
до наказу В1д

Додаток 2
_2020 р. № _______

АВТОРСЬКИИ ДОГОВ1Р №
про передачу невиключного права на використання твору

м. Ки'ш 20___року

(прхзвище, 1м’я та по-батьков1 автора)

(дал! - Автор), з одн!еТ схорони та Нацюнальний техн!чний ун!верситет Укра'ши «Кшвський 
пол1техн1чний 1нститут 1ме1П 1горя С!корського» (дал! -  Ун!верситет), в особ! директора НТБ 
!м. Г.1. Денисенка Бруй Оксани Миколашни, яка д!е на п!дстав! доручення ректора №
в!д «____» ____________20___ року, 3 !ншоТ сторони, як! разом !мен}тоться Сторони, уклали
цей авторський догов!р про передачу невиключного права на використання твору (дал! -  
Догов!р) про таке.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМ1ШВ
Автор (чи !нша особа, яка мае авторське право) (дал! -  Автор) -  ф!зична особа, яка своею 

творчою працею створила тв!р ! як!й належать особист! немайнов! та (або) майнов! права на 
тв!р в!дпов!дно до Цив!льного кодексу УкраТни, Закону Украши «Про авторське право ! сум!жн! 
права», !ншого закону чи договору.

Твори -  створен! авторами у результат! творчоТ д!яльност! за особистою !н!ц!ативою, на 
замовлення чи в порядку виконання службових обов’язюв: л!тературн! письмов! твори: книги, 
брошури, статт!, конспекти лекц!й, анал!тичн! огляди, зв!ти, презентац!'! тощо; !люстрац!'1, 
карти, плани, еск!зи ! пластичн! твори, що стосуються географп, топографи, арх!тектури або 
науки; ауд!ов!зуальн! твори; твори образотворчого мистецтва; фотограф!чн! твори; !нш! твори, 
представлен! в електронн!й (у тому числ! цифров!й) та !нш!й форм!, яку може зчитувати 
комп'ютер (ст. 433 Цив!льного кодексу УкраТни, ст. 8 Закону УкраТни «Про авторське право ! 
сум!жн! права»).

ЕЕАКР1 — електронний арх!в наукових та осв!тн!х матер!ал!в Нац!онального техн!чного 
ун!верситету УкраТни «КиТвський пол!техн!чний !нститут !мен! Тгоря С!корського», 
!нституц!йний репозитар!й, розм!щений на сервер! Ун!вереитету, що накопичуе, збер!гае 
електронн! верс!Т документ!в (твор!в) ! надае до них пост!йний безкоштовний повнотекстовий 
доступ в мереж! Тнтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Автор передае Ун!верситету на пер!од строку д!Т Договору на безоплатн!й основ! 

невиключне право на використання в межах визначених цим Договором наступного твору:



2.2. За Автором, який передав невиключне право, збер1гаеться право на використання 
твору 1 на передачу невиключного права на використання твору 1ншим особам.

3. ПРАВА ТА ОБОВ ’ЯЗКИ СТОРШ
3.1. За цим Договором Автор передав Ун1верситету на безоплатшй основ! невиключне 

право на використання твору, що включав в себе:
на включения твору, як частини до ЕЬАКР!;
на використання твору без одержания прибутку та виготовлення електронних 

коп!й твору для некомерц!йного розповсюдження;
на в!дтворення твору чи його частин в електронн!й форм! (включаючи цифрову), 

не зм!нюючи и зм!сту;
на виготовлення електронних коп!й твору для пост!йного арх!вного збер!гання;
на надання електронних коп!й твору у в!дкритому доступ! в мереж! 1п1ете1:.

3.2. Автор гарантув, що розм!щуючи тв!р в ЕЬАКР! в!н не порушув прав трет!х ос!б 
(!нших автор!в або видавництв).

3.3. Автор гарантув, що на момент розм!щення твору в ЕЕ АКР! лише йому належать 
виключн! майнов! права на гв!р, що вони н! повн!стю, н! частково н!кому не передан! (не 
в!дчужен!), що майнов! права на тв!р н! повн!стю, н! в частин! не в предметом застави, 
судового спору або претенз!й з боку трет!х ос!б.

3.4. Автор п!дтверджуе, що тв!р мае науковий або навчально-методичний характер.
3.5. Автор гарантув, що тв!р не порушуе права людини на таемницю п особ исто го ! 

