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1.1. Положення про реєстрацію авторського права на службові твори, створені в 
Маріупольському державному університеті (далі -  Положення) розроблено на підставі 
Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і 
суміжні права», Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського 
права і договорів, які стосуються права автора на твір» та інших чинних нормативно-правових 
актів.

1.2. У цьому Положенні визначено основні поняття в сфері авторського права, правила 
проходження заявок на отримання охоронних документів на твори, які створені у зв ’язку з 
виконанням службових обов’язків працівниками Маріупольського державного університету.

1.3. Терміни та їх визначення:
Об’єкти авторського права - твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: 

літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного 
або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); виступи, лекції, промови, проповіді та інші 
усні твори; комп'ютерні програми; бази даних; аудіовізуальні твори; похідні твори; збірники 
творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші 
складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією 
або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як 
складові частини; тексти перекладів для дублювання.

Службовий твір (СТ) - це твір, створений працівником (автором) у порядку виконання 
службових обов'язків у відповідності зі службовим завданням або трудовим договором, 
контрактом з науково-педагогічними працівниками (далі - контракт) між ним і Маріупольським 
державним університетом, в особі ректора МДУ.

Автор -  працівник, який своєю творчою працею створив твір.
Роботодавець -  Маріупольський державний університет, в особі ректора МДУ або 

уповноваженої їм особи.
Аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії 

кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії 
послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають 
закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття 

якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, 
телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за 
допомогою певних технічних засобів.

База даних (компіляція даних) - сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної 
інформації у довільній формі, в тому числі - електронній, підбір і розташування .складових 
частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є 
доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової 
системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів.

Похідний твір - твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без 
завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша 
переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать 
аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською 
чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів).

Примірник твору - копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі.

2. ПРАВОВІДНОСИНИ З ПРИВОДУ СТВОРЕНИХ СЛУЖБОВИХ ТВОРІВ

2.1. Службовим вважається твір, створений:
- автором у порядку виконання службових обов’язків;
- відповідно до службового завдання чи трудового договору, контракту між автором і 

роботодавцем.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ



Автор може бути штатним або позаштатним працівником. Виконання роботи може бути 
здійснено як протягом робочого часу, так й у позаробочий час, незалежно від місця створення 
службового твору; як із застосуванням засобів і матеріалів, що належать роботодавцю, так і без 
застосування таких засобів та матеріалів.

2.2. Правовідносини з приводу створених СТ між роботодавцем та автором СТ регулюються 
Договором про розподіл майнових прав на службовий твір (далі - договір). Зазначений договір 
укладається роботодавцем, з однієї сторони, та з кожним працівником -  автором, з іншої сторони, при 
створенні ним СТ уперше. Реєстрація договорів проводиться фахівцем у сфері інтелектуальної 
власності.

2.3. У випадку створення СТ спільною творчою працею працівників -  авторів 
(співавторство) авторське право на нього належить всім співавторам незалежно від того, чи 
утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має 
самостійне значення. Відносини між співавторами визначаються окремою угодою, укладеною між 
ними.

2.4. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. 
Такими правами є:

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені 
автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це 
практично можливо;

2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо 
він як автор твору бажає залишитись анонімом;

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість 
справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного 
використання;

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, 
спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може 
зашкодити честі і репутації автора.

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.
2.5. Майнові права на СТ належать МДУ, якщо інше не передбачено трудовим 

договором, контрактом та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. 
Такими правами є:

1) виключне право на використання твору;
2) виключне право дозволяти використання твору;
3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке 

використання.
Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське 

право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.
Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону 

використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 
відтворення творів;
публічне виконання і публічне сповіщення творів; 
публічну демонстрацію і публічний показ;
будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою 

організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 
переклади творів;
переробку, адаптацію, аранжування та інші подібні зміни творів;
включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій

тощо;
розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом 

або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу 
примірників твору;

подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її 
представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх 
власним вибором;



Гу
здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, 

відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, 
комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, 
зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер; 

імпорт примірників творів.
Цей перелік не є вичерпним. Додаткові права можуть бути зазначенні в додаткових угодах 

за взаємною згодою сторін.
2.6. За створення і використання СТ автору належить авторська винагорода, розмір та 

порядок виплати якої встановлюються трудовим договором, контрактом та (або) цивільно- 
правовим договором між автором і роботодавцем.

