
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР  № ___________ 
на використання твору 

 
м. Харків  «___» _____________ 2017 р. 

 

 
(П.І.Б. автора/авторів) 

 

(що надалі іменується Ліцензіар (Ліцензіари)) з одного боку та Радіоастрономічний 
інститут НАН України як співзасновник та видавець журналу «Радіофізика і радіоаст-
рономія» в особі директора Захаренка В'ячеслава Володимировича, що діє на підставі 
Статуту, (надалі іменується Ліцензіат) уклали даний договір про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Ліцензіар надає Ліцензіату безоплатно невиключну ліцензію на використання 
письмового твору (наукового, технічного або іншого характеру). 

 

 
(назва твору)

 

(далі – Твір), викладеного ________________ мовою, на умовах, визначених цим Дого-
вором. (мова твору) 

2. СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ 

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору такими способами:  

2.1.1. Використовувати Твір шляхом видання його у журналі «Радіофізика і ра-
діоастрономія» (далі – Видання) українською, російською або англійською 
мовою. Погоджений Ліцензіатом і Ліцензіаром примірник Твору, прийнято-
го до друку, є невід’ємною частиною Ліцензійного договору).  

2.1.2. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням 
з Ліцензіаром.  

2.1.3. Розміщувати Твір у відкритому доступі на сайтах журналу «Радіофізика і 
радіоастрономія» та на Інтернет-ресурсах наукових бібліотек, інших баз 
даних, на яких представлено цей журнал. 

2.1.4. Розповсюджувати Твір разом з Виданням на безоплатній основі згідно з 
відповідним розпорядженням Президії НАН України та вимогами законо-
давства щодо розсилки контрольних та обов’язкових примірників Видання.  

2.2. Ліцензіар надає Ліцензіату право видати субліцензію видавничій організації на 
способи використання Твору, зазначені у п. 2.1.  

2.3. В разі, якщо Ліцензіат передбачає бажання використовувати Твір іншими спосо-
бами, ніж це зазначено у п. 2.1 цього Договору, зокрема, перекласти твір іншими 
мовами, публікувати Твір в інших виданнях, у тому числі іноземних, таке викори-
стання оформлюється додатком до цього Договору. 

3. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК ВИКОРИСТАННЯ 

3.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору способами, зазначеними 
у п. 2.1 цього Договору, на території України та інших країн протягом строку дії 
авторського права на Твір. 



3.2. Договір є чинним з дати його підписання та діє протягом усього часу функціону-
вання Видання. 

4. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

4.1. Ліцензіар заявляє, що: 

– він є автором (співавтором) Твору;  

– авторські права на даний Твір не передані іншому видавцю;  

– даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому 
іншому виданні до публікації його Ліцензіатом;  

– він має право на надання дозволу (ліцензії) на використання Твору за цим Дого-
вором, у випадку, якщо Твір створено у зв’язку з виконанням трудового догово-
ру;  

– він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наве-
дені матеріали інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, виправ-
даному науковим, інформаційним або критичним характером Твору, викорис-
тання таких матеріалів здійснюється Ліцензіаром з дотримання норм законодав-
ства.  

5. ІНШІ УМОВИ  

5.1. Ліцензіар відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» дає 
згоду Ліцензіату на обробку ним та надання третім особам своїх персональних 
даних з метою укладення і виконання цього договору та реалізації Ліцензіатом 
своїх обов’язків, встановлених чинним законодавством  

Ліцензіар підтверджує, що повідомлений (без додаткового письмового повідом-
лення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», 
зміст їх зрозумілий. 

6. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

ЛІЦЕНЗІАТ ЛІЦЕНЗІАР 

Директор інституту 
ЗАХАРЕНКО В'ячеслав Володимирович 

 
 

Адреса: Радіоастрономічний інститут 
Національної Академії Наук України. 
61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 4. 

Адреса: 

Паспорт серії _______№_____________ 

Виданий 

Дата видачі 
 

Ідентифікаційний номер: 

_____________________ 
(Підпис) 

_____________________ 
(Підпис) 

 (м.п.) (Заповнюється та підписується всіма співавторами 
Твору, або одним зі співавторів від імені та за пого-
дження з іншими). 


	ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР  № ___________

