
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР 
Національний університет харчових технологій в особі проректора з наукової 
роботи________________________________________________, що діє на підставі наказу 
№128 від 14.06.2011 р. з одного боку і Автор 
_________________________________________________________________з іншого боку 
уклали даний договір про передачу Університету невиключних прав на використання твору 
(електронної версії). 

1. Предмет договору
Автор передає свій твір: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________ 
Для розміщення в університетському інституційному депозитарії eNuftir. 

2. Визначення термінів
Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові 
права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону 
України «Про авторське право і суміжні права», іншого закону чи договору. 
Твори - створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на 
замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: книги, брошури, статті, 
конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти, плани, 
ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; 
аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, 
представлені в електронній (у тому числі цифровій) іншій формі, яку може зчитувати 
комп'ютер, (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст.8 Закону України «Про авторське право 
і суміжні права») 

3. Права та обов’язки сторін
3.1. Репозитарій відкритого доступу eNUFTIR - ресурс відкритого доступу, розміщений 
на сервері УНІВЕРСИТЕТУ в мережі Інтернет. 
3.2. Розміщуючи свій твір в eNUFTIR АВТОР приймає умови цього ДОГОВОРУ. 
3.3. Твір не може бути розміщений у репозитарії відкритого доступу eNUFTIR, якщо він 
порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди 
громадському порядку, здоров'ю, моральному стану особистості та містить інформацію, що 
охороняється державою. 
3.4. У випадку, коли твір створено у співавторстві, розміщуючи такий твір у eNUFTIR 
кожний із співавторів приймає умови цього ДОГОВОРУ. 
3.5. За цим ДОГОВОРОМ АВТОР безкоштовно передає Університету невиключні права 
на використання твору: 
- внесення твору у базу даних eNUFTIR; 
- відтворення роботи чи її частин у електронній формі, не змінюючи її змісту; 
- виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання; 
- використання твору без одержання прибутку і на виготовлення його копій для 
некомерційного розповсюдження; 
надання електронних копій Твору для відкритого доступу в мережі Internet. 



3.6. АВТОР підтверджує, що розміщуючи роботу у eNUFTIR він не порушує прав третіх 
осіб (інших авторів або видавництв). Автор підтверджує, що на момент розміщення твору у 
eNUFTIR  лише йому належать виключні майнові права на твір, що вони ні повністю, ні 
частково нікому не передані (не відчужені), що майнові права на твір ні повністю, ні в 
частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб. 

4. Відповідальність сторін
4.1. АВТОР несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права 
на Твір, відшкодовує УНІВЕРСИТЕТУ всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про 
порушення авторських та інших прав на Твір. 
4.2. АВТОР і УНІВЕРСИТЕТ зобов’язуються належним чином виконувати умови цього 
ДОГОВОРУ. 
4.3. АВТОР зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати 
аналогічні права на використання Твору третім особам. 

5. Строк дії договору. Умови розірвання договору
5.1. Договір вступає в силу з дати його підписання і діє до повного виконання 
зобов’язань між сторонами. 
5.2. Цей ДОГОВІР може бути розірваний на вимогу АВТОРА, якщо він позбавляється 
майнових прав на Твір, які мав на момент розміщення Твору у репозитарії відкритого 
доступу, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для АВТОРА. 
5.3. Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються 
шляхом переговорів, а у випадку недосягнекня згоди - в суді відповідно до чинного 
законодавства України. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Національний університет харчових 
технологій 
01601, м. Київ. вул. Володимирська, 68 
р/р 35223006000046 ТУ ДКУ у м. Києві 
Код банку 820019, ЄДРПОУ 02070938 
Св-во № 37038379 
ІПН 020709326503 

         (Прізвище, ім’я, по-батькові) 

________________________________________ 

        (Серія, номер паспорта, ким виданий, коли) 

________________________________________ 
_______________________________________ 

(Домашня адреса) 

________________________________________ 
________________________________________ 

ПІДПИСИ СТОРІН 
Проректор________________Шевченко О. Ю.    Автор___________________________ 

                                                                                          ________________________/____/ 