3. ПРАВИЛА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ НА 
СЛУЖБОВІ ТВОРИ 

3.1. Підготовчий етап
3.1.1. При створенні СТ автор (автори) у 10 денний строк з дати завершення роботи над його 

створенням подає(ють) фахівцю у сфері інтелектуальної власності письмове повідомлення про 
створений СТ з описом, що розкриває суть СТ достатньо ясно і повно. Фахівець у сфері 
інтелектуальної власності проводить експертизу СТ на дотримання наступних вимог:

новизна;
затребуваність.

3.1.2. Повідомлення розглядається у строк не більше 15 днів з дня його подання.
3.1.3. Фахівець у сфері інтелектуальної власності повинен зберігати відомості про створений 

СТ як конфіденційну інформацію до моменту завершення реєстрації на нього авторського права.
3.1.4. Після розгляду повідомлення фахівець у сфері інтелектуальної власності проводить його 

реєстрацію.
3.1.5. Якщо СТ відповідає зазначеним вимогам, він повинен бути затверджений на Вченій раді 

факультету та Вченій раді Маріупольського державного університету.
3.2. Оформлення матеріалів заявки
3.2.1. У разі позитивного висновку Вченої ради факультету та Вченої ради 

Маріупольського державного університету (додаються відповідні витяги з протоколів засідань) 
починається процедура оформлення матеріалів заявки на реєстрацію авторського права на СТ, 
створений в Маріупольському державному університеті.

3.2.2. Фахівець у сфері інтелектуальної власності надає (у разі необхідності) для 
ознайомлення автору Пам’ятку про порядок державної реєстрації авторського права на службовий 
твір.

3.2.3. Матеріали заявки готуються фахівцем у сфері інтелектуальної власності в 10-ий строк 
та включають в себе:

-  заяву встановленої форми;
-  примірник твору;
-  документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності);
-  документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського

права;
-  документ, який затверджує кому належать майнові права на службовий твір (договір про 

розподіл майнових прав на твір).
3.2.4. Автор повинен надати в належній формі примірник свого СТ, необхідні відомості про 

свою особу.
Одночасно з цим, роботодавець укладає з автором договір про розподіл майнових прав на

СТ.
3.2.5. Заявка реєструється фахівцем у сфері інтелектуальної власності в журналі реєстрації 

заявок на СТ.
3.2.6. За результатами оформлення матеріалів заявки фахівець у сфері інтелектуальної 

власності подає до Державної служби інтелектуальної власності заявку на одержання охоронного 
документу (свідоцтва) на зазначений СТ.



3.3. Подання заявки до Державної служби інтелектуальної власності
3.3.1. Матеріали заявки подаються фахівцем у сфері інтелектуальної власності на розгляд та 

підпис ректору МДУ.
3.3.2. Разом з тим, на ім’я ректора подається службова записка щодо необхідності сплати збору 

за підготовку до реєстрації авторського права на СТ.
3.4. Оплата зборів за одержання свідоцтва
3.4.1. При веденні діловодства по оформленню заявки на ім’я ректора МДУ подаються 

відповідні службові записки, щодо сплати:
-  збору за підготовку до реєстрації авторського права на СТ;
-  збору за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на СТ .
3.4.2. При прийняті ректором рішення про оплату вищезазначених платежів та своєчасності 

надання фахівцем у сфері інтелектуальної власності до бухгалтерії університету необхідних для 
оплати документів, відповідальність за сплату збору в зазначений у службових записках строк 
покладається на головного бухгалтера МДУ.

3.4.3. Після сплати реєстраційного збору фахівцем у сфері інтелектуальної власності через 
відділ канцелярії направляється до Державної служби інтелектуальної власності один екземпляр 
матеріалів заявки.

