Авторський договір № _____
на використання твору
м. Дніпропетровськ

«_____________» ______ р.

_______________________________________________________________________________________________________
(П.І.П. автора, співавторів)
(що надалі іменується Автор (Автори) з одного боку та ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» в особі
відповідального редактора журналу «Медичні перспективи» Е.М. Білецької, що діє на підставі Статуту (надалі
іменується Видавець), з іншого боку уклали даний договір про таке:
1. Предмет договору
Автор надає Видавцю безоплатно виключне право на використання письмового твору (наукового, технічного або
іншого характеру) ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(назва твору)
(далі — Твір), викладеного будь-якою мовою, на умовах, визначених цим Договором.
2. Майнові права, що передаються Видавцю
2.1. Автор надає Видавцю право на використання Твору такими способами:
2.1.1. Використовувати Твір шляхом опублікування його у журналі «Медичні перспективи» (далі — Видання)

будь-якою мовою (погоджений Видавцем і Автором), примірник Твору, прийнятого до друку, є невід’ємною частиною
Авторського договору).
2.1.2. В процесі редакційної підготовки переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням
з Автором.
2.2. Якщо Видавець виявить бажання використовувати Твір іншими способами: перекладати, розміщувати
повністю або частково у мережі Інтернет; публікувати Твір в інших, у тому числі іноземних, виданнях, включати Твір як
складову частину до інших збірників, антологій, енциклопедій тощо, умови такого використання оформлюються
додатком до цього Договору.
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 передплати, продажу та безоплатної передачі Видання.
4. Застереження
4.1. Автор заявляє, що:
— він 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;
— він має право на надання дозволу на використання Твору за цим Договором, у випадку, якщо Твір створено у
зв’язку з виконанням трудового договору;
— він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведені матеріали інших осіб, за
виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору,
використання таких матеріалів здійснюється Автором з дотримання норм законодавства.
5. Права, що надаються Автору
5.1. Видавець надає Автору право на використання Твору такими способами:
5.1.1. Отримувати копії Твору у кількості, що передбачена Правилами для авторів журналу.
5.1.2. Вільно розповсюджувати отримані від Видавця копії Твору як на території України, так і за її межами.
5.1.3. Використовувати оригінальні ілюстративні матеріали з Твору у своїх подальших публікаціях, лекціях,

публічних виступах тощо.
Договір є чинним з дати його підписання.
7. Реквізити і підписи сторін
Видавець: ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»
Адреса: вул. Дзержинського, 9,
м. Дніпропетровськ, 49044 Україна
Тел. редакції: (0562)31-22-78
Е-mаі1: medpers@dma.dp.ua
www.medpers.dsma.dp.ua
Видавець ____________________________
(м.п.)

Автор:
Адреса:
Паспорт серії _______№_____________________
Виданий
Дата видачі
Автор ____________________________
(Заповнюється та підписується всіма співавторами Твору, або одним зі
співавторів від імені всіх за письмовим дорученням.)

