
ДОГОВIРN2 '1,_ 

м. Киi"в 
«.JL» ~ 2020 р. 

Нацiональний науковий центр «Iнститут експе
риментальноi i клiнiчноi ветеринарноi 

медицини», в особi директора Стегнiя Бориса Тимофiйови
ча, що дiе на пiдставi Статуту 

(далi-Замовник), з однiеi" сторони, i 

Державна науково-технiчна бiблiотека Украiн
и, в особi в.о. директора Жарiновоi" Алли 

Георгii"вни (далi - Виконавець), що дiе на пiдставi Статуту, з друго
i" сторони, разом -

Сторони, уклали цей Договiр про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. Виконавець зобов' язуеться за дорученням Мiнiстерс
тва освiти та науки У краi"ни, 

згiдно абз. 2 п. 1 Наказу МОН «Про надання доступу закладам вищоi'
 освiти i науковим 

установам до електронних наукових баз дан
их та визнання такими, що втратили чиннiст

ь, 

деяких наказiв Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни» №
 721 вiд 29.05.2020 р. тап. 1 Наказу 

МОН «Про внесения змiн до наказу Мiнiстерства ос
вiти i науки Украi"ни вiд 29 травня 2020 

р. № 721» № 1426 вiд 17.11.2020 р., надати послуги, iз органiзацii' забезпечення доступу
 до 

електронних наукових баз даних в режимi о
н-лайн, вказаних у п. 1.2 даного Договору, а 

Зам о вник зобов' язуеться прийняти вказанi по
слуги у вiдповiдностi до умов дано го 

Договору. 

1.2. Послуги iз забезпечення доступу до електронних нау
кових баз даних вкшочають: 

надання Замовнику невикшочного права на необмежений доступ i використання 

електронних наукових баз даних, що зазначен
i у Додатку № 1 для користувачiв Замовника 

(далi - «Послуги» ). 
1.3. Користувачi Замовника з дозволу Замовника отрим

ують доступ до електронних 

iнформацiйних ресурсiв. 

1.4. Власник баз даних науковоi' iнформацii' - це компанiя, що володiе базами даних 

науковоi' iнформацii', або ж i'x частинами, а також - товарними знаками, правами на 

запатентовану технологiю, авторськими права
ми на матерiали електронних наукових баз 

даних. Перелiк Власникiв баз даних науковоi" 
iнформацiI мiстяться у Додатку 1 до даного 

Договору. 

1.5. Найменування (номенклатура), кiлькiснi характерис
тики та строк надання послуг 

визначаються Додатком № 1 до даного Договору. 

1.6. Мета використання Замовником баз даних науковоi' i
нформацii': науково-дослiдна, 

пiдвищення рiвня освiти та персональне вик
ористання користувачами Замовника, що не

 

пов 'язана прямо, або опосередковано з отриманн
ям прибутку. 

2. Якiсть послуг та здiйснення доступу до баз да
них науковоi iнформацii 

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якi
сть яких вiдповiдае ISO 9001. 

Виконавець забезпечуе якiсний безперервний досту
п до баз даних науковоi' iнформацii". 

2.2. Бази даних науковоi' iнформацii", до яких надаеться доступ користувачам Замовн
ика 

е предметом, на який поширюсrься охорона авторс
ького права, i дiйснi його Власники 

(Власник баз даних 1-щуковоi' iнформацii) зберiг
ають право на володiння базами даних 

науковоi' iнформацii', або ж Ух частинами. Виконавець
 не переда€ Замовнику нiякого права 

на власнiсть баз даних науковоi' iнформацii'. 

2.3. Доступ до баз даних науковоi" iнформацП здiйснюе
ться в режимi онлайн через 

зовнiшнi IР-адреси, що зазначенi у Додатку № 1 до цього Договору. 

3. l(ористува111ш базами даш1х 
. 

3 .1. Користувачi Замовника мають право на до
ступ, пошук, перегляд та шше 

використання електронних iнформацiйних наукових ресу
рсiв, вiдповiдно до лiцензiйних 

правил Власника баз даних науковоi' iнформацii", якi наведенi у Додатку 2 цього договору. 

3.2. Зокрема Користувачi Замовника не можуть: 



- скорочувати, змiнювати, перекладати або створювати продукти на основi електронних 
iнформацiйних ресурсiв баз даних науково1 iнформацi1, зазначених у Додатку № 1 до цього 
Договору, за винятком обмеженого обсягу матерiалу на екранi комп'ютера користувача; 

- видаляти, приховувати або змiнювати повiдомлення про авторськi права, iнmi 
повiдомлення або застереження стосовно електронних iнформацiйних ресурсiв, баз даних 
науково1 iнформацi1, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору; 

- систематично вiдтворювати, зберiгати i поширювати електроннi iнформацiйнi ресурси 
баз даних науково1 iнформацil, зазначенi у Додатку № 1 до цього Договору. 

3.3 Пiд термiном «Користувачi Замовника» сторони розумiють: працiвникiв Замовника, 
педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв, науковцiв, та iншi окремих осiб, якi не 
е спiвробiтниками Замовника, але мають професiйну потребу в доступi до електронних 
наукових баз даних в режимi он-лайн, вказаних у п. 1.2 даного Договору. 

4. Авторизацiя баз даних науковоi iнформацii 
4.1. Авторизацiя баз даних науково1 iнформацi1 здiйснюеться шляхом пiд' еднання 

Замовника Виконавцем до iнших сервiсних систем без будь-яко1 додатково1 закупiвлi 
програмного забезпечення та додатково1 Ух оплати. 

5. Загальна цiна Договору та цiни на Послуrи 
5.1. Послуги iз органiзацi1 забезпечення доступу до iнформацiйних ресурсiв 

здiйсшоеться Виконавцем на безоплатнiй основi вiдповiдно до Порядку забезпечення 
доступу закладiв вищо1 освiти i наукових установ до електронних наукових баз даних, 
затвердженого Наказом Мiнiстерства освiти та науки Укра1ни №269 вiд 27.02.2019 р., який 
зареестровано в Мiнiстерствi юстицi1 Укра1ни 06 травня 2019 р. за N 463/33434 (див. п. 6 ч. 
14 та ч. 1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0463-19). 

6. Порядок падания послуr 

6.1. Строк надання послуг визначаеться термiном дi1 Договору, вказаного у п. 12.1 
даного Договору. 

6.2. Мiсце надання послуг визначено у Додатку № 1 до даного Договору. 
6.3. IР-адреси, що використовуються для авторизацi1 доступу, визначено у Додатку № 1 

до дано го Договору. 

6.4. Консультацiйне обслуговування Замовника Виконавцем здiйсшоеться з питань: 
доступу до баз даних науково1 iнформацi1, Ух оновлення, консультацiйне обслуговування з 
питань безперешкодного отримання iнформацi1 з баз даних науково1 iнформацil, 
користування базами даних науково1 iнформацi1 та функцiонування системи загалом, 

надання допомоrи в отриманнi статистики використання. 
6.5. Консультацiйне обслуrовування за поточний мiсяць вважаеться таким, що 

виконане належним чином, якщо iнформацiю для оновлення баз даних системи було 
своечасно передано до мережi Iнтернет, з якою працюе Замовник, за умови, що до п'ятого 
числа наступноrо мiсяця вiд Замовника не надiйшло письмових зауважень щодо надання 

послуr. 

