СУБЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР №
Цей субліцензійний договір (далі – Договір) складено та підписано у місті Києві __________
року між:
(1) _________________________ (далі по тексту – “Субліцензіат”), в особі _______, який
діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
(2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Старлайт Діджитал» (далі по тексту "Ліцензіат") в особі директора департаменту розвитку мережі Кізіми Г.Ю., що діє
на підставі довіреності № 02/03/15 від 02.03.15 р.,
Ліцензіат та Субліцензіат надалі за текстом цього Договору разом можуть іменуватись як
«Сторони», а кожен окремо – як «Сторона».
ВРАХОВУЮЧИ, що:
(i)
(ii)

Ліцензіат має виключне право на укладання субліцензійних договорів щодо
ретрансляції Програм Телеканалів на території України;
Субліцензіат має намір здійснювати Ретрансляцію Програм у Телемережі на Території.
Сторони уклали цей Договір про таке:

1.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Сторони домовились про те, що терміни, які використовуються у тексті цього Договору,
мають тлумачитись у такий спосіб:
1.1.1. Абоненти – споживачі Програмної послуги (фізичні чи юридичні особи), що
отримують Програмну послугу на умовах договору, укладеного між Субліцензіатом та
Абонентом.
1.1.2. Звітний період – квартал (проміжок часу, який складається з трьох календарних місяців,
починаючи з січня), протягом строку дії цього Договору.
1.1.3. ТВК - певна смуга частот, на якій Субліцензіат здійснює Ретрансляцію певної програми в
Телемережі;
1.1.4. Логотип – комбінація позначень, яка використовується для ідентифікації і вирізнення
Програми певного Телеканалу від програм інших телерадіоорганізацій, і присутня на
телеекрані протягом трансляції Програми.
1.1.5. Пакет програм – перелік телепрограм, які Субліцензіат пропонує Абонентам на
договірних засадах як цілісну інформаційну послугу.
1.1.6. Програма – поєднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телепередач),
фільмів, інших аудіовізуальних творів, рекламних блоків, анонсів, іншої інформації,
яка має постійну назву, Логотип і транслюється відповідним Телеканалом за певною
сіткою мовлення. Далі в Договорі: Програма – Програма одного з Телеканалів;
Програми – сукупність Програм всіх Телеканалів за цим Договором.
1.1.7. Програмна послуга - формування Субліцензіатом Пакетів програм та забезпечення
Абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах.
1.1.8. Режим реального часу – режим Ретрансляції, в результаті якого, доступ Абонента до
Програми відбувається одночасно із трансляцією Програми відповідним Телеканалом
в ефірі.
1.1.9. Ретрансляція – прийом та одночасна передача з використанням Телемережі сигналу, що
містить Програми, на Території, у повному обсязі в Режимі реального часу задля надання
Програмної послуги.
1.1.10. Субліцензія – передача Ліцензіатом Субліцензіату невиключного майнового права на
використання Програм, шляхом Ретрансляції, яка здійснена за згодою ліцензіарів,
якими є Телеканали.
1.1.11. Територія – відповідний перелік адміністративно-територіальних одиниць та адрес
Абонентів, в межах яких, Субліцензіат надає Програмну послугу, згідно діючої ліцензії
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (Територія
визначається у додатку № 1 до цього Договору).
1.1.12. Телеканал – юридична особа, яка є телерадіоорганізацією згідно з законодавством
1.1.

України та має ліцензію (ліцензії) на мовлення Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення. Далі в Договорі: Телеканали - ПрАТ «Міжнародний
Медіа Центр - СТБ» (Програма – СТБ), ТОВ «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія
(ICTV)» (Програма – ICTV) , ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ» (Програма – Новий канал), ТОВ
«Хмарочос Медіа» (Програма – QTV), ТОВ «Телеодин» (Програми – М1, М2), а кожен
окремо – Телеканал.
1.1.13. Телемережа – телекомунікаційна мережа, що використовується Субліцензіатом для
надання Програмної послуги за певними стандартами розповсюдження, зазначеними в
діючій ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
Субліцензіата. Стандарти розповсюдження визначаються у додатку № 1 до цього
Договору. Межі Телемережі обмежені Територією.
1.2. Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі і не отримали відповідного
визначення в Договорі, тлумачаться відповідно до чинного законодавства України.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.
3.1.7.

3.2.

