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ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР №

м. Київ							«___»	_________ 2019 року

Сторона-1
________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи 
________________________________________________________________
повне найменування юридичної особи)
________________________________________________________________

в особі 
________________________________________________________________
(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір)

яка діє на підставі
________________________________________________________________
       (Статуту, Положення, іншого документа)

Сторона-2
________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи 
________________________________________________________________
повне найменування юридичної особи)
________________________________________________________________
	
в особі 
___________________________________________________________ 
(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір)

яка діє на підставі ________________________________________________
(Статуту, Положення, іншого документа)


«Сторони», уклали цей попередній договір (далі – «Договір») про наведене нижче.

1. Предмет Договору
1.1. Сторони попередньо уклали договір про публічне сповіщення аудіовізуального продукту НАЗВА ФІЛЬМУ, який буде створено Стороною-1 в строк до ___ ________ 2019 року.

2. Умови
2.1. Сторони домовились укласти Основний договір (ліцензійний договір), предметом якого буде передача Стороною-1 Стороні-2 виключних/невиключних майнових прав на використання ФІЛЬМУ на наступних умовах:
2.1.1. право на публічне сповіщення з метою розповсюдження і демонстрування фільмів (в ефірі телеканалів/кінотеатральному прокаті) у такому порядку: 
протягом ____ років із дня укладення Основного договору;
2.1.2. право на використання фрагментів (уривків) ФІЛЬМУ хронометражем до 180 секунд для здійснення анонсування показу ФІЛЬМУ.
2.2. Найменування і хронометраж ФІЛЬМУ, та інші умови його використання зазначаються у відповідному Додатку, який є невід’ємною частиною Основного договору.
2.3. Сторона-1 зобов’язана надати Стороні-2 заповнене, відповідно до встановлених вимог, прокатне посвідчення на ФІЛЬМ одночасно з підписанням Основного договору.
2.4. ПРАВА надаються Стороні-2 для публічного сповіщення ФІЛЬМУ в ефірі телевізійних каналів:
- засобами наземного ефірного мовлення;
- засобами кабельного мовлення;
- засобами супутникового мовлення;
- засобами багатоканального мовлення;
- засобами ІР-телебачення в багатоканальних мережах;
- он-лайн трансляції в мережі Інтернет на власних сайтах, в складі програми передач Сторони-2.
2.5. ПРАВА надаються Стороні-2 для публічного сповіщення ФІЛЬМУ в кінотеатральному прокаті із кількісними показниками залучення кіноекранів.
2.6. Територія дії ПРАВ – територія України, не розглядається як порушення ДОГОВОРУ випадкове прийняття телевізійного сигналу, що несе програми Сторони-2, приймачами, які знаходяться поза ТЕРИТОРІЄЮ в межах звичайного покриття центрів що передають або ретранслюють, розміщених на ТЕРИТОРІЇ, а також засобів супутникового зв’язку.

3. Права та обов’язки Сторін
3.1. СТОРОНА-1 зобов’язується:
3.1.1. По завершенню виробництва ФІЛЬМУ та отримання у встановленому порядку державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів надати Стороні-1 запис ФІЛЬМУ для попереднього перегляду.
3.1.2. За умови отримання погодження від Сторони-2, в порядку передбаченому п 2.1., підписати Основний договір протягом ___________, з дня отримання погодження.
3.1.3. Забезпечувати відповідність ФІЛЬМУ вимогам чинного законодавства України, умовам цього ДОГОВОРУ та технічним стандартам мовлення Сторони-2.
3.1.4. Надати Стороні-2, до публічного сповіщення, записи ФІЛЬМУ українською мовою озвучування в цифровому форматі шляхом завантаження записів на відповідний сервер (визначається за домовленістю сторін та повідомляються відповідні коди доступу до сервера).
3.1.5. Гарантувати повну належність йому всіх майнових прав на ФІЛЬМ, що дає Стороні-1 підстави для передачі ПРАВ Стороні-2 без будь-яких обмежень та гарантує, що будь-яка його дія, яка передбачена Основним договором, не порушує права третіх осіб.
3.1.6. Гарантувати, що при використанні ФІЛЬМУ, на умовах цього Основного договору, Стороні-2 не потрібно здійснювати жодних додаткових платежів (прямо не передбачених в ньому) на користь Сторони-1 та/або третіх сторін.
3.1.7. Забезпечувати належну якість записів ФІЛЬМУ, які передаються СТОРОНІ-2 для здійснення публічного сповіщення.
3.1.8. Надати Стороні-2, за його запитом не пізніше як за 2 (два) дні, всю необхідну документацію, що підтверджує наявність всіх необхідних прав на ФІЛЬМ та дає Стороні-1 підстави для передачі ПРАВ Стороні-2.
3.1.9. Здійснити передачу ПРАВ Стороні-2 на підставі відповідного Акту приймання- передачі прав, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін.