6.6. Надання послуr пiдтверджуеться при заповненнi уповноваженими представниками 
зi сторони Замовника онлай:н Анкети, розмiщено1 на офiцiйному веб-сайтi Виконавця У 
термiни, вказанi у п. 7.1.4 даного Договору. 

6.7. Датою виконання зобов'язань В»конавця з надання Замовнику невиключного права 
на необмежений доступ i використання електронцих iнформацiйних ресурсiв е дата 
закiнчення дi1 договорiв Виконавця з Власником баз даних науково1 iнформацi'i. 
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7. Обов'язки сторiн за Договором 
7.1. Виконавець зобов'язаний: 
7 .1.1. Надати Замовнику невиключне право на необмежений доступ i використання 

електронних iнформацiйних ресурсiв в одноденний строк пiсля пiдписання даного 

Договору та припинити з дати, наступноi пiсля закiнчення строку дii даного Договору, 

вказаного у п. 12.1. даного Договору. 
7.1.2. Надавати Замовнику консультацiйне обслуговування вiдповiдно до пп. 6.4., 6.5. 

даного Договору. 

7 .1.3. Органiзовувати забезпечення доступу користувачiв Замовника до баз даних за IР
адресами, вказаними у Додатку № 1 до даного Договору та якiсно i своечасно надавати 
Послуги. 

7.1.4. Розмiстити на офiцiйному веб-сайтi (https://dntb.gov.ua/) до 25 грудня 2021 р., 

вiдповiдно до п. 6.6. даного Договору, онлайн Анкету щодо використання Замовником 
електронних наукових баз даних, доступ до яких був наданий Виконавцем. 

7.2. Замовник зобов'язаний: 
7.2.1. Повiдомляти Виконавця про помилки та невiдповiднiсть, якi можуть зустрiтися в 

базах даних науковоi iнформацii. 

7.2.2. Надавати Виконавцю адреси, контактнi телефони вiдповiдальних осiб та iнmy 
iнформацiю, необхiдну для користування базами даних науковоi iнформацii, а також 

оперативно повiдомляти про ix можливi змiни протягом перiоду послуг. 
7.2.3. Не розголошувати паролi та облiковi данi третiм особам, а також в разi будь-якого 

несанкцiонованого використання баз даних науковоi iнформацii негайно повiдомити 

Виконавця i вжити всiх необхiдних заходiв для припинення таких випадкiв та не допустити 
ix повторения. 

7.2.4. Довести до вiдома Користувачiв Замовника лiцензiйнi правила користування 
електронними ресурсами, що встановленi ix Власниками, вiдповiдно до Додатку №2 цього 
договору. 

7.2.5 Надавати Виконавцю iнформацiю про наявнiсть доступу до баз даних науковоi 
iнформацii, надiславши вiдповiдного листа на поштову скриньку (dbservice@gntb.gov.ua). 

7.2.6"Заповнити до 20 сiчня року, наступного за звiтним, онлайн Анкету вiдповiдно до 
п. 6.6. даного Договору. 

8. Вiдповjдальнiсть Сторiн та rapaнтii Виконавця 

8.1. Замовник гарантуе, що використання електронних iнформацiйних ресурсiв у 
вiдповiдностi з умовами даного Договору не порушуе права iнтелектуальноi власностi 

третiх осiб. 
8.2. Замовник визнае, що всi права та iнтереси на всi бази даних науковоi iнформацii 

залишаються за ii Власником. Несанкцiонована передача третiм особам баз даних науковоi" 
iнформацii може зумовити матерiальну шкоду Власнику. 

8.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть, 

передбачену чинним законодавством Украiни. 

9. Антикорупцiйне застереження 

9.1. Сторони зобов'язуються надавати усю актуальну iнформацiю У зв'язку 3 

виконанням цього Договору щодо наявностi або виникнення потенцiйного або реального 

конфлiкту iнтересiв. . . V • 

9.2. При виконаннi своiх зобов'язань за цим Договором, Сторони, ix афшшован1 особи, 
працiвники та представники не виплачують, не пропонують виплатити i не дозволяють 
виплату будь-яких грошових коштiв або цiнностей, прямо або опосередковано, будь-я~и~ 
особам, для впливу на дii чи рiшення цих осiб з метою отримати якi-небудь неправом~рю 

переваги чи iншi неправомiрнi цiлi. 
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~ .3. При виконаннi своiх зобов' язань за цим Договором, Сторони, Ух афiлiйованi особи 
пращвни~ та представники не здiйснюють дiУ, що квалiфiкуються як дача/отриман~ 
хабара, шдкуп. 

9.4. Кожна iз Сторiн цього Договору вiдмовляеться вiд стимулювання будь-яким чином 
працiвникiв та представникiв iншоУ Сторони, у тому числi шляхом падания грошових сум 
подарункiв та послуг, що ставлять працiвника та/або представника в певну залежнiсть i 
спрямованi на забезпечення виконання цим працiвником та/або представником будь-яких 
дiй на корпеть стимулюючоУ його Сторони. 

10. Форс-мажорнi обставини (обставив нездоланноi (непереборноi) сили) 
10.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання 

зобов'язань цього Договору, якщо воно було викликане виникненням форс-мажорних 
обставин ( обставин нездоланноУ (непереборноi) сили) пiсля набрання чинностi цього 
Договору, i якщо цi обставини впливали безпосередньо на виконання цього Договору, Для 
цiлей цього Договору пiд форс-мажорними обставинами ( обставинами нездоланноУ 
(непереборноi) сили) розумiють: надзвичайнi та невiдворотнi обставини, що об'ективно 
унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, 
обо в' язкiв згiдно iз законодавчими та iншими актами, а саме: загроза вiйни, збройний 
конфлiкт або серйозна погроза такого конфлiкту, включаючи, але не обмежуючись 
ворожими атаками, блокадами, дiУ iноземного ворога, загальна вiйськова мобiлiзацiя, 
вiйськовi дiУ, оголошене та неоголошена вiйна, дiУ суспiльного ворога, збурення, акти 
тероризму, диверсiУ, пiратства, безлади, вторгнення, блокада, революцiя, заколот, 
повстання, масовi заворушення, введения комендантськоУ години, експропрiацiя, 
примусове вилучення, захоплення установ, що мають вiдношення до виконання умов 
дано го Договору, реквiзицiя, громадська демонстрацiя, аварiя, протиправнi дiУ третiх осiб, 
пожежа, вибух, а також викликанi винятковими погодними умовами i стихiйним лихом, а 
саме: повiнь, циклон, торнадо, буревiй, нагромадження снiгу, ожеледь, град, заморозки, 
землетрус, блискавка, iншi стихiйнi лиха тощо. 

