
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ 

м. Київ                                                                                                                                                      «___» _____________ 202_ р. 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України і  Інститут 

молекулярної біології і генетики НАН України як засновники та видавці журналу The Ukrainiса 

Bioorganica Acta (далі – «Видавці») в особі головного редактора журналу, директора Інституту 

біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України чл.-кор. НАН України А. І. Вовка, що 

діє на підставі Статуту, з одного боку, та Автор(и) 

_______________________________________________________________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів)) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

(далі – «Автор»), з іншого боку, разом іменовані «Сторони», підписали цей Договір про наступне: 

1. Автор(и) безоплатно надають Видавцям виключну ліцензію на друк та використання 

письмового твору (далі «Стаття») ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

зокрема права дозволяти або забороняти використання Статті або її частини третіми особами у будь-

якій формі і будь-якими способами. 

2. Із моменту підписання цього Договору (за умови прийняття Статті «до друку») Видавцям 

належить право оприлюднити, редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати іншою мовою, 

видавати, а також розповсюджувати Статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі 

на різних носіях інформації і будь-якими способами. 

3. Ліцензія на використання Статті надається Видавцям на весь термін дії авторського права на 

зазначену вище Статтю і має силу на території всіх країн світу. 

4. Видавці набувають права субліцензувати права, отримані за цим Договором, іншим установам 

та особам. 

5. Усі копії Статті, як паперові, так і електронні (включно із CD, DVD та іншими електронними 

засобами масової інформації, Інтернет та інші мережі передачі даних і бази даних), мають містити 

інформацію про авторські права Видавців і повне бібліографічне посилання на Статтю. 

6. У разі, якщо рукопис Статті не буде прийнято до друку впродовж 18 місяців (про що Автору 

буде повідомлено в письмовій формі) або відкликано Автором до прийняття Статті «до друку», цей 

Договір втрачає силу і анулюється, а авторські права повертаються Авторові. 

7. Видавці підтверджують збереження за Автором таких прав: 

- патентні права, права на торговельні марки і права на будь-які процеси, речовини, матеріали та 

методи, описані у Статті; 

- права на виготовлення різних копій, зокрема електронних, тільки для власного використання 

або для колег Автора за умови, що копії Статті не будуть використані для продажу та для 

систематичного розповсюдження; 

- права наступного використання Автором усієї Статті або будь-яких її частин в оглядах, 

дисертаційних роботах, книгах, лекціях. 



8. Автор гарантує, що Стаття не була раніше надрукована і не буде надрукована будь-де до її 

публікації Видавцями, а також те, що авторські права на її публікацію не передавалися іншим 

видавництвам. 

9. Автор гарантує, що Стаття є оригінальною роботою Автора і не є копією будь-якої іншої 

роботи. Автор гарантує, що він одержав усі необхідні дозволи на використання матеріалів у своїй 

Статті, що охороняються авторським правом. 

10. Автор гарантує, що використання Видавцями авторських прав, набутих внаслідок цього 

Договору, не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб або організацій, а також не 

призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей. 

11. Видавці мають право встановлювати правила (умови) прийому та опублікування матеріалів 

Журналу. Редколегії журналу належить виключне право відбору та/або відхилення матеріалів, що 

надсилаються до редакції з метою їх опублікування. Рукописи, надіслані до редакції, авторам не 

повертаються. Видавці не несуть відповідальності за неправдиву інформацію надану авторами. 

12. Договір є чинним з дати його підписання Сторонами та укладається на термін чинності 

авторського права на Статтю. Відносини, що неврегульовані цим Договором, регулюються чинним 

законодавством України. 

13. Всі доповнення, додатки, акти складаються Сторонами в письмовому вигляді і підписуються 

вповноваженими представниками Сторін. 

14. Цей Договір складено у двох примірниках українською (або англійською) мовою, тексти 

яких автентичні, по одному для кожної Сторони.  

 

Реквізити та підписи Сторін: 

 

 

Автор 

 

П.І.Б. ___________________________________ 

Адреса: _________________________________ 

________________________________________ 

Паспортні дані: __________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Тел. ____________________________________ 

Е-mail: _________________________________ 

 

Підпис ____________________ 

 

 Видавці 

 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії  

ім. В. П. Кухаря НАН України 

вул. Мурманська, 1, Київ, 02094, Україна 

Тел. (044) 558-53-88 

Е-mail: uba@bioorganica.org.ua 

 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна 

Тел. (044) 526-11-69 

Е-mail: inform@imbg.org.ua 

 

Головний редактор UBA 

директор ІБОНХ ім. В. П. Кухаря НАН України,  

чл.-кор. НАН України 

А. І. Вовк 

 

Підпис ____________________ 
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