АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
про передачу невиключних майнових прав на використання твору
№_______
м. Одеса

«____» __________20____ р.

Власник майнових авторських прав в особі____________________________________
________________________________________ (далі - Автор), з однієї сторони, та Одеський
державний екологічний університет (далі - Університет), в особі ректора Степаненко С.М., який
діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які разом іменуються сторони, а окремо - сторона,
керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні
права», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, уклали цей договір
приєднання про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать права
інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України
«Про авторське право і суміжні права», іншого закону чи договору.
Веб-ресурс – систематизована сукупність інформації, яка доступна через Інтернет
(локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві
програмних засобів.
Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволено
правовласниками всім бажаючим без обмежень та у будь-який час.
Власник авторських прав — фізична або юридична особа, якій належать права
інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України
"Про авторське право і суміжні права", іншого закону чи договору.
Договір приєднання – договір, умови якого встановлені Університетом, і який може
бути укладений лише шляхом приєднання автора до договору в цілому. Автор не може
запропонувати свої умови договору (п.1 ст.634 Цивільного кодексу України).
Користувач - фізична особа, яка звертається до репозитарію Університету.
Репозитарій Університету – веб-ресурс відкритого доступу, розміщений на сервері
Одеського державного екологічного університету і доступний невизначеному колу
користувачів через мережу Інтернет з будь-якого місця і у будь-який час.
Cлужбовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків
відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.
Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю.
Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на
замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: наукові та науково-методичні твори:
книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації,
карти, плани, ескізи; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори;
інші твори, представлені в електронній (у тому числі цифровій) чи іншій формі, яку може
зчитувати комп'ютер (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст.8 Закону України «Про авторське
право і суміжні права»).
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Автор передає Університету на безоплатній основі невиключні майнові права на
використання творів, з метою їх розміщення в бібліотеці Університету на весь строк дії
авторського права, передбаченого чинним законодавством України, починаючи з моменту
розміщення творів в репозитарії Університету, а саме:
2.1.1. на використання творів в основній діяльності Університету без одержання
прибутку та на виготовлення їх копій для некомерційного розповсюдження;
2.1.2. на відтворення творів чи їх частин в електронній формі, не змінюючи їх змісту;
2.1.3. на виготовлення електронних копій творів для постійного архівного зберігання
в бібліотеці Університету;
2.1.4. на внесення творів у базу даних репозитарію Університету;
2.1.5. на конвертування електронних копій творів у формат, що використовується в
репозитарії Університету;

2.1.6. на надання електронних копій творів для відкритого доступу в мережі Інтернет.
2.2. Твори не можуть бути розміщені у репозитарії Університету, якщо вони порушують
права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдають шкоду громадському
порядку, здоров'ю та моральності населення.
2.3. Розміщення творів Автора в репозитарії Університету здійснюється співробітниками
кафедр Університету із дотриманням вимог до підготовки та розміщення наукових публікацій.
3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Університет має право використовувати твори відповідно до умов цього Договору.
3.2. Університет має право самостійно встановлювати та змінювати умови доступу до
творів, розміщених у репозиторії.
3.3. Університет зобов'язується вказувати ім'я Автора на всіх екземплярах твору під час
публічного використання твору і не вносити ніяких змін до твору.
3.4. Автор гарантує, що на момент розміщення твору в репозитарії Університету лише
йому належать виключні майнові права на твір, що вони ні повністю, ні в частині не є
предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.
3.5. Автор підтверджує що:
3.5.1. він є істинним автором твору;
3.5.2. твір має науковий або навчально-методичний характер;
3.5.3. треті особи не мають право на твір.
3.6. Розміщуючи свій твір в репозитарії Університету, Автор приймає умови цього
договору. У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожний з Авторів приймає умови
цього договору.
3.7. За Автором зберігаються особисті немайнові права на Твір:
3.7.1. вимагати зазначення свого імені на всіх екземплярах Твору чи під час будьякого публічного використання Твору чи публічного згадування про Твір;
3.7.2. вимагати збереження цілісності Твору, протидіяти будь-якому перекрученню
чи іншому посяганню на Твір, що може нашкодити честі і репутації Автора.
3.8. Автор має право здійснювати контроль за використанням твору відповідно до умов
цього Договору.
3.9. У разі розірвання трудового договору автор має право на підставі заяви вимагати
вилучення своїх творів з репозитарію Університету, за виключенням службових творів автора,
створених в Університеті.
3.10. Автор зобов'язаний відповідно до умов Договору передати Університету оригінал
твору, придатний для його використання.
3.11. Автор зобов’язаний повідомити Університет про втрату чи передачу майнових прав
на твір у письмовій формі.
3.12. Про всі помилки в творі, виявлені Автором самостійно після передачі твору до
репозитарію Університету, він зобов'язаний повідомити про це Університету і вжити всіх
заходів до якнайшвидшої їх ліквідації.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Сторони зобов’язуються належним чином виконувати умови цього Договору.
4.2. Сторона, що не виконує або неналежним чином виконує свої зобов'язання за
Договором, несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
4.3. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, які заявили свої права на
твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення
авторських та інших прав на твір.
4.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо
вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
4.5. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в
процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками
Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку,
відповідно до чинного законодавства України.

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
5.1. Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє протягом всього
строку дії авторського права.
5.2. Цей Договір може бути змінено або розірвано за взаємною згодою сторін.
5.3. Усі зміни та доповнення до Договору є чинними за умови, якщо вони вчинені у
письмовій формі та підписані сторонами або належним чином уповноваженими на те
представниками сторін.
5.3. Повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку має бути
оформлено у письмовій формі, підписано стороною або належним чином уповноваженими
на те представниками сторін, 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.
5.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
5.5. Цей Договір складено української мовою у двох оригінальних примірниках по одному
для кожної із сторін, які мають рівну юридичну силу.
6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Одеський державний екологічний університет
65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15
Код ЄДРПОУ 26134086
Ректор ____________________ С.М. Степаненко

____________________________________
(ПІБ Автора)
паспорт серія ______ № _____________,
виданий
"___" ______________ р.
_____________________________________
Адреса: ______________________________
_____________________________________
_____________________/_______________/

