ПРАВИЛА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ НА КОСМІЧНУ
ТЕМАТИКУ «NOOSPHERE SPACE ART CHALLENGE»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Правила визначають порядок проведення Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків на
космічну тематику «NOOSPHERE SPACE ART CHALLENGE» (надалі – Конкурс).
1.2. Організатор Конкурсу: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА».
1.3. Мета та завдання Конкурсу: популяризація серед молодого покоління (зокрема дітей)
вивчення Космосу та астрономії, історії становлення і розвитку ракетобудування, активне залучення і
мотивація дітей та підлітків до активної творчої, науково-технічної та інноваційної діяльності в
космічній галузі.
1.5. На Конкурс приймаються художні роботи, що відображають тему: «КОСМІЧНІ
КАНІКУЛИ». У роботах можуть бути зображені дійсні або фантастичні події, космічні явища, дитячі
фантазії про міжпланетні польоти, неземні цивілізації, незвідані планети, відображені пам’ятні дати
космонавтики, видатні астрономічні відкриття, зіркова астрономія тощо.
1.6. До участі в Конкурсі запрошуються усі бажаючі діти та підлітки, які навчаються у
загальноосвітніх закладах (школах, ліцеях, гімназіях тощо), художніх студіях, інших позашкільних
закладах, а також які прагнуть розкрити свої творчі здібності, з усіх регіонів України (окрім тимчасово
окупованих територій Автономної республіки Крим і територій Донецької та Луганської областей).*
1.7. Терміни та етапи проведення Конкурсу:
- анонсування Конкурсу (протягом усього Конкурсу);
- відбірковий етап Конкурсу (в тому числі опрацювання заявок Учасників з 1 (першого) лютого
до 1 (першого) квітня 2019 року, оцінювання Конкурсних робіт з 1 (першого) квітня по 12 (дванадцяте)
квітня) 2019 року;
- фінал Конкурсу (оголошення переможців Конкурсу та представлення оригіналів Робіт) з 17
(сімнадцятого) по 18 (вісімнадцяте) квітня 2019 року.
Переможці будуть оголошені в рамках програми «NOOSPHERE SPACE SUMMIT», яка
проводитиметься у період з 17 (сімнадцятого) по 18 (вісімнадцяте).
1.8. Дані Правила розроблені відповідно до вимог та положень чинного законодавства України.
*В межах територій, визначених положеннями Законів України «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях» та інших пов’язаних з цим нормативно-правових
актах.
2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
2.1. До участі у Конкурсі запрошуються малолітні та неповнолітні особи (діти та підлітки) у віці
від 3 (трьох) до 17 (сімнадцяти) років включно.
Усі учасники Конкурсу розподіляються на такі вікові групи:
- І – від 3 (трьох) до 7 (семи) років;
- ІІ – від 8 (восьми) до 12 (дванадцяти) років;
- ІІІ – від 13 (тринадцяти) до 17 (сімнадцяти) років.
2.2. Для участі у Конкурсі Учасники (та/або законні представники Учасника*) мають виконати
наступні дії у термін, передбачений п. 3.1. даних Правил:
1) Учасник (та/або законний представник Учасника*) заповнює Заяву (Форму-заявку) на участь у
Конкурсі за встановленою формою на веб-сайті Конкурсу: https://noospheresummit.space/ua/art-challenge.
2) Задля участі у Конкурсі Законний представник Учасника* також надає письмову згоду на
участь своєї малолітньої/неповнолітньої дитини (Учасника) в даному Конкурсі, дозвіл на збір, обробку
та зберігання персональних даних Учасника (та його законного представника*), а також використання,
розміщення фото-, відеофайлів за участю Учасника на розсуд Організатора (надалі – Згода на участь).
