забезпечення доступу за допомогою розміщення (відтворення) 
в інтерактивних мережах - локальних і всесвітньої мережі Інтернет).

1.6. «Благодійний внесок» - добровільний внесок грошових коштів від Лі-
цензіата Благодійній організації «Україна живе 2022» (Код ЄДРПОУ – 
44772674) згідно Правил Благодійної програми «DJ for Ukraine».

1.7. «Строк» - весь строк дії авторських та суміжних прав на Семпл, що пе-
редбачений чинним законодавством України. 


2. Предмет договору 
2.1. Ліцензіар, будучи власником та/або володільцем невиключних автор-
ських та суміжних прав з правом їх передачі третім особам на Семпл та 
Семпл паки, надає Ліцензіату право на використання самостійно і/або із за-
лученням третіх осіб для створення та включення Семплу до Похідного Тво-
ру, що буде створено Ліцензіатом та/або третіми особами за замовленням 
Ліцензіата, а Ліцензіат приймає зазначене право на використання, зобов’язу-
ється виплатити Благодійний внесок, який вказано у Правилах Благодійної 
програми.

2.2. Ліцензіар розуміє і визнає, що виключне право на Похідний Твір у повно-
му обсязі належатиме Ліцензіату з моменту його створення на весь строк 
охорони авторських прав.

2.3. Ліцензіар дозволяє Ліцензіату укладати субліцензійні договори (надавати 
третім особам право використову Семпл) виключно в складі Похідного Твору 
зазначеними в цьому Договорі способами, в межах Території, протягом 
Строку.


3. Винагорода 
3.1. За надання Ліцензіаром Прав на використання Семпл паку Ліцензіат ви-
плачує Благодійний внесок.




3.2. Сторонами узгоджено, що винагорода, визначена у п.4.1. є єдиною, 
справедливою та максимальною винагородою, яка підлягає виплаті Ліцензіа-
том Ліцензіару за надання ліцензії на використання Семпл паку. Ліцензіару не 
виплачується яка-небудь додаткова винагорода, крім передбаченої п.4.1. До-
говору, в тому числі яка-небудь додаткова винагорода у зв'язку з використа-
нням Похідного Твору (як то роялті, інші додаткові виплати, тощо) ані Ліцензі-
атом, ані будь-якими третіми особами, що будуть здійснювати таке викори-
стання.


4. Гарантії та відповідальність Сторін 
4.1. Ліцензіар гарантує Ліцензіату наступне:

4.1.1. Ліцензіар є власником виключних майнових авторських та суміжних 
прав та/або невиключних авторських та суміжних прав з правом їх передачі 
третім особам на використання Семплів/Семпл паків способом, що визначені 
в даному Договорі;

4.1.2. Ліцензіар має право ліцензувати використання Семплів способами, ви-
значеними цим Договором;

4.1.3. Укладання цього Договору та виконання всіх обов’язків по ньому не 
суперечить ніяким іншим зобов’язанням, взятим на себе Ліцензіаром.

4.2. Сторони визнають, що Ліцензіат укладає цей Договір, покладаючись на 
безумовну дійсність та достовірність гарантій, даних в цій Статті.

4.3. При отриманні обґрунтованого запиту від Ліцензіата, Ліцензіар зобов’я-
зується протягом 7 (Семи) робочих днів надати завірені копії документів, що 
підтверджують належне володіння Ліцензіаром правами на Семпли, а також 
можливість надання прав Ліцензіату в обсязі та на умовах, передбачених цим 
Договором.

4.4. Ліцензіар гарантує, що Ліцензіат не може бути притягнутий до жодного 
платежу на користь будь-якої третьої особи щодо використання Семплу/
Семпл паку Ліцензіатом на умовах цього Договору. Подібні звернення третіх 
осіб повинні бути врегульовані Ліцензіаром, який несе повну відповідальність 
перед такими третіми особами. У разі пред'явлення Ліцензіату третіми осо-
бами будь-яких позовних вимог щодо використання прав на Семпл/Семпл 
пак Ліцензіатом на умовах і відповідно до цього Договору Ліцензіар зобов'я-
зується вступити в судовий процес на боці Ліцензіата. У разі задоволення су-
довими органами позовних вимог третіх осіб Ліцензіар зобов'язується від-
шкодувати всі судові витрати Ліцензіату, а також виплатити Ліцензіату всі 
суми стягнень за рішеннями судових органів, що вступили в силу.

4.5. Застосування будь – якої міри відповідальності, передбаченої цим Дого-
вором, так само, як і чинним законодавством України, що поширюється на 
відносини, що регулюються цим Договором, має супроводжуватись направ-
ленням претензії (повідомлення) із зазначеним в ньому характеру порушення і 
розрахунку суми збитку (неустойки, інших санкцій). Направлення зазначеної 
претензії (повідомлення) є обов’язковою умовою, що встановлює порядок за-
стосування заходів відповідальності, передбаченим чинним законодавством 
та умовою для вступу в силу відповідних санкцій.


5. Врегулювання спорів 



5.1. У разі виникнення розбіжностей між Сторонами у зв’язку з Договором 
або з приводу його дійсності або тлумачення, Сторони повинні спробувати 
вирішити таку розбіжність шляхом переговорів. Якщо протягом тридцяти ка-
лендарних днів з моменту заяви Стороною, розбіжність не врегульована, 
будь – яка із сторін має право звернутися до суду.


6. Інші умови 
6.1. Датою укладення цього Договору визнається день надходження оплати 
Благодійного внеску.

6.2. Якщо Ліцензіат не скористався (або скористався не в повній мірі) будь – 
яким правом, даним Договором, це не буде трактуватися, як відмова цієї 
Сторони скористатися таким правом у майбутньому або в повній мірі.

6.3. Цей Договір є договором публічної оферти складений українською та ан-
глійською мовами.

6.4. З усіх питань, неврегульованих в цьому тексті Договору, Сторони керую-
ться чинним законодавством України.


Ліцензіар: 
ТОВ «БЕСТ МЬЮЗІК»


Місцезнаходження:

03124 м. Київ, вул. М. Василенко 7-А

Поштова адреса: 01135, м. Київ,

вул. Павлівська, 26/41, оф. 21 (2 під’їзд, 5 поверх) 

Код ЄДРПОУ: 40471053

р/р UA643510050000026003611526300

в АТ «УкрСиббанк» в м. Київ, МФО 351005

Не платник ПДВ

Платник податку на загальних підставах


Директор

___________________/Вороніна М.І./


