ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
Цей договір приєднання про передачу (відчуження) майнових прав на Твори
(далі — Договір) є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу
України, що укладається між Користувачем (далі — Користувач або Автор) і ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФЕСІЙНІ ВИДАННЯ» (далі по
тексту — Адміністрація).
Всі умови цього Договору є обов’язковими для Користувача та Адміністрації.
До моменту направлення до Адміністрації власної статті, фотографії та/або іншого
об’єкта авторського права (далі — Твір) Користувач зобов’язаний ознайомитися з умовами
цього Договору. Факт направлення Користувачем Твору до Адміністрації є підтвердженням
згоди Користувача з умовами цього Договору.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
1.1. Користувач (Автор) — фізична особа, яка своєю творчою працею створила
Твір. У разі створення Твору у співавторстві Автором вважається особа, уповноважена
співавтором(-ами) представляти їх інтереси у відносинах з Адміністрацією.
1.2. Твір — стаття, фотографія або інший об’єкт авторського права, повний перелік
яких наведено в Цивільному кодексі України (ст. 433) і Законі України «Про авторське
право і суміжні права» (ст. 8).
1.3. Повна передача прав — передання майнових прав на твір, установлених статтею
440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», без обмежень способів використання твору, зазначених
у статті 441 цього Кодексу, частиною третьою статті 15 цього Закону.
1.4. Решта термінів, що використовуються в цьому Договорі, визначаються згідно з
нормами законодавства України.
2. За цим Договором Автор зобов’язується передавати (відчужувати) Адміністрації
майнові права (надалі іменуються — Права) на літературні Твори (надалі іменуються —
Твори) на весь строк дії авторського права на території всього світу, а саме:
2.1. право на використання Твору;
2.2. виключне право дозволяти використання Твору;
2.3. право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання.
3. Адміністрація зобов’язується оплатити передані Права відповідно до умов цього
Договору в разі прийняття Твору для публікації у виданнях Адміністрації, у тому числі,
але не обмежуючись, в електронних виданнях, видавцем яких є Адміністрація. Прийняття
Твору для публікації та прийняття прав на нього безпосередньо підтверджується виключно
фактом публікації Твору. У результаті надсилання Твору Користувачем та ознайомлення
з ним Адміністрацією в Адміністрації не виникає обов’язку прийняття Прав та виплати
Користувачеві винагороди. Оформлення жодних інших документів на підтвердження
передачі Прав не вимагається.
4. У результаті передавання-приймання майнових прав на Твори, що будуть створені
на виконання цього Договору, Автор втрачає будь-які майнові права, а Адміністрація
отримує право:

4.1. Використовувати Твори способами, передбаченими Цивільним кодексом України,
Законом України «Про авторське право і суміжні права», зокрема, але не обмежуючись:
4.1.1. опублікування (випуск у світ) — шляхом видання, публічного виконання,
публічного показу та публічного сповіщення Твору;
4.1.2. відтворення Твору в будь-якій формі та в будь-який спосіб без обмеження
тиражу як у друкованих засобах масової інформації (ЗМІ) Адміністрації (далі — Видання), так і в електронних версіях Видання на web-сайтах Адміністрації, а також
в електронному вигляді: на магнітних носіях, оптичних дисках (CD, DVD та інших),
флеш-накопичувачах і будь-яких інших матеріальних носіях інформації та в будь-якій
формі, яку може зчитувати комп’ютер;
4.1.3. переробка, адаптація та інші подібні зміни;
4.1.4. переклад Твору російською (українською) мовою;
4.1.5. перевидання;
4.1.6. розповсюдження й тиражування Твору або його частини в будь-який спосіб;
4.1.7. надання публічного доступу до Твору таким чином, щоб будь-яка необмежена
кількість користувачів могла мати доступ до Твору з будь-якого місця та в будь-який
час на їх власний вибір;
4.1.8. включення Твору або його частин до складу баз даних, збірників, антологій,
енциклопедій, електронних Видань та інших проектів, що випускаються Адміністрацією
самостійно або спільно з третіми особами;
4.1.9. використання Твору та окремих його частин (фрагментів) у друкованих та
електронних Виданнях Адміністрації та похідних роботах, російською та українською
мовами і на всіх носіях, що існують або будуть створені в майбутньому.
4.2. Інші права, передбачені статтею 440 Цивільного кодексу України та частиною
першою статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
4.3. Дозволяти третім особам використовувати Твори способами, передбаченими
Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права»;
перешкоджати неправомірному використанню Творів, в тому числі забороняти таке
використання.
4.4. Передавати (відчужувати) повністю або частково права на Твори третім особам.
5. Після підписання цього Договору Автор з моменту створення Творів не має права
передавати (відчужувати) майнові права на Твори, а також передавати права на використання Творів третім особам.
6. У разі якщо Твір було написано спільно із співавторами, Автор гарантує, що проінформував їх щодо умов цього Договору та отримав їх письмовий дозвіл, в якому кожен
із співавторів підтверджує, що погоджується з умовами цього Договору.
7. Разом з Твором Автор надсилає до редакції копію першої, другої сторінки паспорта і
сторінки паспорта з відміткою про реєстрацію (прописку), копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера і письмове підтвердження співавторів про згоду з умовами
цього Договору.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ.
8.1. Права Адміністрації:
8.1.1. перешкоджати неправомірному використанню Творів, у тому числі забороняти таке використання;