3) Законний представник Учасника* (або Учасник, який досяг 14 (чотирнадцяти) років та має
право приймати рішення, щодо відносин права власності на власні результати інтелектуальної/творчої
діяльності) ознайомлюється з умовами публічного Договору (приєднання) про передачу виключних
майнових прав на твір образотворчого мистецтва та пов’язані з ним питання (надалі – Договір)
погоджуючись з ним (акцептуючи цей Договір) визнає, що всі виключні майнові та немайнові права на
Роботу (художній твір Учасника) передаються Організатору, зокрема з метою використання Роботи
Учасника в рамках реалізації програмних цілей Конкурсу, поширенню та публікації даних Робіт з
висвітлення Конкурсу, використанню, зберіганню та передачі Роботи Учасника Організатором при
взаємодії з можливими партнерами, спонсорами Конкурсу тощо.
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2.3. Реєструючись, надаючи Згоду на участь Учасника у Конкурсі, а також укладаючи Договір,
Законні представники* (а також Учасник, який досяг 14 (чотирнадцяти) років та має право приймати
рішення, щодо відносин права власності на результати власної інтелектуальної/творчої діяльності)
підтверджують, зокрема, що:
- надають відповідну безумовну та беззаперечну згоду з умовами цих Правил, акцептованого
Договору, зобов’язаються їх виконувати, а також без обмеження часу згоду на фотографування і
знімання на відео Учасника (у разі проведення зустрічей);
- Законні представники* Учасника (а також Учасник, який досяг 14 (чотирнадцяти) років)
підтверджують, що Робота справді створювалася власноруч Учасником;
- заборонено подавати для участі у Конкурсі раніше оприлюднені Роботи (малюнки, картини
тощо), які брали участь у будь-якому іншому Конкурсі, а також такі, що порушують будь-які права
третіх осіб;
- дають згоду на обробку та зберігання власних персональних даних, згідно положень Закону
України «Про захист персональних даних» та визнають їх такими, що отримані з відкритих джерел.
* Законний представник (стаття 242 Цивільного кодексу України):
1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.
2. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаною
недієздатною.
3. Законним представником у випадках, встановлених законодавством, може бути інша особа.
3. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВОК, ТЕРМІНИ ТА НАДАННЯ (НАДСИЛАННЯ) РОБІТ
3.1. Прийом Заяв (Форм-заявок) на участь у Конкурсі та самих Робіт (а також долучених до них
документів) розпочинається з 1 (першого) лютого 2019 року, о 00:00:01 за Київським часом і
завершується 1 (першого) квітня 2019 року, о 00:00:01 за тим же часом.
3.2. Для участі у Конкурсі Учасники повинні зареєструватися (та/або бути зареєстровані одним із
законних представників) на веб-сайті Конкурсу, шляхом заповнення запропонованої форми Заяви, а
також надати в додатках якісну скан-копію (або фото) Згоди законного представника Учасника на
участь своєї малолітньої або неповнолітньої дитини в даному Конкурсі, збір та оброку персональних
даних, погодження та укладення (акцептування) Договору, з метою проведення Конкурсу.
3.3. У формі Заяви на участь у Конкурсі необхідно заповнити наступну інформацію:
- прізвище, ім'я та по-батькові Учасника та законного представника (а також зазначення підстав
такого представництва – батько/мати/опікун тощо);
- дату народження та повний вік Учасника;
- контактну інформацію, включаючи телефонний номер, адресу електронної пошти;
- дані про Роботу Учасника, що надається на Конкурс;
- також можуть зазначатися відомості про навчальний заклад (вчителя/наставника) в якому
навчається Учасник тощо.
3.4. Для участі у Конкурсі Учасник може подавати тільки 1 (одну) Роботу.
3.5. Вимоги до Роботи:
- Робота повинна відповідати темі Конкурсу «КОСМІЧНІ КАНІКУЛИ» та може бути виконана у
будь-якій техніці;
- Робота має бути оригінальним твором мистецтва в будь-якому з наступних носіїв/форматів:
малюнок, картина та бути виконаною особисто Учасником;
- кожна робота повинна мати назву;
- згортання та згинання Робіт не допускається;
- Робота повинна бути зображеною на холсті чи папері формату А3, допускаються також інші
формати (розміри), але не менше формату А4 і не більше формату А1;
- Робота має бути завантаженою разом із Заявою (та долученою Згодою на участь у Конкурсі
разом з акцептуванням Договору) у цифровому форматі високої роздільної здатності (300 dpi), в одному
із наступних типів файлів: .jpg або .png;
- мати мінімальну роздільну здатність принаймні 2400 пікселів x 2400 пікселів;
- мати максимальний розмір не більше 10 Мб;
- не містити матеріали, захищені авторським правом;
- не містити образливого (в тому числі протизаконного) матеріалу (змісту/контексту);
- повністю відповідати Правилами проведення Конкурсу.