10.2. Сторона, для якоУ склались форс-мажорнi обставини (обставин нездоланноУ 
(непереборноi) сили), якi впливають на неможливiсть виконання зобов'язань за давим 
Договором, повинна термiново - не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд моменту 
виникнення неможливостi виконання зобов' язань внаслiдок форс-мажорних 
обставин(обставин нездоланноУ (непереборноi) сили), iнформувати iншу Сторону про 
початок дiУ таких обставин i не пiзнiше 1 О (десяти) календарних днiв iнформувати про 
припинення дiУ таких обставин. 

Неповiдомлення або несвоечасне повiдомлення про початок або припинення дiУ форс
мажорних обставин (обставин нездоланноУ (непереборно'i) сили) позбавляе Сторону права 
посилатися на них. 

10.3. Наявнiсть та строк дiУ форс-мажорних обставин (обставин нездоланноi' 
(непереборноi) сили) пiдтверджуеться Торгово-промисловою палатою Укрrони. Докумен:,', 
який пiдтверджуе дiю форс-мажорних обставин (обставин нездоланноI (непереборно1) 
сили), виданий вiдповiдною державною установою, повинен бути над~ий Стороною, ~а 
посиласr;ься на наявнiсть цих обставин, як на пiдставу неможливосп вико~ання сво~х 
зобов'язань за даним Договором, iншiй Сторонi даного Договору разом з по~щомленням 
про виникнення цих обставин, але не пiзнiше 20 (двадцяти) календарних дюв 3 моменту 
виникнення цих обставин. 

Документ про пiдтвердження або припинення форс-мажорних обставин ( обставин 
нездоланноУ (непереборноУ) сили) повинен бути надащ1й Стороною, яка посилалась на 
неможливiсть виконання своУх зобов'язань за даним Договором, протяrом 10 (д~сяти~ 
календарних днiв з моменту закiнчення дiУ форс-мажорних обставин, на вимогу шшо~ 
Сторони даного Договору. .. 

10.4. Сторона не може посилатися на неможливiсть виконання ycix або частини сво~х 
зобов'язань заданим Договором внаслiдок виникнення форс-мажорних обставин (обставин 
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нездоланноi' (непереборноi) сили), якщо виникнення цих обставив викликане дiями або/i 

бездiяльнiсnо цiei' Сторони. 

11. Вирiшення спорiв 
11.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей мiж Сторонами внаслiдок або у 

зв'язку з даним Договором, Сторони зобов'язуються вирiшувати i'x шляхом взаемних 

переговорiв, консультацiй та прийняттям вiдповiдних рiшень. При неможливостi досягнути 

згоди мiж Сторонами Договору стосовно спiрного питания, спiр вирiшуеться у судовому 

порядку. 

11.2. У ci питания, що не знайшли врегулювання в цьому Договорi, вирiшуються на 

пiдставi чинного законодавства Украi'ни. 

12. Строк дii Договору 
12.1. Цей Договiр набирае чинностi з моменту його пiдписання уповноваженими 

представниками Сторiн та дiе до 31 грудня 2021 року, включно з компанiею Elsevier B.V. 

13. Прикiнцевi положения 
13.1. Bci змiни та доповнення до Договору оформлюються в письмовiй формi як 

Додатковi угоди та пiдписуються уповноваженими представниками обох Сторiн та 

зав1ряються печатками. 

13.2. Замовник не мае права передавати права та обов'язки за цим Договором третiй 

особi. 

13.3. Даний Договiр, який включае Додатки №№ 1, 2, укладено украiнською мовою на 

9 сторiнках, у 2-х примiрниках, один для кожноi' iз Сторiн, обидва примiрники автентичнi i 

мають однакову юридичну силу. 

13.4. Листування з питань виконання даного Договору ведеться мiж Замовником i 

Виконавцем. Оперативнi питания вирiшуються мiж вiдповiдальними особами Сторiн. 

14. Юридичнi адреси Сторiн 

Замовнвк 
Нацiональний науковий центр 

<dнститут експериментальноi 

i клiнiчноi ветеринарноi медицини» 
вул. Пушкi !,~~~ 61023, 
Украi'на; 

admin@ 

Директо 

" ______ 2020 р. 

Виконавець 

Державна науково-технiчна бiблiотека 

Украiни 

вул. Антоновича, 180, Киi'в, 03150, Украiна 
телефон адмiнiстрацii': (044) 529-43-92 
ел. адреса: dbservice@gntb.gov.ua 

Жарiнова А.Г. 
-\\---\-t-иmir:mtm=l,;;;.-f-lrt---1~-~ ____ 2020 р. 
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Додаток 1 
до Договору № (; 1 -----
ВIД 16 . 1J., 2020 р. 

Перелiк зарубiжнпх баз науковоi iнформацii (базп даних науковоi iнформацii), 

тип доступу, умовп та термiнп доступу 

IР-адреси 

Назва бази даних Тип доступу 
Строк (формат 

п/п науковоi iнформацii 
Власник падания 255.255.255.255 

доступу -
255.255.255.255 

1 2 3 4 5 6 
1 Повнотекстовi ресурси Elsevier B.V. Online Протягомдii:' 212. 111.199.62; 

ScienceDirect Договору 
212.111.199.161 ; 
212.111.199.162; 

(електроннi книги) ДНТБ Укра1ни 212.111.199.163; 

з Elsevier B.V. 212.111 .199.164; 
212.111.199.165; 
212.111.199.166 

2 Scopus Elsevier B.V. Online до 31 травня 212.111 .199.62; 

2021 р. 
212.111.199.161 ; 
212.111.199.162; 
212.111.199.163; 
212.111 .199.164; 
212. \ll .199.165; 
212.111 .199.166 

Мiсце надання послуг: 

61023, м. Харкiв, вул. Пушкiнська, 83 
Вiдповiдальна особа, для вирiшення оперативних питань : 

1. Вовк Дмитро Володимирович, +38 057 707 20 23 (робочий); +38 067 983 34 83 

(мобiльний); dimavovk@gmail.com 

Замовник Виконавець 

-t---l""'ltv"DriD'IJ"i'~ ---t---,,....---
Жарiнова А.Г. 

11 
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до Договору № 61 
Додаток 2 

вщ 1ь. 12- 2020 р. 