2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Ліцензіат на умовах, визначених у цьому Договорі, надає Субліцензіату Субліцензію.
Вид Субліцензії – невиключна.
Субліцензія діє на Території.
Строк дії Субліцензії починається з дати підписання акту прийому-передачі права на
Ретрансляцію, відповідно до п. 2.5. Договору, за умови надання Субліцензіатом
Ліцензіату завіреної копії діючої ліцензії провайдера програмної послуги виданої
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення з усіма додатками до
неї, та закінчується зі спливом строку дії цього Договору, але, в будь-якому випадку,
Субліцензія діє не довше строку дії відповідної ліцензії провайдера програмної послуги
виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.
Надання Субліцензії підтверджується двостороннім актом прийому-передачі права на
Ретрансляцію, складеним у двох примірниках, який підписується уповноваженими особами
Сторін.
Ліцензіат гарантує, що він має виключні повноваження на використання Програм,
шляхом Ретрансляції, видане ліцензіарами, якими є Телеканали, в обсязі достатньому
для укладення цього Договору.
3. ІСТОТНІ УМОВИ НАДАННЯ СУБЛІЦЕНЗІЇ
Ліцензіат надає Субліцензіату Субліцензію для використання з обов’язковим
дотриманням наступних істотних умов:
Ретрансляція усіх Програм усіх Телеканалів протягом всього строку дії Субліцензії, за
виключенням випадків передбачених цим Договором;
Ретрансляція Програм цілодобово, за виключенням випадків передбачених цим
Договором;
Ретрансляція Програм в Режимі реального часу; допускається технічна затримка між
прийомом сигналу, що містить Програми, приймальним обладнанням Субліцензіата з
джерела сигналу та доставкою такого сигналу до кінцевого обладнання Абонента не більше
ніж на десять секунд;
протягом всього строку дії Субліцензії, здійснювати, одночасно, Ретрансляцію всіх
Програм, у складі одного Пакету програм, можливість перегляду якого має
максимальна кількості Абонентів та за який стягується абонентна плата;
Програми повинні бути доступні для перегляду всіма Абонентами у кожному Пакеті
програм в рамках Програмної послуги, за виключенням випадків передбачених цим
Договором;
Ретрансляція Програм виключно в межах Телемережі;
забезпечення Субліцензіатом належної якості сигналу, який отримують Абоненти,
відповідно до встановлених законодавством норм і стандартів, таким чином, щоб
забезпечити Абонентам можливість постійного перегляду Програм в належній якості;
У разі порушення Субліцензіатом істотних умов надання Субліцензії, визначених у п.
3.1. Договору, Ліцензіат має право відкликати Субліцензію, відправивши Субліцензіату
відповідне письмове повідомлення та вимагати виплату відповідної компенсації. У

