Авторський договір № _____
на використання твору
м. Київ

“__________” ______ р.

________________________________________________________________________________________________
(ПІБ автора, співавторів)

(що надалі іменується Автор (Автори)), з одного боку, та Український державний геологорозвідувальний
інститут (УкрДГРІ) (Державне підприємство) в особі директора С. В. Гошовського, що діє на підставі Статуту
(надалі іменується Видавець), з іншого боку, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
Автор надає Видавцеві безоплатно виключне право на використання письмового твору (наукового,
технічного або іншого характеру) ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(назва твору)

(далі – Твір) на умовах, визначених цим Договором.
2. Майнові права, що передаються Видавцеві
2.1 Автор надає Видавцеві право на використання Твору такими способами:
– використовувати Твір через опублікування його в журналі “Мінеральні ресурси України” (далі –
Видання) (формат погодили Видавець і Автор). Примірник Твору, прийнятого до друку, є невід’ємною
частиною Авторського договору (Додаток 1);
– внесення статті до наукометричних баз даних, електронних бібліотек, репозитаріїв з відкритим
доступом тощо;
– надання електронних копій статті у відкритому доступі в мережі Internet;
– надання статті до загального відома публіки.
3. Територія використання
Автор надає Видавцеві право на використання Твору способами, зазначеними у п. п. 2.1 цього
Договору, а також право на розповсюдження Твору як невід’ємної складової частини Видання на території
України та інших країн через передплату та безоплатне передання Видання.
4. Застереження
4.1 Автор заявляє, що
– він є автором (співавтором) Твору;
– авторські права на цей твір не передані іншому видавцеві;
– цей Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до
публікації його в журналі Видавця;
– він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведено матеріали інших
осіб, за винятком випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним
характером Твору, Автор використовує такі матеріали з дотриманням норм законодавства.
4.2 Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, відшкодовує
Видавцеві всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.
5. Права, що надаються Авторові
5.1 Видавець надає Авторові право на використання Твору такими способами:
– отримувати копії Твору в кількості, яку передбачено Правилами для авторів журналу;
– вільно розповсюджувати отримані від Видавця копії Твору як на території України, так і за її межами;
– використовувати оригінальні ілюстративні матеріали з Твору у своїх подальших публікаціях, лекціях,
публічних виступах тощо.
6. Додатки до цього договору
6.1 До цього договору додається:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Видавець:
Український державний геологорозвідувальний
інститут (УкрДГРІ) (Державне підприємство)
Р. свідоцтво ДК № 182 від 18.09.2000 р.
Адреса: Київ-114, вул. Автозаводська, 78-А
Тел. 206-35-18, E-mail: mru@ukrdgri.gov.ua

Автор:
Адреса:
Паспорт серії ____ № ________________
Виданий
Дата видачі
Автор ______________________________

Директор __________________ С. В. Гошовський

(Заповнюють та підписують всі співавтори Твору або
один зі співавторів від імені всіх за письмовим
дорученням)

(МП)

