
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № _________ 

 

м. Одеса                                                                                                          «_____» ____________20___ 

 

Одеський державний університет внутрішніх справ (надалі іменується - «Ліцензіат»), в 

особі ректора Аброськіна В’ячеслава Васильовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, 

та___________________________________________________________________________________ 
(вказати прізвище, ім’я, по батькові автора) 

(надалі іменується - «Ліцензіар»), з другої сторони, (в подальшому разом іменуються - «Сторони», 

а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Ліцензійний договір (надалі іменується «Договір») про 

наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіар надає Ліцензіату 

ліцензію (дозвіл) на використання Твору такими способами: 

1.1.1. Виготовлення електронних копій Твору або його частин. 

1.1.2. Надання електронної копії Твору: 

-   для включення копії Твору в бібліотечну базу даних; 

- для використання в локальній бібліотечній мережі Ліцензіата в рамках 

повнотекстової електронної бази даних; 

- для використання на сайті Бібліотеки в мережі Інтернет його бібліографічного опису 

с позначкою «повнотекстовий ресурс». 

1.1.3. Переклад твору з української мови на російську (або навпаки). 

1.1.4. Опублікування твору у періодичному виданні, що видається Ліцензіатом 

(українською чи/та російською мовою). 

1.1.5. Включення твору чи його частини складовою частиною до книг, що видаються 

Ліцензіатом (українською чи/та російською мовою). 

1.1.6. Публічне виконання частин твору на зустрічах із читачами чи семінарах, що 

проводяться Ліцензіатом (українською чи/та російською мовою). 

1.1.7. Розміщення твору на CD-дисках (українською чи/та російською мовою). 

1.1.8. Розповсюдження правомірно опублікованих Ліцензіатом примірників твору 

(українською чи/та російською мовою). 

1.1.9. Будь-яке повторне оприлюднення твору Ліцензіатом на визначених вище умовах.  

1.1.10. Розміщення твору в репозиторії (електронному архіві) Ліцензіата. 

1.1.11. Розміщення твору в електронній бібліотеці Ліцензіата. 

1.1.12. Додаткові права:  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1.2. Твір, на використання якого надається ліцензія, є об’єктом авторського права,  

примірник якого Ліцензіар передає Ліцензіату за актом прийому-передачі та з посиланням на цей 

Договір. 

1.3. Вид ліцензії, що надається за цим Договором, невиключна. 

1.4. Ліцензія, що надається за цим Договором, розповсюджується на територію держав - 

учасниць Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів. 

1.5. Ліцензія, що надається за цим Договором, на строк охорони Твору. 

 

2. СТРОКИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО НОСІЯ, В (НА) ЯКОМУ 

ВТІЛЕНИЙ ТВІР 

2.1. Ліцензіар передає матеріальний носій, в (на) якому втілений Твір Ліцензіату у будь-

який час дії цього договору.  

2.2. Передача матеріального носія, в (на) якому втілений Твір, оформляється актом 

прийому-передачі. 

2.3. Підписанням акту прийому-передачі Ліцензіар засвідчує надання ліцензії на Твір 

Ліцензіату. 

 



3. АВТОРСЬКЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ТВОРУ 

3.1. Ліцензіар зобов’язується на вимогу Ліцензіата протягом трьох календарних років з дня 

підписання акту прийому-передачі вносити зміни і доповнення до Твору, викликані зміною 

чинного в Україні законодавства, виявленими Ліцензіатом помилками. 

3.2. Ліцензіар зобов’язаний повідомити Ліцензіата про всі помилки в Творі, виявлені ним 

самостійно після передання Твору і вжити всіх заходів до якнайшвидшої їх ліквідації без 

додаткової оплати. 

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАТА 

4.1. Ліцензіат зобов’язується вказувати ім’я Ліцензіара (псевдонім) на всіх екземплярах 

Твору під час будь-якого використання Твору. 

4.2. Не порушувати цілісність Твору, погоджувати з Ліцензіаром усі зміни, внесені до 

Твору у ході переробки і редагування. 

4.3. На вимогу Ліцензіара надати можливість читати чисту коректуру Твору, перед 

кожним тиражуванням у двомісячний строк. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

5.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується 

«порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) 

чинним в Україні законодавством. 