такому випадку, дія Субліцензії припиняється з дати, вказаної Ліцензіатом у
відповідному повідомленні, і не потребує підписання Сторонами будь-яких документів
до цього Договору.
4.
ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Ліцензіат зобов’язаний:
4.1.1. надати Субліцензіату Субліцензію;
4.1.2. надати Субліцензіату параметри прийому сигналу, що містить Програми та зазначити
такі параметри у додатку № 1 до даного Договору;
4.1.3. письмово повідомляти Субліцензіата про зміну параметрів прийому сигналу, визначені
в додатку № 1 до Договору, не пізніше ніж за 10 днів до такої зміни. Зміни вважаються
внесеними з моменту отримання Субліцензіатом такого повідомлення.
4.2. Субліцензіат зобов’язаний:
4.2.1. використовувати Субліцензію з безумовним дотриманням істотних умов, викладених у
п. 3.1. Договору;
4.2.2. здійснювати Ретрансляцію Програм в Телемережі на ТВК, вказаному у додатку № 1 до
Договору; зміна ТВК оформлюється відповідним додатком до Договору, який
підписується уповноваженими представниками Сторін;
4.2.3. у разі зміни параметрів прийому сигналу, відповідно до п. 4.1.2. Договору, приймати
сигнал, що містить Програми, згідно з параметрами, вказаними Ліцензіатом у
відповідному письмовому повідомлені;
4.2.4. унеможливити перегляд Абонентами Програм з використанням сервісів та/або
технологій «pay TV», «video on demand», «Time Shift» та інших технологій та/або
сервісів, за допомогою яких здійснюється відтворення Програм;
4.2.5. не допускати публічної демонстрації Програм за допомогою кінцевого обладнання
Абонентів та іншого використання Абонентами кінцевого обладнання з комерційною
цілю, за виключенням випадків, передбачених цим Договором.
4.2.6. зазначити у додатку № 1 до Договору кількість Абонентів, які користуються
Програмною послугою Субліцензіата, станом на момент підписання цього Договору та
письмово повідомляти Ліцензіата про зміну кількості Абонентів кожні півроку, з
моменту підписання цього Договору;
4.2.7. Субліцензіат має право припиняти Ретрансляцію Програм виключно на час, необхідний
для проведення профілактичних заходів, пов`язаних із технічним обслуговуванням
Телемережі, але на не більше ніж на 12 годин на місяць;
4.2.8. надати Ліцензіату належним чином завірені копії наступних документів Субліцензіата:
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців, ліцензія (ліцензії) провайдера програмної послуги, видана Національною
радою України з питань телебачення і радіомовлення; надати інші документи, у разі
відповідної вимоги Ліцензіата.
4.3. Субліцензіат не має права:
4.3.1. здійснювати ретрансляцію Програм поза Телемережею;
4.3.2. переривати Ретрансляцію з будь якою метою;
4.3.3. здійснювати Ретрансляцію з порушенням умов, викладених у цьому Договорі;
4.3.4. отримувати від Абонентів окрему плату за доступ до кожної Програми окремо;
4.3.5. надавати можливість перегляду Абонентами Програм з використанням сервісів та/або
технологій «pay TV», «video on demand», «Time Shift» та інших технологій та/або
сервісів, за допомогою яких здійснюється відтворення Програм;
4.3.6. передавати (повністю або частково) третім особам право на Ретрансляцію, отримане
Субліцензіатом за цим Договором, без відповідної письмової згоди Ліцензіата;
4.3.7. надавати доступ до Програм третім особам, які не є Абонентами;
4.3.8. здійснювати будь-які зміни та/чи доповнення Програм, зокрема, але не обмежуючись:
здійснювати (вносити) скорочення, пропуски, перемонтаж, зміни (включаючи титри),
модифікації, доповнення при Ретрансляції Програм, перекривати вихідні дані
Телеканалів, видаляти та/або перекручувати рекламні матеріали; розміщувати будьяку інформацію, у т.ч. рекламного характеру, при Ретрансляції Програм тощо.
Субліцензіат не має право суміщати Ретрансляцію Програм з будь-якою інформацією у

вигляді «рухомого рядку», накладання титрів, плашок, будь-яких відео, графічних
зображень, ефектів, звукових ефектів тощо;
4.3.9. здійснювати самостійно запис та/або відтворення Програм, чи їх окремих частин, а
також дозволяти здійснювати запис та/або відтворення Програм, чи їх окремих частин
на будь-які носії працівникам Субліцензіат та/або третім особам.
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ВИНАГОРОДА (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ І ПОРЯДОК
РОЗРАХУНКІВ
За використання Програм, шляхом Ретрансляції, Субліцензіат сплачує Ліцензіату
винагороду (роялті) у розмірі 3 000 (три тисячі) грн. 00 коп. за один квартал (Звітний
період).
Виплата винагороди (роялті) за Звітний період здійснюється Субліцензіатом
щоквартально, шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний
рахунок Ліцензіата, зазначений у цьому Договорі, не пізніше 10 числа місяця, який йде
за Звітнім періодом. Виплата винагороди (роялті) за Звітний період вважається
здійсненою в момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіата.
У випадку, якщо цей Договір було укладено не першого числа поточного Звітного
періоду, то оплата за цей період розраховується пропорційно фактичної кількості днів
від дати укладення цього Договору до кінця поточного Звітного періоду.
Сума винагороди (роялті) не оподатковується ПДВ згідно п.п.196.1.6 Податкового
кодексу України.
Ліцензіат є платниками податку на прибуток на загальних умовах.
Субліцензіат _________________________________.
В наступному місяці після поточного Звітного періоду, після отримання Ліцензіатом
винагороди (роялті) за поточний Звітній період, Ліцензіат надає Субліцензіату акт про
сплату винагороди (роялті). Субліцензіат протягом 5 (п’яти) робочих днів, з моменту
отримання акта про сплату винагороди (роялті), зобов’язаний його підписати та
повернути підписаний екземпляр цього акту.
У випадку, коли Субліцензіат безпідставно не підписав наданий Ліцензіатом акт про
сплату винагороди (роялті) протягом 5 (п’яти) робочих днів та/або не повернув
підписаний екземпляр цього акту Ліцензіату, такий акт про сплату винагороди (роялті)
вважається узгодженим та підписаним Субліцензіатом.

