
  



Додаток № 1 
 

Авторський договір 

про передачу невиключних прав щодо використання твору  

в інституційному репозитарії 

«_____»____________20___ року 

Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича (далі – Бібліотека) в особі 

директора Голиша Г. М. з однієї сторони і ________________________________ 
                                                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові) 

(далі – Автор) з іншої сторони уклали цей договір про таке: 

1. Автор надає Бібліотеці невиключні права на розміщення в інституційному 

репозитарії http://eprints.cdu.edu.ua (з дозволом на завантаження, копіювання, 

читання та використання) свого твору: __________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

в обумовлених цим договором межах з гіперпосиланнями на твір із сайту 

Бібліотеки. 

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

має авторські права на твір, що передаються за цим договором. 

3. Сторони діють в рамках цього договору виключно на безоплатній основі. 

4. Бібліотека гарантує некомерційне використання електронної версії твору 

виключно в мережі Інтернет. 

5. Бібліотека залишає за собою право вносити зміни, що не пов’язані зі змістом 

чи виправленням твору: зміна формату матеріалу, обробка для ефективнішого 

представлення в мережі, виправлення механічних, технологічних, технічних 

помилок файлу (не тексту).   

6. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та 

зберігає чинність упродовж усього строку дії авторського права. 

7. Бібліотека гарантує, що прохання Автора вилучити розміщені на сайті 

Бібліотеки матеріали буде негайно виконане. 

8.  Цей договір складений на 1 сторінці у 2 примірниках, кожний з яких має 

однакову юридичну силу.  
    

Місцезнаходження та реквізити сторін 

Бібліотека                                                         Автор 

Черкаський національний університету      ПІБ_____________________________ 

імені Богдана Хмельницького                       ________________________________ 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича      Паспорт: серія_____ №____________ 

вул. Університетська, 22, 18031                    Виданий________________________ 

E-mail: biblioteka.cnu@gmail.com                  ______________ « ___» _________ р.  

Директор                                                          що проживає за 

адресою___________ 

_____________________ Г. М. Голиш           _______________________________  

                                                                           Телефон: _______________________ 

               _________________________(підпис) 

http://eprints.cdu.edu.ua/
mailto:biblioteka.cnu@gmail.com


 

Додаток № 2 

 

до Авторського договору про передачу прав  

на некомерційне використання творів у мережі Інтернет 
 

від «____»____________20____р. 

 

 

Перелік назв творів, на які Автор передає Бібліотеці на безоплатній основі 

невиключне право на використання: 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Бібліотека:        Автор: 

 

Директор 

 

____________ Г. М. Голиш                     ________________ 