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто 

виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її 

вини (умисну чи необережності). 

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, 

якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього 

Договору. 

5.2. Ліцензіар несе відповідальність за достовірність викладених у Творі фактів, цитат, 

посилань на законодавство, офіційну документацію, та (або) за наукову обґрунтованість Твору. У 

випадку виявлення недостовірних даних після  оприлюднення Твору Ліцензіар відшкодовує 

Ліцензіату додаткові матеріальні витрати, пов’язані з усуненням виявлених недоліків. 

5.3. Ліцензіар несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, 

і відшкодує Ліцензіату усі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських 

та інших прав на Твір, а також упущену вигоду і моральну шкоду в повному обсязі за кожен 

задоволений судом позов. 

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. Усі спори,  що  виникають з  цього Договору  або  пов’язані із  ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. 

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до 

чинного в Україні законодавства. 

7. ДІЯ ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту підписання його 

Сторонами та  скріплення печаткою Ліцензіата. 

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього 

Договору та закінчується _____________________________________. 

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 

законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка 

оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

7.5. Зміни у цей Договір  набирають чинності  з  моменту належного оформлення 

Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій 

додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 



7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 

законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка 

оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами 

відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій 

угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

7.8. Ліцензії на твори, передані за Актом прийому-передачі, діють після розірвання 

договору до спливу терміну вказаного у п.1.5 Договору. 

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі 

пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 

тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 

регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а 

також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового  обороту на підставі    принципів 

добросовісності, розумності та справедливості. 

8.2 Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні 

договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, 

що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до 

уваги при тлумаченні умов цього Договору. 

8.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорів 

реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, 

а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків. 

8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені 

печаткою Ліцензіата. 

8.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги 

виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін 

та скріплені печаткою Ліцензіата. 

8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та  термінології 

українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по 

одному для кожної із Сторін. 

 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

  ЛІЦЕНЗІАТ 
 

ЛІЦЕНЗІАР 

Одеський державний університет 

            внутрішніх справ 

 

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1 

Тел. (048) 709-50-86 

Код у ЄДРПОУ 08571570 

 

 

 

    

 

 

Ректор ______________ В.В. Аброськін 
 

П.І.Б._________________________________

_____________________________________ 

Паспорт (серія,  номер, ким і коли виданий) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Місце проживання______________________ 

______________________________________

______________________________________ 

Ідентифікаційний номер_________________ 

______________________________________ 

 

Підпис   ______________________________                          

 

  
 

 

 

     



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ  ПРИМІРНИКА  ТВОРУ 

 

Одеський державний університет внутрішніх справ (надалі іменується - 

«Ліцензіат»), в особі ректора Аброськіна В’ячеслава Васильовича, що діє на підставі 

Статуту, з однієї сторони,  

та____________________________________________________________________________ 
                                                                                        (вказати прізвище, ім’я, по батькові автора) 

(надалі іменується - «Ліцензіар»), з другої сторони, (в подальшому разом іменуються - 

«Сторони», а кожна окремо – «Сторона») на виконання Ліцензійного договору               

№  ______ від ________________ склали цей Акт про наступне: 

 1. Ліцензіар передав Ліцензіату ТВІР:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

у кількості _____ примірників у друкованому вигляді на _____  сторінках  та  

електронному вигляді  у форматі _______________________________. 

2. Ліцензіар засвідчує, що з передачею примірника ТВОРУ надається 

ліцензія на використання у відповідності до Ліцензійного договору. 

 
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

  ЛІЦЕНЗІАТ 
 

ЛІЦЕНЗІАР 

Одеський державний університет 

            внутрішніх справ 

 

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1 

Тел. (048) 709-50-86 

Код у ЄДРПОУ 08571570 

 

 

 

    

 

 

Ректор ______________ В.В. Аброськін 
 

П.І.Б._________________________________

_____________________________________ 

Паспорт (серія,  номер, ким і коли виданий) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Місце проживання______________________ 

______________________________________

______________________________________ 

Ідентифікаційний номер_________________ 

______________________________________ 

 

Підпис   ______________________________                          

 

 