Лiцензiйнi правила компанii Elsevier B.V. для Користувача 
1. Авторизованi користувачi - це студенти, викладачi, працiвники та дослiдники 
Передплатника, що працюють повний чи неповний робочий день (щоденно чи по 
сумiсництву) та фiзичнi особи - незалежнi пiдрядники або працiвники незалежних 
пiдрядникiв Передплатника, пов'язанi з об'ектами Передплатника, що наведенi в Додатку 
2 («Об'екти»), а також фiзичнi особи, що використовують комп'ютернi 
термiнали бiблiотечних комплексiв в межах Об' ектiв, в дозволенних Передплатником 
мiсцях доступу до продуктiв пiдписки з метою iндивiдуального дослiдження, освiти чи 
iншого некомерцiйного використання ( «Неавторизованi користувачi» ). 
2. Кожен Авторизований користувач мае право: 

отримувати доступ, проводити пошук, перегляд й огляд Передплатних продуктiв; 

друкувати, робити електроннi копii' i зберiгати для ексклюзивного використання 
даними Авторизованим користувачем окремих публiкацiй з Передплатних 
продуктiв; а також 

вказувати посилання на Передплатнi продукти на внутрiшнъо-корпоративних 

мережах i на Iнтернет сайтах Передплатника, в електронних навчальних матерiалах, 
резервах i комп'ютерних системах пiдготовки навчальних курсiв, на веб
сайти викладачiв, за умови, що поява таких посилань i / або твердження, якi 
супроводжують посилання повиннi бути змiненi в мiру можливостi, на прохання 

«Elsevier»); 
надавати друкованi або електроннi копii' окремих предметiв iз Передплатних 

продуктiв ScienceDirect, iншим Авторизованим користувачам та стороннiм колегам 
для 1х паукового або дослiдницького використання; 

отримувати доступ, шукати, переглядати, друкувати, робити електроннi копi1 та 

зберiгати для виключного використання таким Авторизованим користувачем певнi 

статтi журналiв та роздiли книг з ScienceDirect®, якi не пiдписанi як частина 
Передплатних продуктiв, з кожним двадцять чотири (24) години перiоду доступу 
для вибрано1 статтi чи роздiлу, "Транзакцiя"; 
якщо Авторизований користувач е бiблiотекарем/спецiалiстом з питань iнформацu, 
здiйснювати доступ, пошук, перегляд, перегляд, друк, виготовлення електронних 

коши та зберiгання Транзакцi1 для виключного використання 
iншого Авторизованого користувача. 

3. Передплатник (Замовник) мае право: 
(i) роздруковувати та доставляти роздiли книг iз Передплатних продуктiв ScienceDirect, для 
виконання запитiв, що е частиною практики, яка широко вiдома як "мiжбiблiотечний 
абонемент" вiд некомерцiйних бiблiотек, що знаходяться в тiй самiй краi'нi, що 

i Передплатник. 
4. Обмежеиня використаиия Передплатних продуктiв: 
За винятком тих випадкiв, в яких Договiр дае прямий на те дозвiл, або в як.их з боку 
«Ельзевiр» дано в письмовому виrлядi iнший дозвiл, Передплатник (Замовник) i 
йоrо Авторизований користувачi не мають права: 

- скорочувати, змiнювати, перекладати або створювати будь-який похiдний матерiал 
на основi Передплатних продуктiв, за винятком тих випадкiв, кошt це необ_хiдно для 
зручноrо вiдтворення i'x на екранi комп'ютера Авторизованих користувач1в; 
видаляти, закривати або змiнювати будь-яким чщюм будь-якi повiдомлення_ про 
авторське право, iншi повiдомлення або правовi застереження, наведею на 

Передплатних продуктах; . 
використовувати будь-якi роботи, «павуки», «збирачi» або iншi автоматизован~ 
проrрами завантаження, алrоритми або пристро1 для безперервного i автоматичного 
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пошуку, скрейпу, вилучення, глибоких посилань, iндексацii' або перерив
ання роботи 

Передплатних продуктiв; 

суттево або систематично вiдтворювати, зберiгати, перерозподiляти або 

поширювати онлайн Передплатнi продукти; або 

розмiщувати окремi елементи з Передплатних продуктiв на сайтах соцiальних 

мереж. 

Авторизованi користувачi, якi е незалежними пiдрядниками або спiвробi
тниками 

незалежних пiдрядникiв, мають право користуватися Передплатними
 продуктами 

лише при виконаннi дослiдницьких робiт на замовлення Передплатника. 

5. Передплатник зобов'язуеться: 

вживати належних заходiв щодо захисту проти зловживання або несанкцiонов
аного 

доступу Передплатником або будь-якою третъою стороною, до (а) облiкових 
даних 

Передплатника, використовуваних для доступу до Передплатних продуктi
в; i (6) 

Передплатних продуктiв та/ або отриманоi' з них iнформацii'; 

- керувати iдентифiкацiею, використанням, доступом та контролем всiх облi
кових 

даних, якi використовуються для доступу до Передплатних продуктiв на
лежним 

безпечним чином, включаючи, але не обмежуючись ними, шляхом: 

обмежити доступ i використання Передплатних продуктiв тiльки колом 

Авторизованих користувачiв, повiдомити i'x про обмеження використання, 

встановлених цим Договором, i про необхiднiсть дотримання цих обмежень; 

надати паролi i iмена користувачiв, якi використовуються для доступу до 

Передплатних продуктiв, тiльки Авторизованим користувачам i забезпечити 

нерозголошення паролiв та iмен користувачiв будь-яким третiм сто
ронам, а також 

попередити всiх Авторизованих користувачiв про неприпустимiсть р
озголошення 

паролiв та iмен користувачiв будь-яким третiм сторонам; 

надавати коректнi, повнi i точнi IР-адреси, зазначенi в Додатку 2 (за наявностi) i 

призначенi для виключного використання Передплатником, а також
 оперативно 

iнформувати компанiю «Ельзевiр» про будь-якi змiни IР-адрес Передплатника, 

включаючи адреси, що бiлъше не використовуються Передплатником; а
 також 

невiдкладноi' деактивацii' будь-яких облiкових даних, коли вони бiльше не
 потрiбнi 

або де доступ е ризиком для безпеки; 

впровадження належних полiтик i процедур, спрямованих на забезпечення того, 

щоб будь-яке використання Передплачених продуктiв здiйснювалося з його 

законними дiловими цiлями та з дотриманням ycix умов цъого документа; 

впровадження та пiдтримки власноi' вiдповiдноi' програми керування 

повноваженнями та використання комерцiйно обrрунтованих зусилъ для 

дотримання полiтики та процедур ведения облiкового запису, якi можуть бути 

повiдомленi Передплатниковi компанiею «Ельзевiр» час вiд часу в письмовiй 

формi; 

перегляду на належнiй основi доступу до Передплачених продуктiв своi'ми 

паролями або облiковими даними, що використовуються для доступу до 

Передплачених продуктiв, щоб гарантувати, що такий доступ вiдповiдае 

всiм умовам i положениям у цьому роздiлi; i 

негайного повiдомляти «Elsevier» про будь-яке несанкцiоноване використання 

Передплатних продуктiв i вживати необхiдних заходiв для припинення подiбних
 

дiй i недопущещ-1я повторения i'x надалi. 

6. У разi несанкцiонованого використання Передплатних продуктiв «Elsevier» мае право 

призупинити доступ i / або вимагати, щоб Передплатник призупинив доступ з тог
о мiсця, 

де був зафiксований несанкцiонований доступ, направивши вiдповiдне 

повiдомлення Передплатнику. 

7. Передплатник не несе вiдповiдальностi за несанкцiоноване використання 

Передплатних продуктiв будь-якими Авторизованими користувачами, якщо тiльки 

несанкцiоноване використання не стало результатом недбалостi або навмисних 
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протиправних дiй самого Передплатн
ика i за умови, що Передплатник припин

ив подiбне 

несанкцiоноване використання пiсля о
тримання вiдповiдного попередження.