3.6. Після закінчення строків прийому заявок на участь у Конкурсі та їх розгляду з поданими
Роботами, потенційним переможцям Організатором буде направлено електронного листа про
необхідність відправки оригіналу Роботи (та додатків до нього), а також сповіщено іншу необхідну
інформацію на вказану в Заявці Учасника адресу.
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3.7. Під час фіналу Конкурсу дані Роботи будуть представлені в рамках програми «NOOSPHERE
SPACE SUMMIT», де будуть оголошені переможці Конкурсу, а також переможці в інших можливих
номінаціях від Організатора та спонсорів Конкурсу, зокрема: «Приз глядацьких симпатій»,
«Оригінальність» тощо.
3.8. Усі зареєстровані Учасники Конкурсу, відповідно до Правил Конкурсу та умов Договору
мають зберігати оригінал Роботи (та відповідні Згоди) на участь у паперовому вигляді та бути готовими
надіслати оригінал на адресу, вказану у електронному листі Організатором.
3.9. Потенційні переможці Конкурсу (або їх Законні представники) зобов’язуються відправити
оригінал Роботи, Згоду та підтвердження згоди з умовами (акцепт) Договору на запит Організатору.
Якщо на запит Організатора Потенційний переможець – Учасник (або його Законний представник) не
може відправити оригінал своєї Роботи, Згоду та підтвердження згоди з умовами (акцепт) Договору, то
даний Учасник втрачає можливість стати переможцем.
4. РОЗГЛЯД ЗАЯВОК І РОБІТ, ВИБІР ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
4.1. Прийняті (зареєстровані) Заяви, Роботи (а також долучені до них документи) на Конкурс
будуть розглядатися призначеними Організатором компетентними у художній, організаційній та
науковій (зокрема космічній галузі) представниками Конкурсу – Журі Конкурсу.
Відповідний розгляд Заяв (Форм-заявок), Робіт (а також долучених до них документів) буде
проводитися з 1 (першого) квітня до 12 (дванадцятого) квітня 2019 року.
4.2. Організатор Конкурсу залишає за собою право змінити склад Журі на будь-якому етапі
Конкурсу.
4.3. Усі Заяви (Форми-заявки) та Роботи будуть оцінюватися Журі, які оберуть 9 (дев’ять)
фіналістів - для І, ІІ, ІІІ місць у кожній віковій групі.
4.4. Оцінювання Робіт проводиться на основі наступних критеріїв:
1) дотримання та відповідність Роботи встановленій темі Конкурсу;
2) глибина розкриття теми;
3) загальне враження та емоційний відгук (робота запам’яталася, викликала позитивне емоційне
забарвлення тощо);
4) якість виконання, композиційне та кольорове рішення;
5) оригінальність (нестандартність виконання);
6) художність (вміння естетично представити матеріал, колористика, композиція);
7) рівень самостійності мислення автора при створенні Роботи.
4.5. Максимальна кількість балів за кожен критерій оцінювання Роботи Учасника становить 10
(десять) балів. Переможець визначається за максимальною сумою балів Журі, отриманою під час
оцінювання.
4.6. Організатор, за поданням Журі, має право вводити додаткові обов’язкові критерії
оцінювання Робіт.
4.7. Організатор, за поданням Журі, а також Спонсорів (спостерігачів тощо), має право вводити
додаткові номінації.
4.8. Підрахунок балів і визначення переможців Конкурсу проводиться на закритій нараді Журі.
Рішення Журі оформлюється протоколом і підписується головою та членами Журі.
