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Ліцензійна угода на використання повнокупольного фільму Чумацькі Зорі 

 

 

 

 

 

Цю ЛІЦЕНЗІЙНУ УГОДУ (надалі «угода») укладено між  студіями-виробниками фільму ( ASTROS 
та Небесний СЛОН) (надалі «Ліцензіар», «ми», «нас», «наш/наша/наше») У особі   

______________________________________________________________________________________________ 

 з однієї сторони. 

 
 
 
Та 

Назва планетарію/організації______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Адреса планетарію/організації_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

У особі______________________________________________________________________________________________ 

Контактний телефон_______________________________________________________________________________ 

Контактна адреса електронної пошти_____________________________________________________________ 

(надалі «ЛІЦЕНЗІАТ», «ви», «ваш») з іншої сторони. 

 
 

Термін дії ліцензії 
 
Тривалість ліцензії 50 років 
Дата початку дії 
ліцензії 

 

Дата кінця дії ліцензії  
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Опис ліцензованого твору (надалі «твір») 
 
Тип твору Повнокупольне шоу 
Назва твору Чумацькі зорі 
Формат твору  
Формат аудіо  
Мова твору українська 
Тривалість твору  
Виробник твору Студії ASTROS та Небесний Слон за підтримки Українського культурного фонду 
 
 

Вартість ліцензії та обов’язкові умови для її отримання 
 
Вартість ліцензії  Безоплатна 

Обов’язкова умова Один чи декілька благодійних безоплатних сеансів (бажано для 
соціально незахищених верств населення) із наданням фотозвіту  та 
неперсоналізованої статистичної інформації (кількість сеансів,  та 
відвідувачів) про безоплатний перегляд та фотозвіту. 

Кінцевий термін 
проведення безоплатних 
сеансів та надання звітів 

 

 
 

Загальні положення 
 
Повнокупольний фільм «Чумацькі Зорі» створений нами (студіями “Небесний Слон” та “Astros”) 
та нашими партнерами за підтримки українського культурного фонду, і всі права на нього 
застережені його творцями. 

Фільм створено з наших власних або партнерських креативних творів, законно придбаного 
аудіо- 2D- та 3D-контенту, а також креативних творів, що ліцензовані їхніми творцями та 
власниками під вільними ліцензіями. 

Матеріали твору можуть, також, включати матеріали, права на які застережені третіми особами, 
котрі використані у шоу під обмеженими ліцензіями, люб’язно наданими володарями таких 
прав. 

Як власники авторських прав, та прав на розповсюдження цього твору, ми і лише ми можемо 
надавати права на будь-яке використання цього твору, включаючи розповсюдження, 
копіювання, публічну демонстрацію та не обмежуючись цим. 

Ви (ліцензіат) та всі ваші співробітники погоджуєтесь на дотримання всіх положень законів про 
інтелектуальну власність, що можуть бути чинними у цьому випадку. Ви погоджуєтесь на те, що 
ви, або Ваші співробітники жодним способом не копіюватимуть, не відтворюватимуть, не 
дублюватимуть, не репродукуватимуть чи будь яким іншим чином не створюватимуть 
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незаконних копій цього твору та допоміжних матеріалів, які захищені авторським правом, не 
дозволятимуть та перешкоджатимуть іншим робити це. 

 
Ви (ліцензіат) та ваші співробітники не можете приймати заходів щодо пере-ліцензування твору, 
навіть якщо законодавство Вашої країни це дозволяє. 

Вам (ліцензіатові) надаються лише ті права на використання твору, які прямо вказані в даній 
ліцензійній угоді. Якщо на спосіб у який Ви плануєте використання твору виходить за межі цієї 
ліцензії ви не маєте права користуватися твором у цей спосіб. 

Для того, щоб отримати додаткові дозволи на використання контенту, які прямо не вказані у цій 
угоді, ви маєте зв’язатися з нами для отримання письмового дозволу. Отримання додаткових 
дозволів не гарантоване цією угодою, і залежить від обставин та природи необхідних Вам 
дозволів. Додаткові дозволи можуть бути предметом укладання окремої угоди. За надання 
додаткових дозволів може стягуватись плата. 

Жодна інформація про права на інтелектуальну власність не може бути видалена з твору або 
супровідних матеріалів. 

Виділення та заголовки у цій ліцензії мають виключно інформативний характер і зроблені для 
зручності читання. 

 
 
 

Отримання твору 
 
Ліцензіар надсилає ліцензіатові електронний лист з ліцензією. Після отримання фотокопії 
підписаної ліцензії, ліцензіар надає ліцензіатові посилання на електронний архів з твором та 
супровідними матеріалами. 

Ліцензіат завантажує твір і повідомляє про отримання його засобами електронного 
спілкування (електронний лист, повідомлення у Скайп або Фейсбук-месенджері). 

У разі невдалого завантаження, ліцензіат отримує посилання повторно. 

 

 

Публічні покази 
 
Ми гарантуємо Вам обмежене та неексклюзивне право на публічний показ твору, а , також, на 
публічне та неексклюзивне використання додаткових рекламних та маркетингових матеріалів, 
за дотримання наступних умов: 

● Твір надається за умови організації ліцензіатом мінімум одного благодійного 
безоплатного показут (бажано для соціально незахищених верств населення) не 
пізніше ніж через 3 місяці після отримання ліцензії, і надання звітів (фото, відео, 
узагальнена статистика) про такий показ не пізніше ніж через 4 місяці після отримання 
ліцензії. 

● Твір може публічно демонструватися необмежену кількість разів у період дії ліцензії, 
що вказаний у розділі «Термін дії ліцензії». Використання твору і супровідних матеріалів 
можливе лише у період дії ліцензії. 
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● За публічний показ твору ліцензіат може стягувати оплату. Розміри та умови такої 
оплати залишаються на розсуд ліцензіата. 

● Ви маєте право зробити резервну копію твору, і зберігати її на ваших носіях інформації 
протягом дії цієї ліцензії. Така копія може використовуватись тільки з метою 
резервного зберігання і не може бути продана, здана в оренду, передана або показана 
будь-якій третій особі, що не вказана у якості сторін цієї угоди. Ця копія має бути 
знищена, як тільки термін Вашої ліцензії добіг кінця. 

● Твір може демонструватися тільки в тому планетарії/театрі/організації, яка вказана у 
цій ліцензії як ЛІЦЕНЗІАТ. Ви не маєте дозволу здавати твір, будь-яку його частину або 
додаткові матеріали в аренду, лізінг, борг, безоплатне користування третім особам, що 
не є сторонами цього договору. Ви також не маєте права продавати або перепродавати, 
твір, будь-яку його частину або будь-які супровідні матеріали, уступаючи свої права на 
публічний показ жодній організації або приватній особі. 

● Ліцензія надає право на публічний показ твору лише на одному куполі/екрані. Якщо 
ваша організація має декілька приміщень для демонстрації повнокупольного контенту 
(наприклад у вас є кілька мобільних планетаріїв) для кожного з приміщень, де 
демонструватиметься твір має бути окрема ліцензія. 

● Ліцензія надає право на публічний показ твору лише однієї мовної версії. Якщо ваша 
організація бажає демонструвати фільм кількома мовами, Ви маєте звернутися за 
окремою ліцензією для кожної з мов. 

● Твір має демонструватися без жодної перерви, цілком, включаючи початкові та кінцеві 
титри, що можна чітко побачити і прочитати. Під час титрів освітлення не має заважати 
демонстрації титрів. Жодна частина цього твору не може бути показана окремо. Для 
рекламних та маркетингових цілей має використовуватися трейлер, що надається у 
додаткових матеріалах, або інші супровідні матеріали. 

● Твір не можна редагувати та модифікувати ні в якому сенсі, включаючи але не 
обмежуючись створенням перекладу та додаванням субтитрів. Жодна частина твору не 
може бути замінена іншим аудіо чи візуальним матеріалом. 

● Відеопотік твору може бути нарізаний або конвертований у відповідності з технічними 
вимогами та геометрією Вашої проекційної системи. При здійсненні таких 
трансформацій кінцевий результат, що проектується на Ваш екран має візуально 
збігатися з оригінальним дом-мастером. 

● Твір або його частина не можуть демонструватися будь-яким іншим чином, крім того, 
що зазначений у ліцензії, включаючи, та не обмежуючись, публічний показ або 
трансляцію по телевізійним або кабельним мережам, у мережі інтернет, по радіо тощо, 
без попередньої письмової згоди ліцензіара. 

● Твір може бути частиною сеансу, на якому демонструються інші аудіо-візуальні 
матеріали і/або театралізовані дії, публічні вистави та виступи, дискусії, тощо, за умови 
що твір буде показаний без жодної перерви, цілком, включаючи початкові та кінцеві 
титри, що можна буде чітко побачити і прочитати. У всій рекламі такого сеансу має бути 
чітко зазначено, що буде демонструватися «повнокупольний фільм «Чумацькі Зорі», 
виробництва студій Astross та Небесний Слон за підтримки Українського культурного 
фонду. 