 

8. Передплатник несе вiдповiдальнiсть за д
отриманням термiнiв i умов цiei" Угоди тр

етьою 

стороною, що е постачальником
 для Передплатника, зокрема, як

що такою стороною е 

провайдер, що надас та керуе IР-
адресами. 

9. Компанiя «Elsevier» залишае за собою право вiдмови в дост
упi до Продуктiв, на якi 

здiйснена передплата, будь якiй о
собi або органiзацii", на яких поширюються будь якi 

закони про накладення санкцiй аб
о ембарго. 

1 О Правове застереження. 

ЗА ВИНЯТКОМ ГАРАНТIЙ I УМОВ ЗАЗНАЧЕНИХ ТУТ ВСТАНОВЛЕНИХ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ, ПЕРЕДПЛАТН
I ПРОДУКТИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК€

» I «Eisevier» 

1 ЙОГО ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПРЯМО 
ВIДМОВЛЯЮТЬСЯ ВIД НАДАННЯ 

БУДЬ

ЯКИХ ГАРАНТIЙ I ПОРУК ТАКИХ ЩО
ДО ПЕРЕДПЛАТНИХ ПРОДУКТIВ

 I БУДЬ

ЯКИХ IНШИХ ДАНИХ, ДОКУМЕНТ
 AЦII АБО МА TEPIAЛIB, НАДАНИХ

 У ЗВ'ЯЗКУ 

З ЦИМ ДОГОВОРОМ, ВКЛЮЧАЮЧИ
, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НИМИ, 

БУДЬ-ЯКI 

ПОМИЛКИ, НЕТОЧНОСТI, ПРОПУСКИ АБО ДЕФЕКТИ, ЩО МI
СТЯТЬСЯ У НИХ, А 

ТАКОЖ ВIД БУДЬ-ЯКО! НЕПРЯМО! ЧИ 
ПРЯМО! ГАРАНТ!! ЩОДО ТОВАРНО! 

ЯКОСТI АБО ПРИДАТНОСТI ДЛЯ ПЕВН
ИХ ЦIЛЕЙ. 

11. Вiдмова вiд вiдповiдальностi: 

За винятком прямих гарантiй i компенсацiй
, визначених тут, а також в обсязi, п

рийнятному 

чинним законодавством, «Eisevier» або його постачальники за жодних обста
вин не будуть 

нести вiдповiдальнiсть за будь-якi непрямi,
 випадковi, особливi, слiдчi або штрафнi 

збитки, включаючи, але не обмежуючись ними, втрату даних, переривання 

дiловоi" дiяльностi або втрату прибуткiв, , що виникають у зв'язку з цiею Угодою
, або 

вiдповiдальнiсть «Elsevier» i його постачальникiв перед Передплатником не буде в 

жодному разi перевищувати сум
у, рiвну розмiру Платежiв за пiд

писку, що виnлачусrься 

Передплатником протягом дв
анадцяти (12) мiсяцiв, що безпосередньо п

ередують 

датi виникнення претензiй, навiть якщо «Elsevier» або будь-якого постачальника 

поставили до вiдома про можливiс
ть подiбноi вiдповiдальностi або з

биткiв. 

Замовник 
Виконавець 

. тегнiй --11---4щ~~~~.2- Жарiнова А.Г. 

" 
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ДОГОВIР Nt 61 
м. Киiв «Н_>> с.ермл<д 2020 р. 

Нацiональнвй науковий центр «Iнститут експервментальноi i клiнiчноi 

ветервнарноi медвцвни►►, в особi директора Cтerniя Бориса Тимофiйовича, що дiе на 

пiдставi Статуrу (далi - Замовник), з однiеi' сторони, i 

Державна науково-технiчна бiблiотека УкраУни, в особi в.о. дир
ектора Жарiновоi' Алли 

Георгii'вни (далi - Виконавець), що дiе на пiдставi Статуrу, з другоi' сторони, ра
зом -

Сторони, уклали цей Договiр про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. Виконавець зобов'язуеться за дорученням Мiнiстерства освiти та науки Укра
iни, 

згiдно п.2 Наказу МОН «Про падания доступу закладам вищоi освiт
и i науковим 

установам до електронних наукових баз даних та визнання такими, щ
о втратили чиииiсть, 

деяких наказiв Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни» № 721 вiд 29.05.2020 р. надаrи 

послуги, iз opraнiзaцii' забезпечення доступу до електронних науков
их баз данях в режимi 

он-лайи, вказаних у п. 1.2 даного Договору, а Замовник зобов'язуЕ:ТЬся прийняти вказаиi 

послуги у вiдповiдностi до умов даного Договору. 

1.2. Послуги iз забезпечення доступу до електронних наукових баз даиих включа
ють: 

падания Замовнику невиюпочного права на необмежений доступ i використання 

електронних наукових баз даних (рефератiв та наукометричноi' iнфо
рмацii, тощо (далi по 

тексту - «бази даних науковоi' iнформацii'», «електроннi iнформацiйнi 
ресурси»), що 

зазначенi у Додатку № 1 для користувачiв Замовника та консультацiйне обслуговування 

(далi по тексту Договору - «послуги» ). 
1.3. Користувачi Замовника (читачi, науковi спiвробiтники) - далi по тексту 

Договору - «користувачi Замовника», якi з дозволу Замовника отримуют
ь доступ до 

електронних iнформацiйних ресурсiв. 

1.4. Найменування (номенклатура), кiлькiснi характеристики та строк падания по
слуг 

визначаються Додатком № 1 до даного Договору. 

1.5. Мета використання Замовником баз даних науковоi' iнформацii: науково-дослi
дна, 

пiдвищення рiвня освiти та персональне використання користув
ачами Замовника, що не 

пов'язана прямо, або опосередковано з отриманням прибутку. 

2. Якiсть пос.луг та здiйснення доступу до баз данп науковоi i
вформацii 

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якiсть яких вiдповiдае ISO 9001 . 

Виконавець зобов'язуЕ:ТЬся забезпечити якiсний безперервний доступ до баз даних 

науковоi iнформацii. 

2.2. Бази даних науковоi iнформацii', до яких надаеться доступ користувачам 

Замовника е предметом, на який поmирЮЕ:ТЬСя охорона автор
ського права, i дiйснi його 

власники (власники баз даних науковоi iнформацii) зберirають пра
во на володiння базами 

даних науковоi iнформацii', або ж ix частинами. Викоиавець не передае Замовнику нiякого 

права на власнiсть баз даних науковоi iнформацii'. 

2.3. Доступ до баз данях науковоi iнформацii' здiйсmосrься в режимi онлайн через 

зовнiшнi IР-адреси, що зазначеиi у Додатку № 1 до цього Договору. 

3. Корнстуванн11 базами даннх 

3 .1. Користувачi Замовника мають право на доступ, пошук, перегляд та iнше 

використання електронних iнформацiйних ресурсiв, вiдповiдно до
 лiцензiйиих правил 

власникiв електронних iнформацiйних ресурсiв, якi наведенi у Додатку 2 цього договору. 