3.2. СТОРОНА-2 зобов’язується:
3.2.1. Демонструвати ФІЛЬМУ тільки у порядку, що буде визначено Основним договором. 
3.2.2. При публічному сповіщенні ФІЛЬМУ дотримуватися послідовності оригіналу, порядку титрів відповідно до наданих Стороною-1 записів.
3.2.3. Не передавати ПРАВА третім особам, без письмової згоди Сторони-1.
3.2.4. Не вносити будь-яких змін до ФІЛЬМУ, окрім тих що передбачені умовами цього Основного договору. 

3.3. СТОРОНА-1 має право:
3.3.1. На отримання винагороди за надання ПРАВ на публічне сповіщення ФІЛЬМУ.

3.4. СТОРОНА-2 має право:
3.4.1. Здійснювати до-ефірний перегляд записів ФІЛЬМУ, наданих Стороною-1.
3.4.2. Відмовитись від укладання Основного договору у випадку, якщо ФІЛЬМ не відповідає стандартам інформаційної кампанії та/або редакційному статуту Сторони-2.
3.4.3. Здійснювати переклад, озвучення (дублювання) ФІЛЬМУ та/або субтитрування ФІЛЬМУ будь-якою мовою (у випадку необхідності).
3.4.4. Використовувати матеріали ФІЛЬМУ хронометражем до 180 (сто вісімдесят) секунд для анонсування показу ФІЛЬМУ на власному каналі мовлення, в друкованих засобах масової інформації та мережі Інтернет.

4. Вартість ПРАВ, порядок розрахунків 
4.1. Сторони погодили вартість ПРАВ (винагорода) та умови оплати будуть встановлені під час підписання Основного договору (ліцензійного договору).

5. Відповідальність
5.1. Сторона-1 гарантує Стороні-2, що має всі необхідні повноваження і права для укладання Основного договору та гарантує, що ПРАВА будуть вільні від зобов’язань перед третіми особами, а також, що у ФІЛЬМІ не будуть вміщуватися матеріали або інформація, які порушують права третіх осіб.
5.2. Сторона-2 несе відповідальність за здійснення публічного сповіщення ФІЛЬМУ у відповідності до їх запису на матеріальних носіях Сторони-1 та порушення умов Основного договору.

6. Розв’язання спорів
6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей у зв’язку з виконанням умов цього ДОГОВОРУ, Сторони вирішують такі спори або розбіжності шляхом переговорів.

7. Обставини непереборної сили (форс - мажор)
7.1. Жодна із Сторін не нестиме відповідальності за цим договором у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань внаслідок настання обставин непереборної сили (форс-мажор), як то: стихійні лиха, катастрофи, пожежі, громадські заворушення, страйки, військові дії, законні вимоги органів державної влади, а також будь-які обставини, що знаходяться поза контролем Сторін (зокрема - прийняття закону або іншого нормативного акту, що забороняє будь-яку дію, передбачену цим договором) і перешкоджають їм у належному виконанні цього Договору.
7.2. Сторони звільняються від виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин, що зазначені у пункті 7.1. Договору. Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 30 (тридцяти) днів і не дає можливості Сторонам виконувати обов’язки за цим Договором, кожна із Сторін має право розірвати цей договір, за умови, що повідомить про це іншу Сторону письмово за 15 (п’ятнадцять) днів.

8. Строк дії Договору
8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох Сторін та діє до моменту підписання Основного договору.

9. Інше
9.1. Цей Договір укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
9.2. Всі питання, які не врегульовані цим ДОГОВОРОМ, вирішуються згідно чинного законодавства України. 
9.3. Представники Сторін, уповноваженні на укладання даного Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням даного Договору, можуть включатися до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, вони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням даного Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10. Особливі умови
10.1. Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України зобов’язання, встановлені цим Договором, припиняються, якщо Основний договір не був укладений протягом терміну, встановленого цим Договором, за умови виконання підпунктів 3.1.2. та 3.2.1. розділу З цього Договору, або якщо жодна із Сторін не направить другій стороні пропозицію про укладення Основного договору.
10.2. Якщо одна Сторона бажає припинити зобов’язання, що встановлені цим Договором, вона повинна направити іншій стороні пропозицію про відмову від укладення Основного договору. Ця пропозиція має бути оформлена письмово та вручена іншій стороні під розписку або надіслана іншій стороні поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

11. Адреси та реквізити Сторін
СТОРОНА-1:						СТОРОНА-2:


