АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР № _______
ПРО ПЕРЕДАЧУ НЕВИКЛЮЧНОГО ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ
(авторський ліцензійний договір)
м. Київ

"___" ____________ 20

року

____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові автора)
(далі
Ліцензіар),
паспорт:
серія______,
№____________,
виданий
____________________________________________________________________
_________________________________ "___" ____________ _____ року, який(а) проживає за
адресою:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________,
з однієї сторони та Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Ліцензіат), в особі Бруй Оксани Миколаївни, який(а)
діє на підставі Доручення ректора № 44 від "29" грудня 2015 року, з другої сторони, які разом
іменуються Сторони, уклали цей авторський договір (далі – Договір) про наступне:

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Твір – це об’єкт авторського права, а саме: 1) літературні та художні твори, зокрема:
романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні
твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні
твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису,
архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва;
ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії,
архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних
або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх
складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 2) комп'ютерні програми; 3)
компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових
частин є результатом інтелектуальної діяльності; 4) інші твори.
Відтворення твору – виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми,
фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного
зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може
зчитувати комп'ютер.
Невиключна ліцензія – не виключає можливості використання Ліцензіаром об'єкта права
інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим
особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
Користувач – фізична особа, яка отримує послуги бібліотеки Ліцензіата;
Повторне оприлюднення творів – оприлюднення (розкриття публіці) твору – здійснена
за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що
повторно робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного
виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо.
Примірник твору – це копія твору, відеограми, фонограми виконана в будь-якій
матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в
електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати
комп'ютер.
Сфера дії ліцензії – поширюється на твори, зазначені в п. 1.1.
Територія – будь-яка територія, з якої може здійснюватися доступ через мережу Інтернет
до ЕLAKPI – відкритого електронного архіву наукових та освітніх матеріалів.

1.9.

1.10.

2.1.









2.2.
2.3.

3.1.
3.2.
3.3.

Термін дії ліцензії – весь строк дії авторського права, яке виникає внаслідок факту його
створення і починає діяти від дня створення твору та діє протягом усього життя автора і 70
років після його смерті, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України «Про
авторське право і суміжні права».
ELAKPI – це відкритий електронний архів Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут» – ресурс відкритого доступу, розміщений на
сервері Ліцензіата і доступний невизначеному колу користувачів через мережу Інтернет з
будь-якого місця і у будь-який час.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
За цим Договором Ліцензіар надає Ліцензіату безоплатну невиключну ліцензію на
використання
твору:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
наступними способами:
використання твору без одержання прибутку;
відтворення твору чи його частин в електронній формі (включаючи цифрову);
виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання на сервері
Ліцензіата;
виготовлення електронних копій твору для некомерційного розповсюдження;
включення твору, як частини, до ELAKPI;
надання електронних копій твору у відкритому доступі в мережі Інтернет;
подання твору до загального відома публіки таким чином, що будь-яка особа має
можливість здійснити доступ до твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним
вибором.
Територія – будь-яка територія, з якої може здійснюватися доступ через мережу Інтернет
до ЕLAKPI – відкритого електронного архіву наукових та освітніх матеріалів.
Термін дії ліцензії – весь строк дії авторського права, яке виникає внаслідок факту його
створення і починає діяти від дня створення твору та діє протягом усього життя автора і 70
років після його смерті, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України «Про
авторське право і суміжні права».
3. НАДАННЯ ПРИМІРНИКА ТВОРУ
Ліцензіар передає Ліцензіату один примірник твору. Вказаний примірник твору
зберігається у Ліцензіата протягом строку дії ліцензії.
У разі припинення дії Договору примірник, що зберігається у Ліцензіата, має бути
повернений Ліцензіару протягом 30 днів з дати припинення дії Договору та вилучений із
публічного доступу.
Передача та повернення примірника твору оформлюється актом приймання-передання.
Переданий примірник твору має бути придатним для використання.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.

Ліцензіар має право:
4.1.1.
здійснювати контроль за використанням твору відповідно до умов цього Договору;

4.1.2.

вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню,
спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що
може зашкодити його честі і репутації.

4.2.

Ліцензіар зобов’язаний:
4.2.1.
відповідно до умов Договору передати Ліцензіату примірник твору, придатний для
його використання.

4.3.

Ліцензіат має право:
4.3.1. використовувати твір відповідно до умов цього Договору.

4.4.