4.9. Переможці будуть оголошені 17-18 квітня 2019 року в рамках програми «NOOSPHERE
SPACE SUMMIT», який проходитиме у місті Києві, та нагороджені цінними подарунками і дипломами
(надалі – Приз).
Детальна адреса буде зазначена на офіційному веб-сайті заходу (а також буде зазначена в
електронних листах Організатора до Учасників Конкурсу).
4.10. На підставі оцінювання Журі з усіма потенційними переможцями Організатор Конкурсу
буде контактувати через електронну пошту чи телефоном, наданими Учасником (та/або законним
представником Учасника).
4.11. Несвоєчасна відповідь на повідомлення електронної пошти призведе до втрати можливості
виграти та отримати в подальшому Приз.
Усі Призи за результатами оцінювання та отриманих Робіт Організатором, будуть доставлені
переможцям за адресою, наданою під час Заявок поштовим відправлення мережі доставок «Нова пошта»
(або іншою службою доставки).
До Організатора не можуть бути пред’явлені претензії, у разі, якщо Приз був відправлений на
невірну адресу, яка була вказана Переможцем (в тому числі коли він перебував у статусі Учасника при
подачі Заяви на участь у Конкурсі).
5. ПІДСТАВИ ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ
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5.1. Підстави дискваліфікації Учасників передбачені даними положеннями Правил Конкурсу
(зокрема неповнота наданих документів, невідповідність Роботи вимогам, інші обґрунтовані випадки),
цим розділом, а також чинним законодавством України.
5.2. Надіслані Учасниками Роботи (їх зміст/контекст), які порушують чинне законодавство
України та/або положення Правил проведення Конкурсу, будуть дискваліфіковані.
5.3. Учасник, Робота (зміст/контекст), якого містить (зображує) непристойність, неприйнятний
матеріал, який засуджує або порушує права та свободи людини та громадянина, Держави Україна або
іншим чином порушує особисті чи майнові права будь-якої третьої сторони, буде дискваліфікована.
5.4. Нерозбірливі або пошкоджені скан-копії/фото (в тому числі неякісні) Роботи/Угоди про
участь Учасника у Конкурсі (а також акцепт Договору) і у подальшому Роботи/Угоди про участь
Учасника у Конкурсі (та Договір) потенційного переможця Конкурсу не приймаються.
6. ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
6.1.
Дані
Правила
опубліковані
в
мережі
Інтернет
на
веб-сайті:
:
https://noospheresummit.space/ua/art-challenge.
Організатор залишає за собою право вносити зміни до даних Правил без попереднього та/або
наступного повідомлення Учасників про внесення змін.
6.2. Інформація про проведення Конкурсу буде поширюватися (публікуватися) від імені
Організатора:
- на Інтернет ресурсах (офіційному сайті та офіційних сторінках в соціальних мережах, а також
на інших Інтернет платформах);
- в навчальних закладах України відповідної вікової групи потенційних Учасників;
- в художніх навчальних закладах (школах, студіях, майстернях тощо) України;
- іншими способами, з урахуванням вимог чинного законодавства.
6.3. Організатор несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства, крім
випадків, передбачених даними Правилами, випадками форс-мажору, апаратних або програмних
помилок обладнання Учасників та Організатора, несправності (в тому числі недоступності)
комп’ютерної техніки, мережі Інтернет, серверів, провайдерів тощо.
6.4. Виключні майнові права на Роботу (Твір образотворчого мистецтва), як об’єкт
інтелектуальної власності, право власності на Роботу передаються Учасником (та/або його Законним
представником) передаються на умовах та згідно акцептованого Договору. До випадків не
врегульованих Договором та цими правилами застосовуються положення чинного законодавства
України.
6.5. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок власних коштів Громадської організації
«АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» та залучених коштів інших юридичних осіб в порядку чинного
законодавства України.
6.6. Організатор вправі залучати до організації, анонсування, проведення та фінансування
Конкурсу спонсорів (фізичні особи, фізичні особи–підприємці, юридичні особи), а також партнерів в
інших формах співробітництва.
