ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА
про передачу авторського права на публікацію
Автор(и)

____________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)
(далі – ЛІЦЕНЗІАР) даного письмового твору (наукового, технічного або іншого характеру)
__________________________________________________________________ _____________________________________
(назва твору)
безоплатно надав виключну ліцензію редакції науково-прикладного журналу “Відновлювана енергетика” ІВЕ НАН
України в особі заступника головного редактора РЄЗЦОВА Віктора Федоровича (далі – ЛІЦЕНЗІАТ) на використання
даного рукопису твору та підтверджує право ЛІЦЕНЗІАТА на опублікування його в журналі українською, російською
або англійською мовою та на продаж друкованого варіанту журналу. До рукопису додається анотація, реферат та
бібліографія мовою Твору та англійською мовою.
ЛІЦЕНЗІАТ має право, відповідно до політики вільного доступу тільки некомерційного призначення, безоплатно
використовувати електронний варіант Твору іншими способами: перекладати, розміщувати повністю або частково у
мережі Інтернет, публікувати Твір в інших, у тому числі іноземних виданнях, включати його як складову частину до
інших збірників, антологій, енциклопедій тощо, перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений мовою іншою, ніж
мова, якою передбачена публікація у Виданні.
Крім цього, ЛІЦЕНЗІАТУ надається право розміщувати електронний Твір на сайтах бібліотек, зберігати на CD
(для електронної колекції номерів журналу), розміщувати у мережі Інтернет, а саме: на веб-сторінках Видання,
загальнодержавних та міжнародних баз даних наукової літератури та анонсувати інтернет-версію на сайті ІВЕ НАНУ
http://ive.org.ua та на окремому сайті журналу http://ve.org.ua.
ЛІЦЕНЗІАР 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 ЛІЦЕНЗІАТОМ;
– він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб.
Якщо у Творі наведено матеріали інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому
науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснюється
ЛІЦЕНЗІАРОМ із дотримання норм законодавства.
ЛІЦЕНЗІАР підтверджує, що цей рукопис не порушує авторського права інших осіб чи організацій, виконаний із
дотриманням норм авторських прав і не містить секретної інформації. ЛІЦЕНЗІАР не претендує на виплату авторської
нагороди за публікацію даного Твору.
ЛІЦЕНЗІАР надає ЛІЦЕНЗІАТУ право розповсюджувати Твір у науково-прикладному журналі “Відновлювана
енергетика” на території України та за кордоном шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі друкованого
видання, а також переробляти, редагувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з ЛІЦЕНЗІАРОМ.
ЛІЦЕНЗІАР надає згоду на передачу ЛІЦЕНЗІАТОМ його особистих даних:
– прізвища, ім’я, по батькові; відомостей про освіту; місця роботи та вченого ступеня;
– поштової адреси місця роботи; електронної адреси у загальнодержавні та міжнародні бази даних наукової
літератури з метою їхньої подальшої обробки для здійснення пошукових операцій у цих базах даних.
Підпис автора(ів) Інститут відновлюваної енергетики НАН України, вул. Гната Хоткевича 20А

Підпис автора(ів) підтверджую

_________________________________________________(Печатка

організації)

(ім’я, по-батькові, прізвище)

ЛІЦЕНЗІАТ залишає за собою право при необхідності запросити додаткову інформацію; вказати авторам на помилки та
невідповідність наведеної інформації, виявлені при підготовці рукопису до друку; вимагати дотримання правил оформлення
рукопису. В разі незгоди автора (авторів) рукопису вносити будь-які зміни та виправлення ЛІЦЕНЗІАТ залишає за собою
право відхилити подану статтю від розміщення в журналі. Рукописи авторам не повертаються.
Від Інституту відновлюваної енергетики НАН України ліцензійну угоду прийняв заступник директора з наукової
роботи, член-кореспондент НАНУ, заступник головного редактора науково-прикладного журналу “Відновлювана енергетика”
Рєзцов Віктор Федорович.
ЛІЦЕНЗІАТ

Рєзцов Віктор Федорович

Рукопис зареєстровано "___" ____________ 20 __ року.
Рукописи необхідно направляти за адресою: м. Київ, Україна, 02094, вул. Гната Хоткевича 20А
Тел. / факс +38-044-206-28-09; e-mail: ar.shchek@gmail.com