Ліцензіат зобов'язаний:
4.4.1.
не порушувати немайнові та майнові права інтелектуальної власності Ліцензіара на
твір та використовувати його виключно відповідно до умов Договору;
4.4.2.
повернути Ліцензіару примірник твору у передбачених Договором випадках та
вилучити його із публічного доступу;
4.4.3.
вказувати ім'я Ліцензіара на всіх примірниках твору під час використання твору;
4.4.4.
забезпечити збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню,
спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що
може зашкодити честі і репутації Ліцензіара;
4.4.5.
забезпечити захист персональних даних Ліцензіара;
4.4.6.
не отримувати прибуток від використання твору;
4.4.7.
не передавати або уступати права за Договором третім особам;
4.4.8.
не використовувати твір поза сферою дії ліцензії.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5. ГАРАНТІЇ
Ліцензіат гарантує, що він не буде використовувати твір поза сферою ліцензії.
У випадку, коли твір створено у співавторстві, розміщуючи такий твір у ELAKPI, кожний
із співавторів приймає умови цього Договору.
Ліцензіар гарантує Ліцензіату, що у творі не використовувалися твори, авторські права на
які належать третім особам.
Ліцензіар гарантує, що на момент розміщення твору у ElAKPI:





лише йому належать виключні майнові права на твір, що розміщується;
майнові права на твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено);
майнові права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору чи
претензій з боку третіх осіб.

5.5.

Ліцензіар несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на твір,
відшкодовує Ліцензіату всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення
авторських та інших прав на твір.

6.1.
6.2.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Сторона, що не виконує або неналежним чином виконує свої зобов'язання за Договором,
несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
Сторони звільняються від відповідальності за Договором, якщо невиконання або
неналежне виконання його умов є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
До обставин непереборної сили відносяться стихійні явища природного характеру
(землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного
та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо),
обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки,
бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого
самоврядування, законі або незаконні заборонні заходи названих органів та інші дії, що не
залежать від волі сторони і унеможливлюють виконання стороною зобов'язань за
договором або перешкоджають такому виконанню.

6.3.

7.1.
7.2.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Виникнення обставин непереборної сили, при умові повідомлення про них, продовжує
термін виконання зобов’язань за Договором на період, який відповідає строку дії
зазначених обставин і розумному терміну для їх усунення.
7. ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ліцензіар надає свою згоду на обробку його персональних даних, переданих Ліцензіату у
зв’язку з виконанням цього Договору.
Ліцензіат відповідно до умов цього Договору, обробляє такі персональні дані виключно у
зв’язку з цим Договором і відповідно до норм чинного законодавства України.
8. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє протягом всього строку
дії авторських прав.
Цей Договір може бути змінено або розірвано за взаємною згодою сторін.
Ліцензіар має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку порушення
Ліцензіатом умов Договору щодо сфери використання ліцензії.
Ліцензіат має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку порушення
Ліцензіаром прав третіх осіб з вини Ліцензіара. Ліцензіар несе відповідальність перед
третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Ліцензіату всі витрати,
спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.
Повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку має бути оформлено у
письмовій формі, підписано стороною, яка прийняла рішення про розірвання Договору, та
направлено іншій стороні цінним листом з описом або вручено стороною під розписку за
30 днів до дати, з якої Договір вважатиметься припиненим.
У разі розірвання Договору Ліцензіат повинен одразу ж припинити використання твору та
повернути Ліцензіару примірник(ки) твору, наданий(і) останньому Ліцензіаром. А також
вилучити твір із публічного доступу та оформити повернення примірника(ків) твору актом
приймання-передання.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Договір укладено при повному розумінні сторонами його умов та термінології
українською мовою у двох оригінальних примірниках на 6 (шести) аркушах кожний, які
мають однакову юридичну силу та знаходяться по одному примірнику у Ліцензіара та
Ліцензіата.
У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються нормами чинного
законодавством України.
Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за Договором третій особі без
письмової на це згоди іншої Сторони.
Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору,
втрачають юридичну силу.
Усі виправлення за текстом Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх
посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.
Усі зміни та доповнення, додаткові договори та додатки до Договору є його невід'ємною
частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та
підписані Сторонами.
Сторони зобов'язуються в 7-денний термін письмово повідомляти один одного про зміни
своїх реквізитів, у тому числі адреси з обов'язковим представленням підтверджуючих
документів.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЦЕНЗІАТ:
Національний технічний університет України
„Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”
Адреса: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37
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ЛІЦЕНЗІАР:
________________________________________________
(ПІБ)
паспорт: _______ № ____________________, виданий
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Адреса:
т.
Ідентифікаційний код:

________________________/___________________ ____________________________ /___________________