6.7. Кожен Переможець Конкурсу (або його Законний представник) несе повну відповідальність
за всі державні та/або місцеві податки і збори, пов’язані з отриманням призу.
6.8 Організатор не несе відповідальність за роботу поштових сервісів (Укрпошта, Нова Пошта
тощо). При оформленні посилки з роботою автор та/або його представник повинні вжити заходів
обережності, для того, щоб Організатор отримав роботу у належному стані.
6.8. Роз’яснення та консультування з питань проведення Конкурсу здійснюється
уповноваженими особами Організатора за електронними адресами: vasylenko@noosphere.com та
телефоном: +38 095 320 56 70, Мирослав Василенко.
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Додаток №1
до Правил про проведення Всеукраїнського конкурсу
дитячих малюнків на космічну тематику
«NOOSPHERE SPACE ART CHALLENGE»
ЗГОДА
на участь малолітньої/неповнолітньої дитини у Конкурсі
«NOOSPHERE SPACE ART CHALLENGE»
Я, ______________________________________________________(П.І.Б.), паспорт (серія та
номер, коли і ким виданий) _________________________________________________________________,
як законний представник (мати/батько/опікун тощо) _______________________________ (П.І.Б.
малолітньої/неповнолітньої дитини) надаю згоду на участь моєї дитини у Конкурсі «NOOSPHERE
SPACE ART CHALLENGE», Організатором якого є Громадська організація «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА»
(Код ЄДРПОУ 40565261).
Надаю згоду на використання фото-, відеозапису за участю моєї малолітньої/неповнолітньої
дитини (у разі здійснення/наявності таких фото-, відеозаписів) у будь-якій формі на розсуд Організатора
та на обробку і зберігання зазначених у Заяві (Формі-заявці) на участь у Конкурсі, а також акцепті
Договору (приєднання) про передачу виключних майнових прав на твір образотворчого мистецтва та
пов’язані з цим питання, персональних даних мене та моєї дитини, згідно положень Закону України
«Про захист персональних даних» та визнаю їх такими, що отримані Організатором з відкритих джерел.
«___» ______________ 2019 року

__________________
(П.І.Б. Законного
представника Учасника)

Акцепт Договору (приєднання)
про передачу виключних майнових прав на твір
образотворчого мистецтва та пов’язані з цим питанням
Я, ______________________________________________________(П.І.Б.), ____________________
(мати/батько/опікун тощо), як законний представник _______________________________ (П.І.Б.
малолітньої/неповнолітньої дитини)
або _________________________________________ (П.І.Б. Учасника, який досяг 14
(чотирнадцяти років) та має право приймати рішення, щодо відносин права власності на власні
результати інтелектуальної/творчої діяльності),
паспорт (серія та номер, коли і ким виданий) або свідоцтво про народження (у разі Учасника,
який досяг 14 років) ______________________________________________________________________,
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)_________________________________
повністю ознайомлений та надаю свою повну і безумовну згоду з умовами Договору (приєднання) про

передачу виключних майнових прав на твір образотворчого мистецтва та пов’язані з цим
питанням (надалі – Договір).
Характеристика роботи, відповідно до пункту 3.2. Договору:
- вид Твору (Роботи на Конкурс) _____________________________________________;
- назва ___________________________________________________________________;
- рік створення ____________________________________________________________;
- розміри _________________________________________________________________;
- техніка виконання ________________________________________________________.
«___» ______________ 2019 року

__________________
(П.І.Б. Законного представника Учасника
або Учасника, який досяг 14 років)
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Додаток №2
до Правил про проведення Всеукраїнського конкурсу
дитячих малюнків на космічну тематику
«NOOSPHERE SPACE ART CHALLENGE»
ДОГОВІР (ПРИЄДНАННЯ)
про передачу виключних майнових прав на твір образотворчого мистецтва
та пов’язані з цим питання
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (надалі – «Правонабувач»), в
особі Голови правління Рябоконя Михайла Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, керуючись положеннями ст. 634, ст. 641, ст. 644 Цивільного кодексу України, робить публічну
пропозицію потенційним учасникам – авторам художніх робіт Всеукраїнського конкурсу малюнків
«NOOSPHERE SPACE ART CHALLENGE» (надалі – «Автор»), укласти Договір про передачу
виключних майнових прав на твір образотворчого мистецтва та пов’язані з цим питання.
Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Автором у порядку, визначеному в даному
Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Автором цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним
з наступними юридичними наслідками, передбаченими чинним законодавством.
Надалі за текстом Договору Правонабувач та Автор разом іменується «Сторони», а окремо
«Сторона».
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Автора на
укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до положень статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу
України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Автор підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному
обсязі шляхом акцептування.
1.4. Укладаючи цей Договір Автор автоматично погоджується з повним та безумовним
прийняттям положень цього Договору та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
1.5. Якщо Автор не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.
2. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
2.1. Договір публічної оферти (приєднання) - публічний договір, зразок якого розміщений на
офіційному веб-сайті Всеукраїнського конкурсу малюнків «NOOSPHERE SPACE ART CHALLENGE»: :
https://noospheresummit.space/ua/art-challenge.
2.2. Акцепт - надання Автором (та/або його законним представником) повної й безумовної згоди
на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору
Сторонами, шляхом вчинення наступних дій:
- письмове (в тому числі засобами електронної пошти, копіювання та відтворення письмового
документу тощо) повідомлення Правонабувача про прийняття умов даного Договору та зазначення
характеристики Твору образотворчого мистецтва (Роботи), передбаченого п.3.2. даного Договору на
адресу, вказану на сайті: : https://noospheresummit.space/ua/art-challenge.
2.3. Законний представник (в розумінні положень ст. 242 Цивільного кодексу України) - батьки
(усиновлювачі) своїх малолітніх та неповнолітніх дітей, опікун та інша особа у випадках, встановлених
законодавством України.
2.4. Всеукраїнський конкурс малюнків «NOOSPHERE SPACE ART CHALLENGE» (надалі –
Конкурс) – всеукраїнський конкурс малюнків (художніх робіт), який проводиться в порядку та на
умовах, передбачених Правилами Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків на космічну тематику
«NOOSPHERE SPACE ART CHALLENGE».
2.5. Інші терміни, що використовуються в даному Договорі, вживаються в розумінні чинного
законодавства України.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Відповідно до цього Договору, Автор передає, а Правонабувач набуває виключні майнові
права інтелектуальної власності на твір (а також його скан-копію/фото при подачі Заяви на участь у
Конкурсі) образотворчого мистецтва (надалі – Твір), що передається Автором Правонабувачу у зв’язку з
участю Автора у Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків на космічну тематику «NOOSPHERE
SPACE ART CHALLENGE».
3.2. Характеристика Твору – вид Твору, назва, рік створення, розміри, а також техніка
виконання зазначається Автором у Акцепті даного Договору.
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3.3. Виключні майнові права інтелектуальної власності, які є предметом даного Договору,
передаються Автором Правонабувачеві на повний строк чинності (дії) майнових прав інтелектуальної
власності на Твір, встановлений на момент (дату) укладання даного Договору чинним законодавством
про авторське право та суміжні права.
3.4. Автор передає Правонабувачеві, зокрема, такі виключні майнові права інтелектуальної
власності на Твір, як:
- виключне право на використання Твору (в тому числі його оприлюднення, відтворення (в тому
числі репродукування) будь-яким способом та у будь-якій формі, переробки, адаптації та/або внесення
інших подібних змін, використання Твору в друкованих та/або електронних виданнях та засобах масової
інформації, включення Твору складовою частиною до збірників тощо, публічного показу Твору,
відчуження, передання в найм (оренду), на тимчасове зберігання (в тому числі з метою публічного
показу як в Україні так і за її межами) оригіналу та/або примірників Твору тощо);
- виключне право дозволяти використання Твору;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти
таке використання.