3 .2. Зокрема Користувачi Замовника не можуть: 

- скорочувати, змiнювати, перекладати або створювати продукти на основi 

електронних iнформацiйних ресурсiв баз даних науковоi iнформацii', з
азначених у Додатку 
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№ 1 до цього Договору, за винятком обмеженого обсягу матерiалу на екранi комп'ютера 
користувача; 

- видаляти, приховувати або змiнювати повiдомлення про авторськi права, imпi 
повiдомлення або застереження стосовно електронних iнформацiйвих ресурсiв, баз даних 
науковоi iнформацii, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору; 

- систематично вiдтворювати, зберiгати i поширювати електроннi iнформацiйвi 
ресурси баз даних науковоi iнформацii, зазначенi у Додатку № 1 до цьоrо Договору. 

3.3 Пiд термiном «Користувачi Замовника» сторони розумiють: працiвникiв 
Замовника, педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв, науковцiв, та iнmi окремих 
осiб, якi не е спiвробiтниками Замовника, але мають професiйну потребу в доступi до 
електронних наукових баз даних в режимi он-лайн, вказаних у п. 1.2 даного Договору. 

4. Авторизацiи баз давих вауковоi iвформацii 
4.1. Авторизацiя баз даних науковоi iнформацii здiйсmосrься шляхом пiд'еднання 

Замовника Виконавцем до iнших сервiсних систем без будь-якоi додаrковоi закупiвлi 
програмного забезпечення та додатковоi ix оплати. 

5. Загальна цiна Договору та цiни на пос.луги 
5 .1. Послуги iз opraнiзaцii забезпечення доступу до iнформацiй:н:ях ресурсiв 

здiйсmосrься Виконавцем на безоплатнiй основi вiдповiдно до Порядку забезпеченвя 
доступу закладiв вищоi освiти i наукових уставов до електронних наукових баз даиих, 
затвердженого Наказом Мiнiстерства освiти та науки Украiни №269 вiд 27.02.2019 р., 
який зареестровано в Мiнiстерствi юстицii Украiни 06 травня 2019 р. за N 463/33434 (див. 
п. 6 ч. 14 та ч. 1 https://z.akon.rada.gov.ua/laws/show/z0463-19). 

6. Порядок падании послуг 
6.1. Строк та час надання послуг визначено у Додатку № 1 до даного Договору. 
6.2. Мiсце надання послуг визначено у Додатку № 1 до даного Договору. 
6.3. IР-адреси, що використовуються для авторизацii доступу визначено у 

Додатку № 1 до даного Договору 
6.4. Консультацiйне обслуговування Замовника Виконавцем здiйсmосrься з питань: 

доступу до баз даних науковоi iнформацii, ix оновлення, консультацiйне обслуговування з 
питанъ безперешкодного отримання iнформацii з баз даних науковоi iнформацn, 
користування базами даних науковоi iнформацii та функцiонувавня системи загалом, 
падания допомоги в отриманнi статистики використання. 

6.5. Консультацiйие обслуговування за поточний мiсяць вважаЕ:'l'ЬСя таким:, що 
викоиане належним чином, якщо iнформацiю для оновлення баз даних системи було 
своечасно передано до мережi lнтернет, з якою пр8ЦЮЕ: Замовник, за умови, що до п'пого 
числа наступного мiсяця вiд Замовника не надiйшло письмових зауваженъ щодо надання 
послуг. 

6,6. Надаиня послуг пiдтверджусrься при заповненнi уповноваженими 
представНIJК8МИ зi сторони Замовника онлайн Анкети, розмiщеноi на офiцiйному веб
сайтi Виконавця. 

6.7. Датою вико1J,ання зобов'язань Виконавця з наданНJI Замовнику невиюnочного 
права на необмежений доступ i використання електронних iнформацiйних ресурсiв е дата 
закiнчення дii доrоворiв Виконавця з компанiею Clarivate Analytics. 

7. Обов'азки сторiи за Договором 
7.1. Викоиавець зобов'азаиий: 
7 .1.1. Надати Замовнику невикmочне право на необмежений доступ i використання 

електронних iнформацiйних ресурсiв в одноденний строк пiсля пiдписання даного 
Договору та припинити з дати, наступноi пiсля закiнчення строку дii даного Договору, 
вказаного у п. 11.1. даного Договору. 



• 

• 

7.1.2. Надавати Замовнику консулътацiйне обслуrовування 
вiдповiдно до пунктiв 6.4., 

6.5. роздiлу 6 даиоrо Договору. 
7.1.3. Органiзовувати забезпечення доступу користувачiв З

~овн_ика до баз данях за 

IР-адресами, вказаиими у Додатку № 1 до даного Договору та як1сно 1 своечасно надавати 

послуrи. 

7.1.4. Розмiстити на офiцiйному веб-сайтi (https://dntb.gov.ua/) до 25 грудня 2020 р., 

вiдповiдно до пункту 6.6. роздiлу 6 даного Договору, онлайн Анкету щодо використанн
я 

Замовником електронних наукових баз даних, доступ
 до яких був изданий Виконавцем. 

7.2. Замовник эобов'яэавий: 
7.2.1. Повiдомляти Виконавця про помилки та невiдповiднiс

ть, якi можуrь зустрiтися в 

базах даних науковоi iнформацii. 

7.2.2. Надавати Виконавцю адреси, контакmi телефони вiд
повiдальних осiб та iнmy 

iнформацiю, необхiдну для користування базами дани
х науковоi iнформацii, а також 

оперативно повiдомляти про ix можливi змiни протягом перiоду послуг. 
. 

7.2.3. Не розголошувати паролi та облiковi даиi третiм осо
бам, а також в раз1 будь

якого несанкцiоноваиого використання баз даних науковоi iнформацii не~о 

повiдомити Виконавця i вжити всiх необхiдних заходiв
 для припинення таких випадюв та 

не допустити ix повторения. 

7.2.4. Довести до вiдома Користувачiв Замовника лiцензi
йнi правила користування 

електронними ресурсами, що встановленi ix Власниками, вiдповiдно до Додатку №2 дього 

договору. 

7.2.5 Надавати Виконавцю iнформацiю про наявнiсть дос
тупу до баз даних науковоi 

iнформацii, надiславши вiдповiдного листа на поштову скри
ньку {dЬservice@gntb.gov.ua) . 

7.2.6 .. Заповнити до 20 сiчня року, наступного за звiтним, онлайн Анкету вiдп
овiдно до 

пункту 6.6. роздiлу 6 даиого Договору. 

8. Вiдповiдальвiсть Сторiв та гаравтii Вик
овавця: 

8.1. Замовник гарантуе, що використаиня електронни
х iнфор)',fацi:йних ресурсiв у 

вiдповiдностi з умовами даного Договору 
не порушуе права iнтелектуальноi власнос

тi 

ч,етiх осiб. 

