
Ліцензійний договір №  
на використання твору 
м. Київ, Україна                                                                                                                                                       Дата 
 

 
(П.І.П. автора та співавторів, що надалі іменуються Автор(и)) 

 

з одного боку та редакційна колегія журналу «Ядерна фізика та енергетика», що видається Інститутом 
ядерних досліджень НАН України (надалі Видавець), в особі відповідального секретаря Третяка 
Володимира Ілліча, з іншого боку, уклали даний Договір про таке: 
 

1. Предмет Договору. 
Автор(и) надає(ють) Видавцю безоплатно невиключні права на використання письмового твору (наукового, 

технічного або іншого характеру) 
 

 
(назва твору, що надалі іменується Твір), 

викладеного українською мовою, на умовах, визначених цим Договором. 
                        (мова твору) 
 

2. Способи використання Твору. 
2.1. Автор(и) надає(ють) Видавцю право на використання Твору такими способами: 
2.1.1. Використовувати Твір шляхом його видання в журналі «Ядерна фізика та енергетика» (далі – 

Видання) мовою оригіналу. Примірник Твору, підписаний авторами, затверджений Видавцем та прийнятий до 
друку, є невід’ємною частиною Ліцензійного договору. 

2.1.2. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з Автором(и). 
2.2. Журнал дозволяє автору (авторам) утримувати авторські права та зберігати права на публікацію без 

обмежень. Автор має право використовувати Твір в інший спосіб, як то перекладати; розміщувати повністю або 
частково в мережі Інтернет; публікувати Твір в інших, у тому числі іноземних, виданнях; включати Твір як 
складову частину інших збірників, антологій, енциклопедій тощо. 
 

3. Територія використання. 
Автор надає Видавцю право на використання Твору способами, зазначеними у п.п. 2.1.1. - 2.1.2. цього 

Договору, на території України, а також право на розповсюдження Твору як невід’ємної складової частини 
Видання на території України та інших країн шляхом безоплатної передачі Видання третій стороні. 
 

4. Строк, на який надаються права. 
4.1. Договір є чинним з дати його підписання та діє протягом усього часу функціонування Видання. 

 

5. Застереження. 
5.1. Автор(и) гарантує(ють), що: 
– він/вона є автором (співавтором) Твору; 
– авторські права на даний Твір не передані іншому видавцю; 
– даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до 

публікації його Видавцем; 
– Автор(и) не порушив(ли) права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведені матеріали 

інших осіб за винятком випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним 
характером Твору, використання таких матеріалів здійснене Автором(и) з дотриманням норм міжнародного 
законодавства і законодавства України. 
 

6. Реквізити і підписи сторін. 
 
Видавець: Інститут ядерних досліджень 
НАН України 
 

 Автор:  
 

Адреса: Проспект Науки, 47, м. Київ, 03028, 
Україна 
 

 Адреса:  
 
 

Відповідальний секретар Видання: 
В. І. Третяк  
 
 
 
 
 
(підпис) 

 

  
 
 
 
 
 
 
(підпис від імені та за погодження всіх співавторів) 

 