6.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання (неналежне виконання) своїх зобов`язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим
Договором.
6.2. У випадку невиконання (неналежного виконання) зобов`язань за цим Договором, винна
Сторона відшкодовує іншій Стороні прямі збитки, завдані внаслідок такого
невиконання (неналежного виконання), які підтверджені документально. Ліцензіат має
право вимагати від Субліцензіата виплату компенсації замість відшкодування збитків.

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
Строк дії цього Договору починається від дати його підписання уповноваженими
представниками Сторін та спливає 31 грудня 2015 року, як що інше не передбачено
Договором.
Строк дії цього Договору припиняється у випадку припинення дії всіх ліцензій на
мовлення Телеканалів.
Строк дії цього Договору може бути продовжений, шляхом підписання Сторонами
відповідної додаткової угоди до Договору.
Ліцензіат має право відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, за
умови письмового попередження Субліцензіата не менше ніж за 15 (п’ятнадцять)
календарних днів до дати припинення дії цього Договору. У такому випадку, дія
Договору вважається припиненою, з дати, вказаної Ліцензіатом у відповідному
повідомленні, і не потребує підписання Сторонами будь-яких додаткових документів.

7.5.

8.1.
8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

У разі невиконання та/чи порушення Субліцензіатом умов п.п. 4.2.1.–4.2.7., 4.3.1.–
3.3.9., 5.1–5.3. Договору, Ліцензіат має право негайно відмовитись від цього Договору в
односторонньому порядку, шляхом письмового попередження Субліцензіата. У такому
випадку, дія Договору вважається припиненою, з дати, вказаної Ліцензіатом у
відповідному повідомленні, і не потребує підписання Сторонами будь-яких документів
до цього Договору.
8. РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ
Усі суперечки та розбіжності, що виникають з Договору або пов’язані із ним,
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
Якщо відповідне питання неможливо вирішити шляхом переговорів, воно вирішується
в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору
відповідно до чинного в Україні законодавства.
9. НЕПЕРЕБОРНА СИЛА
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
умов цього Договору, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної
сили, таких як: стихійні лиха, пожежі, страйки, масові заворушення, війна, військові дії,
антитерористичні заходи, різке погіршення електромагнітної обстановки, яка впливає
на якість трансляції Програм, неправомірні дії третіх осіб щодо технічного обладнання
Сторін, яке використовується при виконанні умов цього Договору, інші обставини,
визнані компетентними органами, непереборними, при умові, що дані обставини
неможливо було передбачити і які не залежать від волі Сторін, та які перешкоджають
виконанню Сторонами зобов’язань за цим Договором.
Сторони зобов'язані впродовж 3 (трьох) календарних днів, з дня виникнення вказаних
обставин, письмово проінформувати одна іншу про настання обставин непереборної
сили. Якщо обставини непереборної сили продовжуються більше 3 (трьох) місяців,
будь-яка Сторона має право відмовитись від цього Договору після спливу
трьохмісячного терміну з дня настання обставин непереборної сили.
Сторона, яка посилається на наявність обставин непереборної сили, повинна довести це
достовірними документами.
10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Зміст цього Договору, фінансові умови цього Договору є конфіденційною інформацією, а
стаття 5 містить комерційну таємницю Сторін.
Сторони гарантують повну конфіденційність умов цього Договору, додаткових угод і
додатків до цього Договору, за винятком тих умов, які Сторони за обопільною згодою
згодні оприлюднити, або за винятком випадків, прямо передбачених чинним
законодавством України.
Кожна із Сторін прийме всі необхідні заходи для того, щоб запобігти ознайомленню з цим
Договором, додатковими угодами та додатками до нього третіх осіб за винятком випадків,
передбачених чинним законодавством.
Сторони беруть на себе зобов’язання не розголошувати конфіденційну та/або комерційну
інформацію, яка може їм стати відомою в ході співпраці, за винятком випадків,
передбачених чинним законодавством.

