АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР № ____
про передачу невиключних прав на використання твору
Полтава

«____»_____________2019 р.

Громадянин_____________________________________________________________________
(П,І.П. автора твору)

та володіє відповідними майновими/немайновими авторськими правами на зазначений твір
(далі – «Автор»), з однієї сторони, та Полтавська державна аграрна академія, в особі ректора
Академії професора Аранчій В. І., що діє на підставі Статуту (далі – «Академія»), з іншої
сторони, далі по тексту іменуються – Сторони, та керуючись Законом України «Про
авторське право і суміжні права», уклали цей договір про наступне (далі – Договір).
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Договір приєднання – договір, умови якого встановлені Академією, і який може бути
укладений лише шляхом приєднання Автора до запропонованого договору в цілому.
1.2. Репозитарій – електронний архів для тривалого накопичення, зберігання, та
постійного забезпечення доступу через Інтернет до електронних версій документів (творів)
наукового, освітнього та методичного призначення, створені учасниками освітнього
процесу в Полтавській державній аграрній академії.
1.3. Власник авторських прав – фізична або юридична особа, якій належать права
інтелектуальної власності на твір відповідно до Закону України «Про авторське право і
суміжні права», іншого закону чи договору.
1.4. Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких
дозволено правовласниками всім бажаючим без обмежень та у будь-який час.
1.5. Локальний доступ – розміщення у локальній мережі Академії матеріалів, доступ до
яких дозволено правовласниками користувачам без обмежень та у будь-який час.
1.6. Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.
1.7. Твір – твір наукового, науково-технічного та навчального характеру у формі
дисертації, кваліфікаційної випускної роботи, наукового видання, наукової статті, звіту у
сфері наукової і науково-технічної діяльності, депонованої наукової роботи, підручника,
навчального посібника, інших науково - та навчально-методичних праць (ст. 433 ЦК).
1.8. Об’єктом авторського права – письмові твори публіцистичного, наукового,
технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); виступи, лекції, промови,
інші усні твори; комп'ютерні програми; бази даних; аудіовізуальні твори; ілюстрації, карти,
плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються техніки та інших сфер діяльності;
похідні твори; збірники творів інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої
праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав
на твори, що входять до них як складові частини; тексти перекладів українською та іншими
мовами іноземних аудіовізуальних творів; інші твори.
1.9. Користувач – фізична особа, яка звертається до послуг Репозитарію Академії.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. У порядку та на умовах визначених цим Договором та нормами чинного
законодавства України, Автор безоплатно передає Академії авторське право, невиключне
право на використання створеного Автором Твору.
2.2. За умовами Договору Академія користується Твором наступним чином:
– використання Твору без одержання прибутку;
– відтворення Твору чи його частин в електронній формі (включаючи цифрову);
– виготовлення електронних копій Твору для постійного архівного зберігання;
– виготовлення електронних копій Твору для некомерційного розповсюдження;
– внесення Твору у базу даних Репозитарію Академії;
– надання доступу до електронних копій Твору в мережі Internet.
Цей перелік не є вичерпним.

2.3. Твір не може бути розміщений в Репозитарії Академії, якщо він порушує права
людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку,
здоров'ю та моральності населення.
2.4. Розміщення твору Автора в Репозитарії Академії здійснюється методом
самоархівування із дотриманням вимог до підготовки та розміщення наукових публікацій
або шляхом передачі електронного документу до бібліотеки Академії після підписання
сторонами цього Договору.
2.5. У випадку, коли Твір створено у співавторстві, розміщуючи такий твір в Репозитарії
Академії кожен із співавторів приймає умови цього Договору.
3. ГАРАНТІЇ
3. Автор гарантує, що:
3.1. Автор є дійсним правовласником виключних прав на Твір, і що на момент розміщення
Твору в Репозитарії Академії лише йому належать виключно майнові праві на твір, що
розміщується
3.2. Майнові права на Твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено);
3.3. Майнові права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового
спору або претензії з боку третіх осіб.
3.4. Твір не містить матеріали, що не підлягають опублікуванню у відкритій пресі у
відповідності з чинними законодавством України, і його опублікування та/або поширення
(розповсюдження) Академією не призведе до розголошення секретної (конфіденційної)
інформації (включаючи державну, службову таємницю тощо).
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Академія має право використовувати твори відповідно до умов цього Договору.
4.2. Академія не має права передавати права, передані їй Автором за Договором, третім
особам.
4.3. Право Академії на розміщення твору поширюється на весь строк дії авторського права
на розміщення твору в Репозитарії Академії.
4.4. Автор має право здійснювати контроль за використанням Твору відповідно до умов
Договору.
4.5. Автор зобов’язаний повідомити Академію про втрату чи передачу майнових прав на
Твір у письмовій формі.
4. 6. Автор безкоштовно передає Академії невиключні права на використання твору:
– внесення твору в Репозитарій;
– використання твору без одержання прибутку і на виготовлення його копій для
некомерційного розповсюдження;
– надання електронних копій твору для відкритого доступу в мережі Інтернет.
4.7. За Автором, який передає невиключне право зберігаються особисті немайнові права
на Твір:
– на доопрацювання Твору;
– вимагати зазначення свого імені на всіх екземплярах Твору чи під час будь-якого
публічного використання Твору чи публічного згадування про Твір;
– вимагати збереження цілісності Твору і протидіяти будь-якому перекрученню або
іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації Автора.
4.8. Невиключні права, передбачені п. 2 даного Договору, переходять від Автора(-ів) до
Академії з дня підписання даного Договору та з моменту прийняття рішення про
оприлюднення твору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторона, що не виконує або неналежним чином виконує свої зобов'язання за
Договором, несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.2. 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, лиха
техногенного та антропогенного походження, обставини суспільного життя, 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.
5.3. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на
Твір, відшкодовує Академії всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення
авторських та інших прав на Твір.
6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
6.1. Сторони зобов’язуються належним чином виконувати умови цього Договору.
6.2. У випадках не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
6.3. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання є чинними
в разі підписання сторонами додаткових угод, які є невід’ємними частинами договору.
6.4. Цей договір може бути розірваний на вимогу Автора, якщо він позбавляється
майнових прав на твір, які мав на момент розміщення твору в Репозитарії Академії, а також
якщо договір містить інші умови, обтяжливі для Автора.
6.5. У відповідності до умов ст. 634 Цивільного кодексу України цей Договір є договором
приєднання і може бути укладений шляхом приєднання Автора до всіх умов договору в
цілому.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Договір набирає сили з дня підписання сторонами Договору та діє протягом п’яти
років.
7.2. Строк дії Договору автоматично продовжується на наступні п’ять років, якщо за шість
місяців до закінчення терміну його дії не надійшло письмових заяв щодо припинення його
дії або зміни його умов.
7.3. Договір укладено українською мовою у двох примірниках по одному для кожної із
Сторін
8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Полтавська державна аграрна академія

_____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

36000 м. Полтава,
вул. Сковороди, 1/3
Телефони: 500-273
ЄДРПОУ 00493014

____________________________________
(кафедра)

____________________________________
____________________________________
(паспортні дані)

_____________________________________
_____________________________________
(адреса)

Ректор, професор
_____________________ В. І. Аранчій
«____»________________ 2019 р

_____________________________
«____»________________ 2019 р

Автор

