
Авторський договір про передачу 

невиключного права на використання твору 
 

 

м. Київ «  »  20     р. 
 

Сторони договору: 

1) Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (далі – НБУ ім. Ярослава 

Мудрого) в особі генерального директора Вилегжаніної Тамари Ізмайлівни, яка діє на 

підставі Статуту 

2)    

(далі  –  Бібліотека)  в  особі  , 

яка (який) діє на підставі   

3)    

(далі – Автор) 

1. Визначення термінів і понять 

1.1 Електронна бібліотека «Культура України» - комплексна інформаційна система, що 

забезпечує створення і зберігання документів в електронному вигляді і 

використовується в машиночитній (електронній) формі, причому програмними 

засобами забезпечується єдиний інтерфейс доступу з однієї точки до електронних 

документів, що містять тексти і зображення. Електронна бібліотека «Культура 

України» формується НБУ ім. Ярослава Мудрого за участі Бібліотеки. 

1.2 Усі інші терміни і поняття у цьому договорі вживаються у значенні, наведеному у 

Законі України «Про авторське право і суміжні права». 

 
2. Предмет договору 

2.1. Автор передає НБУ ім. Ярослава Мудрого та Бібліотеці на безкоштовній основі 

невиключне право на використання твору 

літератури, музичного, драматичного, аудіовізуального, образотворчого мистецтва, 

фотографічного, ужиткового мистецтва, похідного, збірника творів, збірника обробок 

фольклору, енциклопедії, антології 

(потрібне підкреслити) 
 

 

(зазначити назву твору) 
2.2. Автор передає НБУ ім. Ярослава Мудрого та Бібліотеці наступне невиключне 

право на використання твору: 

- право на відтворення твору в цифровій (електронній) формі з метою розміщення 

його в електронній бібліотеці «Культура України» (http://elib.nplu.org/); 

- право  на  надання  доступу  до  твору,  розміщеного  в  електронній  бібліотеці 

«Культура України», через мережу Інтернет та локальну мережу НБУ ім. 

Ярослава Мудрого і Бібліотеки користувачам НБУ ім. Ярослава Мудрого і 

Бібліотеки, відвідувачам сайту електронної бібліотеки «Культура України»; 

- право на зберігання твору в цифровій (електронній) формі в електронному архіві 

НБУ ім. Ярослава Мудрого і Бібліотеки. 

2.3. Автор гарантує, що на момент укладання цього договору тільки і саме він має 

авторські права, що передаються за цим договором. 

 

3. Обов’язки НБУ ім. Ярослава Мудрого і Бібліотеки 

3.1. НБУ ім. Ярослава Мудрого і Бібліотека зобов’язуються: 

-  розмістити твір у електронній бібліотеці «Культура України» із зазначенням імені 

автора; 

http://elib.nplu.org/


- не здійснювати ніяких змін твору; 

- надавати доступ до твору через мережу Інтернет та локальну мережу НБУ ім. 

Ярослава Мудрого і Бібліотеки користувачам НБУ ім. Ярослава Мудрого і Бібліотеки, 

відвідувачам сайту електронної бібліотеки «Культура України»; 

- не передавати іншим особам отримані за цим договором авторські права без згоди 

Автора. 

 

4. Вирішення суперечок та відповідальність сторін 

4.1. Усі суперечки між сторонами договору, які виникають із цього договору, 

вирішуються шляхом переговорів. 

4.2. У разі неможливості врегулювання спірних питань шляхом переговорів, такі 

суперечки вирішуються у судовому порядку. 

4.3. За невиконання або неналежне виконання цього договору сторони несуть 

відповідальність відповідно до законодавства України. 

 

5. Заключні положення 

5.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та зберігає 

чинність протягом усього строку дії авторського права. 

5.2. Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу – по 

одному для кожної зі сторін. 

5.3. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за взаємною згодою сторін 

шляхом укладання додаткових угод. 

5.4. Кожна зі сторін може розірвати цей договір у разі отримання нею підтвердженої 

інформації про порушення іншою стороною умов цього договору чи законодавства у 

сфері авторського права. 

 

5. Реквізити сторін 

6.1. Національна бібліотека України імені Ярослава 

Мудрого  

6.2. Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 

Михайла,1 Код ЄДРПОУ: 02226139 

6.3. Бібліотека: 
 

6.4. Автор:  
 

 
7.1. НБУ ім. Ярослава Мудрого 

7. Підписи сторін 

 

Генеральний директор Т.І. Вилегжаніна 

 

7.2. Бібліотека: 

 

7.3. Автор: 