3.5. Зазначені в положеннях п. 3.4. перелік виключних майнових прав інтелектуальної власності
на Твір, що передаються Автором Правонабувачеві, не є вичерпним.
3.6. Сторони діють у рамках даного Договору на безоплатній основі. Майнові права
інтелектуальної власності на Твір передаються (відчужуються) Автором Правонабувачеві в якості
безоплатної нецільової благодійної допомоги, відповідно до положень Договору та положень чинного
законодавства.
4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
4.1. Автор зобов’язується:
4.1.1. Передати у власність Правонабувачеві оригінал Твору (на запит Правонабувача) в
задовільному стані збереження, на умовах визначених цим Договором, а саме – нецільової благодійної
допомоги.
4.1.2. Протягом строку дії даного Договору не вчиняти будь-яких дій щодо передання будь-яким
третім особам виключних майнових прав інтелектуальної власності на Твір, отриманих Правонабувачем
на підставі цього Договору.
4.2. Правонабувач зобов’язаний:
4.2.1. Прийняти оригінал Твору на умовах, визначених цим Договором.
4.2.2. Не порушувати особистих немайнових прав інтелектуальної власності Автора на Твір.
4.3. Правонабувач та Автор беруть один перед одним зобов’язання не вступати з будь-якими
третіми особами в будь-які домовленості або угоди, які б порушували умови даного Договору та/або
інтереси кожної із Сторін, що випливають з предмету та умов даного Договору.
4.4. Виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір, передбачені Розділом 3 цього
Договору, переходять від Автора до Правонабувача з моменту переходу до Правонабувача виключних
майнових прав інтелектуальної власності на Твір, Правонабувач отримає, в тому числі, право
розпоряджатися виключними майновими правами інтелектуальної власності на Твір без письмової згоди
Автора.
5. ГАРАТІЇ
5.1. Автор гарантує, що Твір створено особисто Автором, що це оригінальний Твір і саме
Автору, на дату укладання цього Договору, належать усі особисті немайнові права інтелектуальної
власності на Твір, а також усі виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір.
5.2. Автор гарантує, що він має право передавати виключні майнові права інтелектуальної
власності на Твір, що зазначені в Розділі 1 цього Договору.
5.3. Автор гарантує, що передання Правонабувачу виключних майнових прав інтелектуальної
власності на Твір в обсязі, визначеному Договором, жодним чином не порушує прав третіх осіб.
5.4. Автор гарантує, що не буду оскаржувати сам та/або сприяти іншим особам в оскарженні
порядку та форм реалізації Правонабувачем набутих на підставі цього Договору виключних майнових
прав інтелектуальної власності на Твір, якщо це не завдає шкоди честі та репутації Автора.
5.5. Автор несе відповідальність за порушення гарантій, зазначених в пунктах 5.1.-5.4. цього
Договору, згідно положень чинного законодавства України.
5.6. Правонабувач та Автор погоджують, що ім’я Автора Твору буде зазначатиметься у зв’язку з
використанням Твору, якщо це практично буде можливо.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Цей Договір є змішаним договором у понятті цивільного законодавства, набирає чинності з
дня його підписання Сторонами і діє до спливу строку, встановленого пунктом 3.3. цього Договору.
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6.2. Правонабувач має право відмовитися від цього Договору (розірвати Договір) в
односторонньому порядку у випадку, якщо будь-яка з гарантій, зазначених у розділі 5 даного Договору,
повністю або частково виявиться хибною або помилковою. Інші підстави розірвання Договору
передбачені чинним законодавством України.
6.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час його дії.
6.4. Усі спори Сторін за цим Договором вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення
згоди, передаються на вирішення до суду відповідно до чинного законодавства України.
6.5. Виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір у разі реорганізації/ліквідації
Правонабувача переходять у повному обсязі до його правонаступників.
6.6. До випадків, що непередбачені даним Договором, застосовуються положення чинного
законодавства України.
7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРАВОНАБУВАЧ:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА»

49050, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 103-А
Код ЄДРПОУ 40565261
Голова правління
_____________________ М.В. Рябоконь
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