8.2. Замовник визнае, що всi права та iнтереси на всi баз
и данях науковоi iнформацii 

залишаються за i.i Власником. Несанкцiоноваиа п
ередача баз даних науковоi iнформацii 

може зумовити матерiалъну шкоду Власнику. 

8.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторо
ни несуть вiдповiдальнiсть, 

передбачену чиниим законодавством Украiни.
 

9. Форе-мажорвi обставивв (обставив вездолав
воi (вепереборвоl) еВJJИ) 

9 .1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдалъностi за частко
ве або повне неВИIСонання 

зобов'язань цього Договору, якщо воно було викл
икане виникнеНШIМ форс-мажорних 

обставив (обставин нездоланноi (непереборноi) сили
) пiCЛJI набранш1 чинносri цього 

~оговору, i якщо цi обставини впливали безпосередньо н
а викоиання цього Договору. Для 

цшей цього Договору пiд форс-мажориими обставииами ( обставииами иездоланноi 

(непереборноi') сили) розумiють: надзвичайнi та невiдворо
тиi обставини, що об'Е:КТИВНо 

унеможливлюють ВИIСонання зобов' язань, передбачецих умо.аами цього Договору, 

обов'~кiв згiдно iз законодавчими та iншими актами, а с
аме: загроза вiйни, збройний 

конфлtкт або серйозна погроза такого конфлit<ту, включаючи, але не обмежуючись 

8?Р0~и ~~аками, блокадами, дii iноземноrо ворога, загальна вiйськова мобiлiзац
iя, 

в~йськов1 дu, оrолошене та неоrолошена вiйна, дii· суспiльного ворога, збуреиня, акти 

тероризму, диверсii, пiратства, безлади, вторrнення, блокада, революцiя, заколот, 

повстання, масовi заворушення, введения комендантськоi години, експропрiацiя, 

примусове вилучення, захоплення уставов, що мають вiдношення до виконання умов 
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даного Договору, реквiзицiя, громадська демонстрацiя, аварiя, протиnравнi дii третiх осiб, 
пожежа, вибух, а також викликанi винятковими погодними умовами i стихiйним лихом, а 
саме: повiнъ, циклон, торнадо, буревiй, нагромадження снiгу, ожеледь, град, заморозки, 
землетрус, блискавка, iнmi стихiйнi лиха тощо. 

9 .2. Сторона, для якоi склались форс-мажорнi обставини ( обставин нездоланноi 
(непереборноi) сили), якi впливають на неможливiсть виконання зобов'язань за даннм 
Договором, повинна термiново - не пiзнimе 1 О (десяти) календарних днiв вiд моменту 
виникнення неможливостi виконання зобов' язань внаслiдок форс-мажорних 
обставин( обставин нездоланноi (непереборноi) сили), iнформувати iнmy Сторону про 
початок дii таких обставин i не пiзнimе 10 (десяти) календарних днiв iнформувати про 
припинення дii таких обставин. 

Неповiдомлення або несвоечасне повiдомлення про початок або припинення дii форс
мажорних обставин ( обставин нездоланноi (непереборноi) сили) позбавляе Сторону права 
посилатися на них. 

9.3. Наявнiсть та строк дii форс-мажорних обставин (обставин нездоланноi 
(непереборноi) сили) пiдтверджуеться Торгово-промисловою палатою Украiни. Документ, 
який пiдrверджуе дiю форс-мажорних обставин ( обставин нездоланноi (непереборноi) 
сили), виданий вiдповiдною державною установою, повинен бути наданий Стороною, яка 
посиласrься на наявнiсть цих обставин, як на пiдставу неможливостi виконання своiх 
зобов' язань за даням Договором, iнmiй Сторонi даного Договору разом з повiдомлеНШIМ 
про виникнення цих обставин, але не пiзнimе 20 (двадцяти) календарних днiв з моменту 
виникнення цих обставин. 

Документ про пiдтвердження або припинення форс-мажорних обставив ( обставив 
нездоланноi (непереборноi) сили) повинен бути наданий Стороною, яка посилалась на 
неможливiсть виконання своi'х зобов'язань за даням Договором, протягом 10 (десяти) 
календарних днiв з моменту закiнчення дii форс-мажорних обставив, на вимоrу iнmoi 
Сторони даного Договору. 

9.4. Сторона не може посилатися на неможливiсть виконання ycix або частини своiх 
зобов'язань за даням Договором внаслiдок виникнення форс-мажорних обставин 
( обставив нездоланноi (непереборноi) сили), якщо виникнення цих обставив викликане 
дiями або/i бездiяльнiстю цiei Сторони. 

10. Вврimеввя спорiв 
10.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей мiж Сторонами внаслiдок або у 

зв'язку з даним Договором, Сторони зобов'язуються вирimувати ix шляхом взаемних 
переговорiв, консультацiй та прийняттям вiдповiдних рimень. При иеможливостi 
досягнути згоди мiж Сторонами Договору стосовно спiрного питаншI, спiр вирimуеться у 
судовому порядку. 

10.2. Yci питания, що не знайшли врегулювання в цьому Договорi, вирimуються на 
пiдставi чинного законодавства Украiни. 

11. Строк дil Доrовору 
11.1. Цей Доrовiр набирае чинностi з моменту йоrо пiдписания уповноваженими 

представниками Сторiн та дiе до 31 травня 2021 року включно з компанiею Clarivate 
Analytics. 

12. Прикiицевi положенна 
12.1. Bci змiни та доповнення до Договору оформлюються в письмовiй формi як 

Додатковi угоди та пiдписуються уповноваженими представниками обох Сторiн та 
зав1ряються печатками. 

12.2. Замовник не мае права передавати права та обов'язки за цим Договором третiй 
особi. 
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12.3. Давий Договiр, який включае Додатки №№ 1, 2, укладено украшсъкою мовою на 8 сторiнках, у 2-х примiрниках, один для кожноi iз Сторiн, обидва примiрники автентичнi i маютъ однакову юридичну силу. 
12.4. Листування з питанъ виконання даного Договору ведетъся мiж Замовником i Виконавцем. Оперативнi питания вирiшуютъся мiж вiдповiдалъними особами Сторiн. 

13. Юридичнi адреса та банкiвськi реквЬити Сторiи 
Замовиик 
Нацiоиальиий вауковий центр 
<dвститут експеримевтальвоi 
i КJiiиiчвoi ветервварвоi медициви» 
вул. Пушкiнська, 83, Харкiв, 61023, 
Украiна; (057) 704-10-90; 
admin@v 

'!__._ 

" __ " ______ 2020 р. 

Виковавець 
Державна вауково-техвiчва бiблiотека 
Украiни 
вул. Антоновича, 180, Киiв, 03680, Украша телефон адмiнiстрацii: (044) 529-43-92 

~~· ~@gntb.gov.ua ~---~ 
в. 

-~~~~~~,___ЖарiноваА.Г. 

2020р. --------
1 1 СЕР 2020 



• 

• 

Додаток 1 

до Договору № ....,.r;;,,_1 ___ _ 

вiд 11. 08 2020 р. 

