Авторський договір
про передачу невиключного права на використання твору
«____» _______________ 201__ р.

м. Чернігів

Сторони: ____________________________ (далі – Автор), який діє на підставі цивільної
правосуб’єктності, з однієї сторони, та КЗ «Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. В. Г. Короленка» (далі – Бібліотека) в особі директора Аліференко Інни Михайлівни, діючої на
підставі Статуту КЗ «Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка» з другої сторони, керуючись Цивільним
кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права» №3792-ХІІ від 23 грудня
1993 р. (із змінами), уклали цей авторський договір (далі – Договір) про наступне:
1. Предмет договору.
1.1. Відповідно до цього Договору Автор передає Бібліотеці право розмістити книги у розділі
«Електронна бібліотека» офіційного сайту Бібліотеки, адреса якого http://libkor.com.ua, твори (додаток).
1.2. Автор передає Бібліотеці твори у електронній формі (формат PDF).
1.3. Право, надане Автором Бібліотеці, не є виключним.
1.4. Автор гарантує наявність у нього наданих по даному Договору авторських прав на твори.
2. Ціна договору.
2.1. Сторони діють у рамках цього Договору на безоплатній основі.
3. Обов’язки сторін.
3.1. Бібліотека зобов’язується:
 розмістити Твори на своєму сайті протягом ___ днів з моменту передачі його Автором;
 не порушувати особистих немайнових прав та майнових прав Автора.
3.2. Автор гарантує ідентичність переданих повних текстів творів, що надійшли на збереження в
Бібліотеку.
4. Відповідальність сторін.
4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно із чинним законодавством України.
5. Термін дії Договору.
5.1. Даний Договір вступає в силу з моменту підписання і діє безстроково.
5.2. З дня підписання цього Договору зміни та доповнення до нього можуть вноситись лише за
згодою Сторін, у письмовій формі, шляхом укладання додаткових угод.
5.3. Договір укладений українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.
6. Розірвання Договору.
6.1. Сторони мають право розірвати Договір по взаємній письмовій згоді.
6.2. Бібліотека має право розірвати Договір у випадку, якщо на момент укладання Автор не
володіє вище переліченими правами на предмет Договору або надані Бібліотеці електронні версії творів
не відповідають друкованим версіям, які надійшли в Бібліотеку на зберігання.
7. Прикінцеві положення
7.1. У всіх випадках, що не передбачені Договором, сторони керуються чинним законодавством
України.
7.2. Договір складено у двох примірниках – по одному для кожної сторони. Всі додатки до
Договору, підписані сторонами, є його невід’ємною частиною.
7.3. Відповідно до п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних»,
Автори надають згоду на обробку персональних даних (паспортні дані) Чернігівською обласною
універсальною науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка з метою забезпечення реалізації відносин у
сфері культури.

Місцезнаходження та реквізити Сторін
Бібліотека

Автор

КЗ «Чернігівська ОУНБ
ім. В. Г. Короленка»
Код. 02221159
м. Чернігів
просп. Миру, 41
тел. (0462)77-45-63

ПІБ______________________________
Паспорт серія_____ № ______________
Виданий__________________________
_________________________________
«___» ___________________________,
що проживає за адресою
__________________________________
__________________________________

______________підпис
М.П.

Індентифікаційний код
__________________________________
Телефон___________________________
_____________________________підпис

Додаток
до авторського договору про передачу
невиключного права на використання
твору
від «_____» ________________ 201__ р.

Перелік назв видань,
на які Автор передає Бібліотеці на безкоштовній основі
невиключне право на використання:

Бібліотека:

Автор:

Директор
_______________ І.М. Аліференко

_______________

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ
м. Чернігів

«___»________201___ р.

між КЗ «Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка» (надалі –
Сторона 1) в особі директора __________________________, яка діє на підставі Статуту, з
одного
боку,
та________________________
(надалі
–
Сторона
2)
в
особі_______________________________, який діє на підставі ________________, з іншого
боку, уклали цей Договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Метою даного Договору є співробітництво між Сторонами у створенні повнотекстової
електронної бази «Періодичні видання Чернігівщини», що забезпечить вільний, безкоштовний,
оперативний доступ користувачів до інтегрованого інформаційного ресурсу з єдиною точкою
доступу
(Інтернет-центр
Чернігівської
обласної
універсальної
наукової
бібліотеки
ім. В. Г. Короленка).
1.2 Спільна діяльність здійснюється на основі безоплатності за взаємною згодою та
бажанням Сторін згідно з чинним законодавством, установчими документами Сторін, із врахуванням
прав та обов’язків Сторін, викладених у цьому Договорі.

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. За даним Договором Сторона 2 надає Стороні 1 такі права:
2.1.1. Передає Стороні 1 повну електронну версію друкованих випусків газети
«___________________________» у форматах PDF, JPG, PS для використання на сайті
Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка в мережі
Інтернет у режимі відкритого доступу як частини повнотекстової бази даних «Електронна
бібліотека» з можливістю і правом користувачів часткового копіювання та друку сторінок
газет. Адміністрування сайту забезпечує Сторона 1.
2.1.2. Зі свого боку Сторона 1 може надати Стороні 2 на некомерційній основі такі
послуги:
– представити логотип або посилання на web-ресурс ЗМІ в розділі «Учасники
проекту»;
– включати видання в довідково-бібліографічні та інформаційні посібники, що готує
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
– ведення електронного архіву видань.
2.2. Сторона 1 зобов’язується не передавати електронні версії періодичних
друкованих видань, отриманих нею від Сторони 2, третім особам.
2.3. Сторона 1 не переслідує комерційної мети.
2.4. Сторони будуть співпрацювати без створення юридичної особи.
2.5. Жодна зі Сторін не може накладати ніяких зобов’язань, що обмежують іншу
Сторону у питаннях, які є предметом цього Договору.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством.
Гарантують дотримання норм законодавства про авторське право у процесі співпраці за цим
Договором.

4. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
4.1. Усі суперечності, які можуть виникнути між сторонами, з питань, що не
врегульовані даним Договором, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного
законодавства.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Даний Договір вступає в силу з моменту підписання та діє безстроково.
6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Сторони можуть розірвати Договір за взаємною письмовою згодою.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. З усіх інших питань, не передбачених даним Договором, Сторони керуються
чинним законодавством.
7.2. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору дійсні при умові, якщо вони
здійснені в письмовій формі, підписані Сторонами або уповноваженими на те
представниками Сторін.
7.3. Усі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.
7.4. Договір складено українською мовою у двох екземплярах, які мають однакову
силу, по одному для кожної зі Сторін.
7.5. Адреси та реквізити Сторін:

Сторона 1:

Сторона 2:

Поштова адреса та індекс:
КЗ «Чернігівська ОУНБ
ім. В. Г. Короленка»
просп. Миру, 41
м. Чернігів
14000
Телефон 77-45-63

Поштова адреса та індекс:

__________________ підпис
МП

__________________ підпис
МП

Телефон

