
Ліцензійний договір 

про створення статті - літературного письмового твору  

м. ________  "___" ____________ 2018р. 

 

Фізична особа ___________________________________________, що діє на підставі ___________ 

____________________ Цивільного кодексу України (далі іменується "Автор", а з моменту створення і 

передачі статті - "Ліцензіар"), з однієї сторони, та ______________________________________________ 

_______ в особі ___________________________________________, що діє на підставі ________________ 

____________________ (далі іменується "Видавництво", а з моменту створення і отримання статті - 

"Ліцензіат"), з іншої сторони (далі разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали 

цей ліцензійний договір  (далі іменується "Договір") про наступне: 

 

1. Загальні положення 

1.1. За цим Договором Автор зобов'язується створити статтю - літературний письмовий твір (далі 

іменується "твір"), що буде відповідати усім вимогам, які висуваються до нього у Замовленні, та у 

встановлений у Договорі строк передати примірник твору Видавництву. 

1.2. Після створення твору Видавництво зобов'язане виплатити Автору плату за створення твору 

у розмірі, порядку та в строки, передбачені цим Договором. 

1.3. Особисті немайнові права та усі майнові права інтелектуальної власності на створений за 

цим Договором твір первісно належатимуть Автору. 

1.4. Після створення твору Автором та передачі примірника твору Видавництву набирає чинності 

та частина цього Договору, що відповідає змісту ліцензійного договору. 

1.5. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіар надає Ліцензіату право на 

використання створеного твору способами, на території та на строк, передбачені у цьому Договорі. 

1.6. Вид ліцензії (дозволу на використання твору), що надається за цим Договором, - виключна. 

1.7. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання твору такими способами: 

- переробка твору, включаючи зміну оригінальної назви; 

- переклад твору з української мови на російську (або навпаки); 

- опублікування твору у періодичному виданні, що видається Ліцензіатом (українською чи/та 

російською мовою); 

- включення твору чи його частини складовою частиною до книг, що видаються Ліцензіатом 

(українською чи/та російською мовою); 

- публічне виконання частин твору на зустрічах із читачами чи семінарах, що проводяться 

Ліцензіатом (українською чи/та російською мовою); 

- розміщення твору на інтернет-сайті, власником якого є Ліцензіат (українською чи/та 

російською мовою), з можливістю доступу до нього передплатників періодичного видання, що 

видається Ліцензіатом, або інших осіб, що оплатили Ліцензіату можливість перегляду твору; при цьому 

розміщення твору на інтернет-сайті у вільному для усіх відвідувачів доступі не допускається; 

- розміщення твору на CD-дисках, що додаються до періодичного видання, що видається 

Ліцензіатом (українською чи/та російською мовою); 

- розповсюдження правомірно опублікованих Ліцензіатом примірників твору (українською чи/та 

російською мовою); 

- будь-яке повторне оприлюднення твору Ліцензіатом на визначених вище умовах. 

1.8. Територія дії ліцензії, що надається за цим Договором, - митна територія України та будь-яка 

інша територія, де знаходяться читачі періодичного видання та покупці книг, що видаються 

Ліцензіатом, і з якої може відбуватися доступ до інтернет-сайту Ліцензіата. 



 