11. ОБМІН КОРЕСПОНДЕНЦІЄЮ
11.1. Обмін документами між Сторонами за допомогою поштового зв’язку, здійснюється за
наступними адресами:
11.1.1. адреса для листування Ліцензіата – 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1;
11.1.2. адреса для листування Субліцензіата - _________________________________
11.2. Сторони зобов’язуються сумлінно отримувати письмову кореспонденцію, направлену за
адресами, вказаними у п. 10.1. Договору.
11.3. У разі відправлення Стороною, за допомогою поштового зв’язку, повідомлення, яке не
потребує узгодження та/або підписання іншою Стороною, відповідно до умов Договору, та
оформлене у вигляді рекомендованої письмової кореспонденції, таке повідомлення
вважається отриманим Стороною, якій адресоване повідомлення, на десятий день від дати

здачі поштового відправлення в поштове відділення.
11.4. Сторони узгодили, що юридичну силу мають тільки оригінали документів за цим
Договором, але для прискорення обміну інформацією за Договором, дозволяється обмін
документами між Сторонами по факсу і/або електронній пошті, відповідно до зазначених у
Договорі реквізитів, за умови негайного направлення оригіналів документів. Усі
документи, пов'язані з виконанням, зміною або розірванням цього Договору, повинні
направлятися контактним особам Сторін на вказані у Договорі адреси і вважатимуться
відправленими:
a) при направленні кур'єром - від дати, вказаної в кур'єрському повідомленні про доставку;
б) при направленні рекомендованим листом - від дати, вказаної на поштовій квитанції при
доставці;
в) при направленні по електронній пошті – при отриманні підтвердження від адресата про
отримання листа з копією відправленого документу;
г) при направленні факсом - при отриманні факсу у відповідь з отриманим документом.
11.5. Контактні особи:
11.6. Від Ліцензіата: _________________, адреса електронної пошти _______, номер телефону
_________, номер факсу _________
11.7. Від Субліцензіата: _________________, адреса електронної пошти _______, номер телефону
_________, номер факсу _________.

12. ІНШІ УМОВИ
12.1. Цей Договір може бути змінений чи доповнений тільки за взаємною згодою Сторін,
шляхом оформлення у письмовому вигляді відповідних додатків, додаткових угод до
цього Договору, які є його невід’ємною частиною.
12.2. У
випадку
зміни
організаційно-правової
форми,
характеру
діяльності,
місцезнаходження, адреси для листування Сторони повідомляють одна одну у
письмовій формі протягом 1 (одного) тижня з моменту настання таких обставин.
12.3. Цей Договір є обов’язковим для Сторін, а також для їх правонаступників та
представників.
12.4. Всі додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною за
умови, що вони укладені в письмовій формі, підписані уповноваженими
представниками та скріплені печатками Сторін, за виключенням випадків,
передбачених цим Договором
12.5. Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках українською мовою, по
одному примірнику для кожної зі Сторін.
12.6. У випадках, що не передбачені умовами цього Договору, Сторони керуються чинним
законодавством України.
13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Ліцензіат
ТОВ «Старлайт Діджитал»
Місцезнаходження: 03113, м. Київ,
вул. І. Шевцова, 1,
п/р 2600830507302
ПАТ «Банк Кредит Дніпро», м. Київ,
МФО 305749,
ідентифікаційний код 36123396,
ІПН 361233926585,
тел.: +38(044)495-67-74

Директор
мережі

департаменту

_________________
(Г.Ю. Кізіма)

розвитку

Субліцензіат

Директор

____________________
(______________)

Додаток № 1
до Субліцензійного договору
№ _________ від ________ р.
_____________________________________________,
(далі
по
тексту
–
“Субліцензіат”), в особі _______________________, який діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Старлайт Діджитал», (далі по тексту –
“Ліцензіат”), в особі директор департаменту розвитку мережі Кізіми Г.Ю., який діє на
підставі довіреності № 02/03/15 від 02.03.15 р., з іншої сторони,
на виконання п.п. 1.1.11., 1.1.13, 4.1.2., 4.2.2., 4.2.6. Субліцензійного договору № ___
від ____________ 2015 р. (далі - Договір) Сторони домовились про наступне:
1. Територія - _______________________ .
2. Ліцензія (ліцензії) Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
Ліцензіата ___________________________________________.
3. Стандарти розповсюдження - аналогове телевізійного мовлення,
цифрове
телевізійне мовлення за стандартом DVB-C, цифрове телевізійне мовлення за стандартом
IPTV.
4. На момент підписання Договору параметри прийому сигналу, що містить Програми:
- Супутник: AMOS-2,
- орбітальна позиція: 4⁰W,
- частота даунлінка: 10759 MHz,
- поляризація: H (горизонтальна),
- формат передавання: DVB-S
- символьна швидкість потоку: 30000,
- FEC: 3/4.
- час передавання: 24 години на добу.
5. ТВК, на якому Субліцензіат здійснює Ретрансляцію Програм Телемережі:
Програма
СТБ (ПрАТ «Міжнародний Медіа ЦентрСТБ»)
ICTV (ТОВ «Міжнародна комерційна
телерадіокомпанія» (ICTV)
Новий канал (ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ»)
QTV (ТОВ «Хмарочос Медіа»)
М1 (ТОВ «Телеодин»)
М2 (ТОВ «Телеодин»)