8.1.2. використовувати Твори способами, передбаченими статтею 440 Цивільного
кодексу України та частиною першою статті 15 Закону України «Про авторське право
і суміжні права»;
8.1.3. виключне право дозволяти або забороняти використання Творів іншими
особами;
8.1.4. виключне право перешкоджати неправомірному використанню Творів, в
тому числі забороняти таке використання.
8.2. Адміністрація зобов’язується:
8.2.1. Сплатити Користувачеві авторську винагороду в розмірах і на умовах, визначених у цьому Договорі.
9. Права та обов’язки Користувача:
9.1. Користувач гарантує Адміністрації, що:
9.1.1. на момент укладення цього Договору є власником виключних авторських
прав на Твір;
9.1.2. користувач не передав права на використання Твору третім особам;
9.1.3. переданий Адміністрації Твір у цілому та окремі його елементи є оригінальною роботою, подані на розгляд і раніше не публікувалися, а також не порушують
авторських та інших прав третіх осіб;
9.1.4. якщо до Твору включаються частини з робіт або посилання на роботи, що
охороняються авторським правом і належать третій стороні, то Автору необхідно
отримати письмовий дозвіл власників авторського права на всі використання і зробити
посилання на першоджерело;
9.1.5. твір не містить наклепницьких висловлювань, не посягає на права (включаючи без обмежень авторське право або права на патент чи торговельну марку)
інших осіб і не містить інформації, яка може завдати шкоди або збитків третім
особам, та його відтворення не призведе до розголошення комерційних або конфіденційних відомостей (включаючи державну таємницю).
9.2. Користувач несе повну відповідальність за порушення авторських та інших прав
третіх осіб, пов’язаних з використанням Твору Адміністрацією, і зобов’язаний відшкодувати Адміністрації всі збитки, пов’язані із зазначеними порушеннями.
9.3. Права Автора:
9.3.1. автор має право на авторську винагороду;
9.3.2. автор має право на захист своїх немайнових прав автора.
10. Після отримання Твору Адміністрація приймає рішення про використання Твору,
про що повідомляє Автора Твору. Повідомлення надсилається електронною поштою або
простим листом на зазначену Автором адресу. Рішення про використання Твору може
бути повідомлене Автору телефоном.
Якщо в період підготовки прийнятого до використання Твору змінюється нормативна база та/або відбуваються події, що впливають на його зміст, Адміністрація
має право повернути Автору Твір на доопрацювання або відмовитися від його використання.
За відсутності повідомлення про використання Твору договір вважається неукладеним,
а Автор має право розпоряджатися Твором на власний розсуд.
11. Авторська винагорода.

11.1. Сторони домовилися, що за придбання майнових прав Адміністрація виплачує
Користувачеві винагороду у вигляді одноразового (паушального) платежу, що в розумінні підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України не є роялті,
в розмірі, вказаному в акті приймання-передачі майнових прав на твір (вказується у
гривнях за одну тисячу друкованих знаків, з урахуванням податків). Винагорода виплачується до 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому на Твір було передано
Права, на підставі підписаного акта про передані права за наявності повного імені
Автора, копії першої, другої сторінки паспорта і сторінки паспорта з відміткою про
реєстрацію (прописку), а також копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
11.2. Авторська винагорода виплачується через касу Адміністрації, надсилається поштовим переказом на домашню адресу Автора. Розрахунки з Автором можуть бути здійснені
і в інший попередньо погоджений спосіб. Автор письмово повідомляє Адміністрацію про
спосіб отримання авторської винагороди. Це повідомлення надсилається до Адміністрації
разом з копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. За відсутності такого
повідомлення авторська винагорода виплачується через касу Адміністрації.
11.3. Авторська винагорода виплачується співавторам рівними частинами в тому
випадку, якщо співавтори не нададуть до Адміністрації письмової угоди про розподіл
авторської винагороди, підписаної всіма співавторами. Ця угода надсилається до Адміністрації разом з копіями довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів співавторам.
12. У разі використання Твору Адміністрація зазначає те ім’я автора, під яким Твір
отримано, чи зазначений Автором псевдонім або на прохання Автора публікує Твір без
підпису.
13. Відповідно до цього Договору Користувач надав Адміністрації всі необхідні повноваження для захисту немайнових авторських прав на Твір.
14. Усі спори, що виникають за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а
в разі якщо неможливо дійти згоди, спір передається на розгляд до суду за місцезнаходженням Адміністрації.
15. Користувач як суб’єкт персональних даних надає згоду Адміністрації як володільцю
бази персональних даних Авторів (далі по тесту — База) на обробку своїх персональних
даних з метою забезпечення співпраці з Автором.
16. Користувач надає Адміністрації згоду на вчинення з персональними даними нижченаведених дій: збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки
персональних даних, обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись,
одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, передачу третім особам, знеособлення, блокування, знищення
персональних даних, а також будь-які інші дії, пов’язані з обробкою персональних даних
відповідно до мети їх обробки.
17. Цей договір приєднання і правовідносини, що виникли за ним, набирають чинності
з моменту надсилання Користувачем свого твору на електронну адресу Адміністрації, а в
частині виплати винагороди — з моменту використання Твору Адміністрацією.
18. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ: 02660, м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, будинок 11, корпус А, тел. (044) 507-22-26.