● Ви можете використовувати додаткові матеріали, надані з твором для друкованої, 
електронної та відео-реклами та маркетингу публічних показів вищепойменованого 
твору. Ви не можете використовувати надані матеріали для реклами інших сеансів, або 
вашої організації. Ви також не можете використовувати ці матеріали для виготовлення 
сувенірів, книжок, буклетів тощо. 

● Твір та супровідні матеріали не може бути де-компільовано, дизасембльовано, 
захоплено з екрану, перезнято за допомогою відео записуючої техніки чи піддано будь-
якому іншому методу реверсної інженерії. 

● Всі матеріали твору по закінченні терміну ліцензії має бути негайно деінстальовано з 
усього вашого устаткування та стерте з носіїв інформації. 
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Інші умови  
 

● Ви погоджуєтеся за нашим запитом надавати нам статистику твору (таку як кількість 
показів та кількість глядачів твору), вводячи дані на нашому сайті або надсилаючи нам 
листа на наш запит. Статистика буде використовуватися для покращення наших 
існуючих та нових творів. Неперсоналізована статистика також буде використовуватись 
у наших рекламних та маркетингових цілях. 

● Ви погоджуєтесь з тим, що у період дії вашої ліцензії ми матимемо право вказувати у 
своїх рекламних матеріалах, що твір демонструється у вашому планетарії/ організаціі/ 
театрі. 

● Ви погоджуєтесь з тим, що несете всі витрати, пов’язані з інсталяцією твору на вашу 
проекційну систему, рекламою ваших публічних показів та власне показами цього твору. 

● Ми вимагаємо у всіх матеріалах, пов’язаних з твором, таких як постери, оголошення, веб-
сторінки, пости у соціальних мережах тощо, використовування певного «інформаційного 
рядка», що буде подано нижче, а, також, певних логотипів. У такому «інформаційному 
рядку» зазначено авторів, продюсерів, спонсорів та інших осіб, що приймали участь у 
створенні твору. Ви також погоджуєтесь включати такий рядок без змін (допускається 
лише зміна закінчень відповідно до граматики української мови). 

● Ви не повинні будь-яким чином створювати уявлення, що твір було створено Вами, 
вашою організацією, або вашим персоналом. Твір, або інші супровідні до нього 
матеріали не повинні використовуватись аби створити уявлення, що будь-хто з осіб або 
організацій згаданих в «вказівному рядку» підтримує або схвалює діяльність вашої 
організації, або для створення будь-якого хибного уявлення. 

● У тому випадку, якщо Ліцензіар припинить діяльність як дистриб’ютор цього твору, ви 
погоджуєтесь з тим, що всі наші права за цим договором можуть бути передані третій 
стороні за нашим вибором. Ви також, погоджуєтесь, що у цьому разі третя сторона може 
продовжити або розірвати договір з вами. 

 
 
 
 

Відмова від гарантій та обмеження відповідальності. 
 
Твір та супровідні матеріали надаються «як є» і без будь-яких гарантій чи умов, незалежно від 
того, чи є вони вираженими, передбаченими чи встановленими законом. Ні в якому разі ми чи 
наші постачальники не несемо відповідальності за будь-які втрачені прибутки або інші пов'язані 
з ними випадкові або спеціальні збитки, включаючи недбалість у зв'язку з твором чи цим 
Договором, навіть якщо нам було повідомлено про можливість такого збитку . 

 
 

Порушення 
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Використання Твору для будь-яких цілей поза межами цієї Ліцензії без попереднього отримання 
нашого письмового дозволу вважається порушенням. Якщо ви не виконуєте будь-яке з ваших 
зобов'язань за цією Ліцензією, вона  автоматично припиняється, і ви маєте негайно видалити 
усі матеріали твору з ваших апаратних пристроїв та пристроїв зберігання. Якщо припинення 
відбувається через порушення, ми маємо право на всі доходи будь-якого виду, отримані вами 
від такого несанкціонованого використання. 

 

Припинення дії ліцензії та розгляд суперечок 
 

● Дію ліцензії може бути припинено за умови письмової згоди обох сторін. 
● Всі суперечки за цією ліцензією розглядаються у відповідності до чинного 

законодавства України. 
 
 
 

 

Інформаційний рядок: 

 “Сферичний фільм “Чумацькі зорі”, створений студіями Astros та Небесний Слон за підтримки 
Українського культурного фонду” 

 

 

 
ЛІЦЕНЗІАР ЛІЦЕНЗІАТ 

 ________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

 У особі _________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

Підпис_________________________ Підпис_________________________________________________ 

 