ТВК

6. Кількість Абонентів, які користуються Програмною послугою Субліцензіата
____________ .
7. Цей Додаток вступає в силу з моменту підписання його Сторонами.
ПІДПИСИ СТОРІН:
Ліцензіат:
ТОВ «Старлайт Діджитал»
Місцезнаходження: 03113, м. Київ,
вул. І. Шевцова, 1,
п/р 2600830507302

Субліцензіат:

ПАТ «Банк Кредит Дніпро», м. Київ,
МФО 305749,
ідентифікаційний код 36123396,
ІПН 361233926585,
тел.: +38(044)495-67-74
Директор департаменту розвитку мережі

Директор

____________________
(Кізіма Г.Ю.)

____________________
(___________________)

АКТ
прийому - передачі права на Ретрансляцію
м. Київ

«__» ___________ 2015 року

_____________________________________________,
(далі
по
тексту
–
“Субліцензіат”), в особі _______________________, який діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Старлайт Діджитал», (далі по тексту –
“Ліцензіат”), в особі директор департаменту розвитку мережі Кізіми Г. Ю., який діє на
підставі довіреності № № 02/03/15 від 02.03.15 р., з іншої сторони,
склали цей акт про наступне:
1. Відповідно до умов субліцензійного договору № ___ від ________ 2015 р. (далі Договір), Ліцензіат надав Субліцензіату Субліцензію на використання Програм Телеканалів
(СТБ, ICTV, Новий канал, QTV, М1, М2), шляхом Ретрансляції, за стандартами
розповсюдження, визначеними в додатку № 1 до Договору, та надав Субліцензіату доступ до
сигналу, що містить Програми.
2. Винагорода (роялті) за використання Програм шляхом Ретрансляції виплачується
Субліцензіатом Ліцензіату щоквартально, протягом строку дії Договору.
3. Даний акт складено у двох екземплярах, по одному для кожної зі Сторін.
4. Даний акт вступає в силу з моменту підписання його Сторонами.
Ліцензіат:

Субліцензіат:

ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ»
Місцезнаходження: 03113, м. Київ,
вул. І. Шевцова, 1,
п/р 2600830507302
ПАТ «Банк Кредит Дніпро», м. Київ,
МФО 305749,
ідентифікаційний код 36123396,
ІПН 361233926585,
тел.: +38(044)495-67-74
Директор департаменту розвитку мережі

_________________
(Кізіма Г.Ю.)

Директор

____________________
(____________)

АКТ
про сплату винагороди (роялті)
за субліцензійним договором № __________ від _______ 2015 р.

м. Київ

"__" ______ 2015 р.

Цей акт складено на виконання п. 5.6. субліцензійного договору № ______ від "__"
________ 2015 р. (далі – Договір), укладеного між ______________ (далі – Субліцензіат) та
Товариством з обмеженою відповідальністю «Старлайт Діджитал» (далі – Ліцензіат).
Ліцензіат, в особі директора департаменту розвитку мережі Кізіми Г.Ю., що діє на
підставі довіреності № 02/03/15 від 02.03.15 р., з однієї сторони, і Субліцензіат, в особі
______________, що діє на підставі __________, з іншої сторони,
склали цей акт про сплату винагороди (роялті), про те що:
1. Субліцензіат, відповідно до п.п. 5.1, 5.2. Договору, сплатив на користь Ліцензіата
винагороду (роялті) за використання Програм Телеканалів (СТБ, ICTV, Новий канал,
QTV, М1, М2), шляхом Ретрансляції, за період з _______15 р. по _____ р. у розмірі 3 000
(три тисяч) грн. 00 коп.
2. У Сторін претензій одна до одної немає.
3. Акт складено у двох екземплярах, по одному для Ліцензіата та для
Субліцензіата.
Субліцензіат:
__________________________

Директор

______________/____________/

Ліцензіат:
ТОВ «Старлайт Діджитал»

Директор департаменту розвитку
мережі

_________________/Кізіма Г.Ю./