3.4.4. Все подальше діловодство по заявці (направлення додаткових матеріалів, листів- 
відповідей, обґрунтованих заперечень, сплата відповідних зборів та ін.) проводиться фахівцем у 
сфері інтелектуальної власності спільно з автором СТ.

3.5. Дії, пов’язані з отриманням свідоцтва
3.5.1. Після отримання охоронного документа на СТ:
-  його оригінал зберігається у фахівця у сфері інтелектуальної власності та копія надається 

авторам СТ;
-  здійснюється преміювання авторів СТ відповідно до затвердженого Положення про 

преміювання.
3.6. Підтримка чинності свідоцтва та припинення його дії
3.6.1. Фахівець у сфері інтелектуальної власності повинен:
- постійно проводити контроль за станом підтримки чинності свідоцтв на СТ;
- вести реєстр охоронних документів;
- зберігати охоронні документи в належному стані.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи 

Г оловний бухгалтер 

Начальник юридичного відділу 

Фахівець у сфері інтелектуальної власності

О.В. Булатова 

Т.М. Трофименко 

О.С. Мокрозуб 

А.О. Скриннік



Додаток 1

Проректору з наукової роботи 
Булатовій О.В.

ПОВІДОМ ЛЕННЯ  
про створення службового твору

Ставлю(имо) Вас до відома, що в результаті виконання покладених на мене(нас) посадових службових
обов'язків мною(нами)__________________________________________________________________

(ПІБ авторів, посада, кафедра, факультет) 
розроблено службовий твір______________________________________________________________

(вказати найменування)
Повідомляю(ємо) також, що цей службовий твір виконано власними силами.
Прошу (просимо) відповідно до вимог чинного законодавства України з питань авторського права на
даний_________________________________________________________________________________

(вказати найменування службового твору) 
винести рішення щодо подальшої участі університету у розподілі прав власності на зазначений об'єкт 
інтелектуальної власності.

Автор (співавтори): 

(ПІБ)

(ПІБ)

(ПІБ)

(Підпис)

(Підпис)

(Підпис)

До повідомлення додається:
1. Опис службового твору, який повинен містити наступні дані: 

галузь знань;
суттєві характеристики;
інформація щодо придатності до використання.

2. Анкета автора(ів) службового твору



Додаток 2

АНКЕТА АВТОРА СЛУЖ БОВОГО ТВОРУ

ПІБ

Організація

Посада

Вчений ступінь

Дата народження

Адреса проживання

Паспортні дані

Телефон

Електронна адреса

Строк закінчення 
роботи

А втор_______________________________ ______________________
(ПІБ) (Підпис)

Лата заповнення « » 20____ р.



Додаток З

ДОГОВІР № ___
ПРО РОЗПОДІЛ МАЙНОВИХ ПРАВ НА СЛУЖ БОВИЙ ТВІР

м. Маріуполь «__»______________________ року

_________________ (далі - Працівник) з одного боку, та Маріупольський державний
університет, в особі ректора Балабанова К.В., який діє на підставі Статуту,(далі -  Роботодавець) з 
іншого боку, а разом іменовані -  Сторони, уклали цей договір (далі -  Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом Договору є розподіл майнових прав на службовий твір, що створив 

Працівник.
1.2. Сторони домовилися, що усі майнові права інтелектуальної власності на службовий твір 

за цим Договором належать Роботодавцю, зокрема:
1.2.1. виключне право на використання твору. Виключне право на використання службового 

твору дозволяє Роботодавцю використовувати цей твір за своїм розсудом у будь-якій формі і будь- 
яким способом, не забороненим законодавством України;

1.2.2. виключне право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання твору;
1.2.3. виключне право передати будь-якій особі право власності на усі майнові права 

інтелектуальної власності на службовий твір;
1.2.4. виключне право Роботодавця забороняти іншим особам використовувати твір без його 

дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з законодавством 
порушенням прав;

1.2.5. виключне право перешкоджати неправомірному використанню службового твору 
іншими особами, в тому числі шляхом звернення до судових установ;

1.2.6. виключне право вимагати поновлення порушених прав власника майнових прав 
інтелектуальної власності на службовий твір;

1.2.7. інші виключні майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
1.3. Сторони домовилися, що Роботодавець є одноособовим власником усіх майнових прав 

інтелектуальної власності на службовий твір за цим Договором з моменту створення службового 
твору Працівником.

