Ліцензійний авторський договір № ____
Журнал “Theoretical and Applied Veterinary Medicine”

______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ (надалі іменований як Ліцензіар),
(П.І.П. автора, співавторів)

з одного боку, та Дніпровський державний аграрно-економічний університет, засновник журналу “Theoretical and
Applied Veterinary Medicine”, в особі проректора з наукової роботи, професора Ю.І. Грицана, з іншого боку, що діє на
підставі Статуту (надалі іменований як Ліцензіат), уклали даний договір про таке:
1. Ліцензіар надає Ліцензіату виняткові права власності на безкоштовне використання даної наукової статті
“_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________” (далі ‒ Стаття), у
будь-якій формі та будь-якими способами, а також виняткове право власності дозволяти чи забороняти використання
цих положень третіми сторонами, у будь-якій формі та будь-якими способами.
2. Ліцензіар надає Ліцензіату права використовувати Статтю наступними шляхами:
• публікація цієї Статті у журналі “Theoretical and Applied Veterinary Medicine” (далі ‒ Видання);
• виготовляти копії Статті при тиражуванні Видання;
• здійснювати розповсюдження електронних копій Статті для всіх видів електронних носіїв та форматів
(розміщення на офіційному веб-сайті журналу, будь-яких служб електронного друку та електронних баз даних чи
репозитаріїв).
3. Ліцензіар надає право Ліцензіату на використання Статті на території всіх країн світу, протягом дії авторського
права на дану Статтю.
4. Ліцензіар гарантує, що:
• дана Стаття не була раніше опублікована і не буде опублікована у будь-якому іншому виданні до публікації її
Ліцензіатом;
• дана Стаття є оригінальним твором Ліцензіара і не є копією будь-якого іншого твору;
• він/вона отримав/ла усі необхідні дозволи на використання матеріалів у своїй статті, які захищені авторським
правом;
• використання Ліцензіатом авторських прав, отриманих в результаті цього Договору не спричинятиме порушення
авторських прав інших осіб та організацій і не поширюватиме секретну або конфіденційну інформацію.
5. Дія цього Договору, не врегульована в будь-якому іншому відношенні цим Договором, регулюється законодавством
України.
6. Договір є чинним з дати його підписання..
7. Підписи сторін:
проректор з наукової роботи, професор Ю.І. Грицан

П.І.П: ________________________________

Підпис: ________________ Дата: ________________

Підпис: _______________ Дата: _______________
(підпис першого автора від імені всіх співавторів тільки за їх згодою)
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