
Додаток №1 до Положення 

про Інституціональний Репозиторій  

Одеського національного медичного університету 
 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ 

про передачу невиключних прав на використання твору 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Цей Авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між 

__________________________________ (далі Автором) і Бібліотекою Одеського національного 

медичного університету (далі Бібліотека).  

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Договір приєднання —  договір, умови якого встановлені Бібліотекою, і який може бути 

укладений лише шляхом приєднання Автора до запропонованого договору в цілому. Автор не може 

запропоновувати свої умови договору (п.1 ст. 634 Цивільного кодексу України).  

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; 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.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

3.1.Відповідно до цього Договору Автор передає Бібліотеці право на надання доступу до 

електронної версії твору (далі – Твір), та права на використання твору на весь строк дії авторського 

права починаючи з моменту розміщення твору в Інституційному Репозиторії відкритого доступу. 

3.2.Автор передає Бібліотеці на безоплатній основі Твір у електронній формі для розміщення в 

Інституційному Репозиторії  ОНМедУ  в мережі Інтернет.  

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1.Бібліотека зобов’язується:  

 безоплатно розмістити Твір в Інституціональному Репозиторії  ОНМедУ, забезпечити його     

 зберігання і відкритий доступ до нього в мережі Internet; 

 не порушувати особистих немайнових прав та майнових прав Автора.  

4.2.Автор зобов’язується передати Бібліотеці Твір у електронній формі в день підписання 

Сторонами Договору. 

У Авторському договорі автор підтверджує, що розміщуючи роботу у Інституціональному 

Репозиторії він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв). 



Твір не може бути розміщений у Інституціональному Репозитарії відкритого доступу, якщо він 

порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському 

порядку, здоров'ю та моральності населення.  

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність згідно із чинним законодавством України. 

6.УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

6.1.Договір укладено на безстроковий термін  

6.2.Цей Догорів може бути розірваний на вимогу Автора, якщо він позбавляється майнових прав 

на Твір, які мав на момент розміщення Твору у Інституціональному Репозиторії відкритого доступу.  

6.3.Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом 

переговорів, а у випадку недосягнення згоди - в суді відповідно до чинного законодавства України.  
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