с!мейного життя, не завдае шкоду громадському порядку, здоров’ю ! моральному стану 
особистост!, не м!стить !нформац!ю, що охороняеться державою.

3.6. Автор збер!гае за собою право використовувати самост!йно чи передавати 
аналог!чн! права на використання твору трет!м особам.

3.7. Ун!верситет не мае права передавати права, передан! йому Автором за Договором, 
трет!м особам.

3.8. Автор мае право вимагати збереження ц!л!сност! твору ! протид!яти будь-якому 
перекрученню, спотворенню чи !нш!й зм!н! твору або будь-якому !ншому посяганню на тв!р, 
що може зашкодити чест!! репутацп автора (п. 4 частини першоТ ст. 14 Закону УкраТни «Про 
авторське право ! сум!жн! права»).

3.9. Автор зобов’язаний повщомити Ун!верситет про втрату чи передачу майнових 
прав на тв!р у письмов!й форм!.

3.10. Ун!верситет гарантув не порушувати немайнов! та майнов! права !нтелектуальноТ 
власност! Автора на тв!р та використовувати його виключно в!дпов!дно до умов Договору.

4. В1ДПОВ1ДАЛЬШСТЬ СТОР1Н
4.1. Автор ! Ун!верситет зобов’язуються належним чином виконувати умови цього 

Договору.
4.2. Автор несе вс! види в!дпов!дальност! перед трет!ми особами, що заявили своТ 

права на тв!р, в!дшкодовуе Ун!верситету вс! витрати, спричинен! позовами трет!х ос!б про 
порушення авторських та !нших прав на тв!р.

5. ФОРС-МАЖОРШ ОБСТАВИНИ
5.1. Сторони звшьняються в!д в!дпов!дальност! за часткове або повне невиконання 

зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося внасл!док обставин непереборноТ сили, а 
саме: стих!йного лиха, в!йни, военних д!й, страйк!в, заборони експорту/!мпорту тощо, якщо 
ц! обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору. Доказом форс-мажорних 
обставин е документи, видан! компетентним органом.



6. СТРОК ДП ДОГОВОРУ ТА УМОВИ Р031РВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Догов1р набувае чинност! з дата його П1дписання Сторонами 1 д1е до моменту його 

роз1рвання або протягом всього строку Д11 авторського права, аде не довше н1ж передбачено 
законодавством УкраТни.

6.2. Догов1р може бути роз1рваний за взаемною згодою Стор1н, в односторонньому 
порядку на умовах Договору та у 1нших випадках, передбачених чинним законодавством.

6.3. Ун1верситет мае право роз1рвати Догов1р в односторонньому порядку у випадку 
порушення Автором прав трет1х ос1б, а також в 1нших випадках, передбачених 
законодавством УкраТни.

6.4. Догов1р може бути роз1рваний за вимогою Автора, якщо в1н позбавляеться 
майнових прав на тв1р, як! мав на момент розм1щення твору в ЕЬАКР!. Повхдомлення про 
розхрвання Договору мае бути оформлено у письмов1й форм1, пщписано Автором та 
направлено Ун1верситету.

6.5. У раз! роз1рвання Договору Ун1верситет повинен одразу ж вилучити тв1р 1з 
публ1чного доступу. Ус1 спори, що виникають у зв’язку 3 виконанням цього Договору, 
вир1шуються шляхом переговор1в, а у випадку недосягнення згоди - в суд!, в!дпов!дно до 
законодавства УкраТни.

7. ШШ1 УМОВИ
7.1. Догов!р укладений у двох прим!рниках, як! мають однакову юридичну силу, по 

одному кожн!й !з Стор!н.

8. РЕКВ13ИТИ ТА ШДПИСИ СТОР1Н

Ун1верситет Автор

Нацюнальний техн1чний ун1верситет 
УкраТни «КиТвський пол1техн!чний 1нститут 

1мен! 1горя С1корсь:кого»
Ю ридична адреса: УкраТна, 03056, м. КиТв, 

пр-т Перемоги, 37

1дентиф!кац!йний код СДРПОУ: 02070921

Паспортн! дан1:

РН ОКП П ;

Тел.

Директор НТБ !м. Г.1. Денисенка 

Оксана БРУЙ


