
Авторський договір 
про передачу невиключних прав щодо використання твору 

 
                                                              «__» _________ 20   року 

 
 _____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
який(а) надалі називається «Автор», з однієї сторони, та Національний аерокосмічний 
університет «Харківський авіаційний інститут», що надалі називається «Університет», в 
особі ректора Нечипорука Миколи Васильовича, з іншої сторони, уклали цей договір про 
таке: 
 

1. Предмет договору 
1.1. Автор надає Університету невиключні права щодо використання твору: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в обумовлених цим договором межах і на визначений договором термін. 
1.2. Університет не виплачує Автору винагороди за надання прав, які передбачені цим 
договором, і не несе жодних фінансових зобов’язань перед Автором. 
1.3. Автор гарантує наявність у нього наданих за цим договором авторських прав на твір. 
 

2. Права та зобов’язання сторін 
2.1. За цим договором Автор надає Університету такі права: 
– відтворювати твір в електронному вигляді, розміщуючи його в колекції електронного 
інституціонального репозитарію dKhAIIR.   
– розміщувати твір у відкритому доступі через сайт репозитарію в мережі Інтернет; 
– вносити зміни, що не пов’язані зі змістом чи виправленням твору: зміна формату 
матеріалу, обробка для ефективнішого представлення в мережі, виправляти механічні, 
технологічні, технічні помилки файлу (не тексту); 
– використовувати твір з інформаційною та рекламною метою. 
2.2. Університет зобов’язаний: 
– на вимогу Автора надати йому документи, що безпосередньо стосуються використання 
твору, для ознайомлення; 
– інформувати Автора про розміщення твору на сайті репозитарію. 
2.3. Автор має такі права: 
– використовувати твір самостійно чи надавати права його використання третім особам; 
– ознайомлюватись з документами, що безпосередньо стосуються використання твору; 
– використовувати адресу стабільний URI, присвоєний його твору на сайті репозитарію в 
рекламних та інформаційних цілях у своїх інтересах протягом часу відтворення твору на 
цьому сайті. 
 

3. Відповідальність сторін 
 

3.1. У разі порушення договору, сторона, право якої порушено, може вимагати припинити 
дії, що порушують право або створюють загрозу його порушення. 
3.2. Університет не несе відповідальності за дії будь-яких осіб, які матимуть доступ до 
твору внаслідок його розміщення на сайті репозитарію. 
3.3. Автор не матиме жодних претензій до Університету щодо відшкодування збитків 
унаслідок використання Університетом твору. 
3.4. У випадках, непередбачених цим договором, сторони несуть відповідальність у 
встановленому законодавством України порядку. 



3.5. Сторони звільняються від відповідальності, якщо умови договору порушено внаслідок 
дії форс-мажорних обставин (зокрема, збій при порушенні роботи електронної мережі 
Інтернет з технічних причин). 
 

4. Порядок розірвання, внесення змін і доповнень до договору 
 

4.1. Сторони мають право достроково розірвати договір за спільною письмовою згодою. 
4.2. Університет має право достроково розірвати договір у разі, якщо вирішить припинити 
відтворення твору, письмово попередивши про це Автора за 30 календарних днів до того, 
як припинити відтворення. 
4.3. Автор має право достроково розірвати договір у разі використання Університетом 
твору необумовленим в договорі способом, письмово попередивши про це  Університет за 
30 календарних днів до розірвання за вказаною у цьому договорі адресою. 
4.4. Будь-які зміни та доповнення до цього договору повинні укладатись у письмовій 
формі та підписуватись сторонами або уповноваженими на це представниками сторін. 
4.5.  Пролонгація договору проводиться письмово за спільною згодою сторін до 
закінчення строку договору. 
 

5. Прикінцеві положення 
 

5.1. Усі повідомлення, вимоги та сповіщення повинні надаватись сторонами у письмовій 
формі. 
5.2. Договір укладено в двох однаково чинних примірниках, по одному для кожної 
сторони. 
  
 
Автор                                                                                        Університет 
       Ректор Національного аерокосмічного 

       університету «ХАІ» 
 

________________________________________(П.І.П.)       ________________________Нечипорук М.В. 
 