1.4. Під твором у цьому Договорі розуміється створений творчою працею Працівника -  
автора наступний об’єкт авторського права:

Літературний письмовий твір наукового характеру (відповідно до переліку, визначеного у 
статті 433 Цивільного кодексу України, статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні 
права»),

1.5. Роботодавець набуває майнові права на твір з моменту передачі твору.
1.6. За Працівником залишаються особисті немайнові права.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ М АТЕРІАЛЬНОГО НОСІЯ, В (НА) ЯКОМ У ВТІЛЕНО ТВІР
2.1. Працівник передає матеріальний носій, а саме: Диск CD-R, в (на) якому втілено твір, 

Роботодавцю протягом 7-ми днів після підписання Сторонами цього Договору.

3.1. Працівник має право:
3. ПРАВА СТОРІН



3.1.1. Доопрацьовувати твір у разі необхідності.
3.1.2. На особисті немайнові права інтелектуальної власності на службовий твір, передбачені 

законодавством:
вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора 

на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично 
можливо;

забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він 
як автор твору бажає залишитись анонімом;

вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість 
справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного 
використання;

вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, 
спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити 
честі і репутації автора.

3.2. Роботодавець має право:
3.2.1. Подання заявки на отримання охоронного документа -  свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір.
3.2.2. Безоплатне з боку Працівника сприяння одержанню свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір в Україні та одержанню інших охоронних документів в іноземних 
державах.

3.2.3. Усі майнові права на твір, що випливають з реєстрації авторського права на твір.
3.2.4. Прийняття рішення про збереження твору як конфіденційної інформації.
3.2.5. Прийняття рішення про передачу права на одержання охоронного документа -  

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір іншій особі.
3.2.6. Здійснення своїх майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір на 

власний розсуд будь-яким способом дозволеним законодавством України.
3.2.7. Перешкоджання неправомірному використанню службового твору третіми особами.
3.2.8. Перероблення, адаптування та здійснення інших подібних змін стосовно як 

безпосередньо службового твору так і його форми, вигляду за наявності письмової згоди 
Працівника.

3.2.9. Використовувати твір у своїй діяльності.
3.2.10. Надавати дозвіл на використання твору третім особами.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Працівник зобов’язаний:
4.1.1. Передати майнові права на твір Роботодавцю у строки та на умовах визначених цим 

Договором.
4.1.2. Повідомляти Роботодавця про виявлені недоліки твору і вжити всіх заходів щодо 

якнайшвидшої їх ліквідації.
4.1.3. Брати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, 

які вимагають такої участі з боку Працівника.
4.1.4. Безоплатно сприяти Роботодавцю в поданні заявки на отримання свідоцтва про 

реєстрацію авторського права на твір.
4.1.5. Сприяти Роботодавцю впровадженню у навчальний процес створеного ним службового 

твору.
4.2. Роботодавець зобов’язаний:
4.2.1. Використовувати твір на умовах, визначених цим Договором.



4.2.2. Зазначати ім’я Працівника (авторський псевдонім) на усіх примирниках службового 
твору або під час будь-якого публічного використання твору.

4.2.3. Дотримуватися особистих немайнових прав Працівника.
4.2.4. Забезпечувати недоторканність твору, погоджувати з Працівником усі зміни, що 

вносяться у твір, а також супроводження твору ілюстраціями, передмовами, післямовами, 
коментарями тощо.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1. Цей договір не є підставою для виникнення будь-яких фінансових зобов’язань у його 

Сторін між собою.
5.2. Всі майнові права Працівника-автора, перелічені у Договорі, передаються Роботодавцю 

на безоплатній основі з моменту вступу в дію даного Договору на строк дії авторського права.
5.3. Подальша реєстрація авторського права на службовий твір здійснюється за рахунок 

Роботодавця.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

6.1. Працівник несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на 
службовий твір, і зобов'язаний відшкодувати Роботодавцю всі витрати, викликані порушенням 
майнових та немайнових прав інтелектуальної власності на твір третіх осіб.

6.2. У випадку порушення зобов'язання (далі -  порушення Договору), Сторона несе 
відповідальність, визначену чинним законодавством та цим Договором.

6.3. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, визначених у цьому Договорі.

6.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7. ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ
7.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому 

порядку.
7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір 

може бути передано для вирішення у судовому порядку.

8. ІНШ І УМОВИ
8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.8.1 цього Договору 

та діє протягом строку дії авторського права. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє 
Сторони від його виконання.

8.3. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей Договір, 
повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні за цим Договором.

8.4. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 20- 
денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

8.5. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни цього Договору або в разі 
неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена 
Сторона має право передати спір на вирішення суду.

8.6. Якщо судовим рішенням цей Договір змінено або розірвано, цей Договір вважається 
зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання 
чинності не встановлено за рішенням суду.

8.7. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у 
письмовій формі та підписані Сторонами.



8.8. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України.

8.9. Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному 
кожній із Сторін.

9. М ІСЦЕЗНАХОДЖ ЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПРАЦІВНИК
ПІБ
Адреса:
Паспорт: серія 
Виданий 
Дата видачі:
ІНН:
Тел. :

РОБОТОДАВЕЦЬ
Маріупольський державний університет 
87500, м.Маріуполь 
пр.Будівельників, 129-а 
СДРПОУ 26593428 
Телефон: (0629) 34-60-00

/ /
Ректор

/К.В.Балабанов/



Додаток 4

ДОГОВІР 
МІЖ СПІВАВТОРАМИ ТВОРУ

м. Маріуполь "___" _____________ 20__ року

Ми, що нижче підписалися, _____________________ (далі -  «Автор 1»),
_________________________(далі -  «Автор 2»), іменовані разом далі «Співавтори», керуючись
законодавством України у сфері авторського права і суміжних прав, на ґрунті взаємної вигоди і 
при повній згоді домовилися про наступне:

1. Ми стверджуємо, що нашою спільною творчою працею створено 
 (далі -  Твір),

Ми стверджуємо також, що жодному з нас невідома інформація, яка б свідчила, що існує 
такий же або тотожний йому Твір, створений творчою працею іншої (інших) осіб.

2. Ми погоджуємося з тим, що вклад кожного з нас у створення даного Твору - є однаковим.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є врегулювання відносин між Співавторами з метою 

визначення взаємних прав та обов’язків кожного з авторів щодо створюваного Твору.
1.2. Авторське право на Твір, створений у співавторстві, належить всім Співавторам 

незалежно від того, чи утворює такий Твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з 
яких має самостійне значення.

1.3. Співавтор не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, 
інше використання або зміну Твору.

2. ОСОБЛИВІ УМОВИ
2.1. Цей договір не є підставою для виникнення будь-яких фінансових зобов’язань у 

Співавторів між собою.
2.2. Співавтори передають керівникові авторського колективу -  Автору 1 право ведення 

переговорів та вирішення усіх інших питань, а також право підпису договорів, пов'язаних з 
розподілом майнових прав на Твір від імені Співавторів.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
3.1. У випадку порушення зобов’язання (далі -  порушення Договору), Співавтор несе 

відповідальність, визначену чинним в законодавством та цим Договором.
3.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених у цьому Договорі.

4. ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ
4.1. Співавтори домовилися, що всі спірні питання вони вирішуватимуть за взаємною згодою.
4.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір 

може бути передано для вирішення у судовому порядку.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ
5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Співавторами та діє протягом 

строку охорони авторського права.
6. ІНШ І УМОВИ

.6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у 
письмовій формі та підписані Співавторами.

6.2. Усі повідомлення, пов’язані з цим Договором повинні направлятися у письмовій формі.
6.3. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Співавтори керуються чинним 

законодавством України.



6.4. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному 
кожному із Співавторів.

ПІБ
Адреса:
Паспорт Серія
Виданий
Дата видачі
ІНН
Тел.:

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Автор 1:

ПІБ
Адреса: 
Паспорт: Серія 
Виданий 
Дата видачі: 
ІНН:
Тел. :

Автор 2:

Автор 1

___________ / /
Автор 2

/ /