Перелiк зарубiжних баз науковоi iнформацil (бази даних н
ауковоi iнформацil), 

тип доступу, умови та термiни доступу 

IР-адреси 

Назва бази давих Тип доступу 
Строк (формат 

п/п науковоi iнформацii 
Власвик вадаввя 255.255.255.255 

1 2 3 4 

1 Web of Science Clarivate Online 

Analytics 

Мiсце надання послуг: 

61023, м. Харкiв, вул. Пушкiнська, 83 

Вiдповiдальна особа, для вирiшення оперативних питань: 

доступу -
255.255.255.255 

5 6 
Протягом дii 212.111 . 199.62; 

Договору ДНТБ 212.111.199.161 ; 

Украiни з Clarivate 212.111 .199.162; 

Analytics 212.111 .199.163; 
212.111.199.164; 
212.111.199.165; 
212.111.199.166 

1. Вовк Дмитро Володимирович, +38 057 707 20 23 (робочий); +38 067 983 34 83 

(мобiльний); dimavovk@gmail.com 

Замоввик Виконавець 

в . 

--%--~""1'i+~-а:,,,~~,____ Жарiнова А.Г. 

" 

11 СЕР 2020 
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8 

до Договору № ~ 1 
Додаток2 

вiд 11. D8 2020 р. 

Лiценэiйнi правила компанii Clarivate Analytics дл11 Корвстувача 

1. ПРАВО ВЛАСНОСТI 
(а) Iнтелеnуальна власнiсть. Товар компанir «Кларiвейт Аналiтiкс», доступ до якоrо ви отримусrе (

далi

«Товар» ), мiстить запатентовану технолоriю й авторськi матерiали, що належать компанii «Кларiвейт 

Аналiтiкс» ( «ми», «нас», «наш» або «Кларiвейт») та/або нашим стороннiм лiцевзiарам. Будь-яке 

вшсористання Товару та наших матерiалiв, достуmmх у Товарi («Ko1rre1rr»), обмежеие та мае буrн 

поrоджеио нами в пнсьмовiй формi. 

(б) Товарнi знаки. Назва «Кларiвейт Аиалiтiкс» i иазва Товару t знаками для товарiв i послуг компанii 

«Кларiвейт» або ii афiлiйованих осiб. У ci назви iнmих зазначених товарiв i послуr t товариими знаками ixнix 

вiдповiдних власншсiв. 

2. ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА 
(а) Права використанu. Яхщо ви, кiщевнй користувач («ви» або «ваш»), отримали JСЛЮЧ пiдписm вiд 

нас або вamoro Адмiнiстратора, ви масrе право: (i) шукати, отрнмувати доступ, заванrажуваrи та 

роздруковувати розумну кiлькiсть Контенту, .якнй розумно необхiдний для особистоrо хористувавня, роботи 

та внутрiшнiх цiлей вamoro роботодавця; (ii) пошнрювати копir Контевту серед iншнх людей, якi (п вам 

вiдомо) t кориС'l)'В8чами товару у вашiй opraнiзaцii; (iii) вкmочати несуm:вi частиии Конrенту п побiчнi 

зразm або для iлюстративних чи демонстрацiйних цiлей, зокрема в доповiдях, пiдrотовлеиих для 

внутрiшнiх цiлей, а також за умови, що ви вкmочили таке пiдтвердження:: «Джерело: "Кларiвейт 

Аналiтiкс"». 

(б) Розумва кiлысiсть. Ми внзначаtмо «розумву кiлькiсть» Контенту для зававтаження:, порiвшоючи ва
шу 

ахтивнiсть щодо завантажевня iз середвьорiчвими обе.ягами зававтаження: всiх хлitвтiв хомпанii 

«Кларiвейт», що вшсористовують Товар. 

(в) Несутn:ва частива. Ми внзначаtмо «несуттtВу частииу» зававтажевоrо Ковтевту як хiлысiсть Ко
яrевту, 

взятого з Товару, .якнй: (1) не матиме значвоi комерцiйноi цiнностi сам по собi; (2) не буде виступати п 

замiва доступу до Товару компанii «Кларiвейт» для тих осiб, якi не мають доступу до цьоrо Товар
у. 

(г) Лiцевзiйна угода. Яхщо ви хочете бiльше дiзнатися про всi права, якi ви або ваш роботода
вець маtте 

щодо вшсористання Товару або будь-якого Контенту, вам слiд звернутись до лiцевзiйноi угоди мi
ж вами або 

вашим роботодавцем i компанitю «Кларiвейт» або авторнзованими посередвиками (ваша «Лiцевзiйна 

угода»), або ж зв'язатись iз нашим Мiжнародним ценrром пiдтрИМIСИ хлimтiв 

3. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
(а) Обмежений доступ. Яхщо ви ще не отримали кmоч пiдписIСИ вiд вас або вашоrо Адмiвiстра

rора, вине 

повиннi використовувати Товар або будь-.якнй Контент. 

(б) Лiцевэiйва угода. Ви не маtте права робити нiчого, що може прнзвести до поруmеВЮ1 умов 
Лiцензiйноi 

угоди, эокрема: (i) доэволяти будь-кому iншому вшсористовувати ваше iм'я кориС'l)'В8ча/пароль; (ii) 

заваитажувати вадлишкову кiлькiсть Контенту; (iii) вадавати Контент будь-кому iнmому, крiм лiцевзовавих. 

схвалевих документiв або звiтiв, створених у рамках вашоi звичайноi робота; (iv) автоматично 

заваиrажувати, глибоко авалiзувати текст або iндексувати Контент; (v) вшсорисrовувати Товар або Ковтенr 

для иадаив,r послуг будь-кому за межами вашоi органiзацii; (vi) видаляти повiдомлеИШI про права власиостi 

на Товар або Контент. 

(в) Заборони. За вииятком випадкiв, описаних у цих Умовах користуваиия або iвшим чином 

сашсцiоиованих у вашiй Лiцевзiйнiй yroдi, ви не маtте права використовувати, копiювати, ада
mувати, 

перекладати, модяфiкувати, продавати, роэповсюджувати або створювати похiднi баэи дав.их. посл
угн або 

роботи на осиовi Товару або Контенту. 

(г) ДекомпiлsщЬ.. Яхщо iнme не передбачено в Лiцензiйнiй yroдi, ви маf:Те право здiйсвювати звор
отне 

проеюування, декомпiлювати або демонтувати будь-яке проrрамне забезпечеННJ1 або техволоrii, що 

мiстяться в Товарi або Контентi, лише тitю мiрою, якою це прямо передбачено законом, пщо такi права не 

можуть бути змiвевi за угодою. 

(r) Зберiгаинк. За вииятком Несутrевих частин, або ЯI<ЩО ви знаtте, що ваш робоrодавець придбав лiцевзiю 

на архiвування для зберiгання Контенту, ви не маtте права эберiгати Контекr, JОО1Й ви друкусrе або 

завантажусrе, бiльш вiж 3 мiсяцi. 
4. КОНТЕНТ TPETIX ОСIБ 
Яхщо Товар включае в себе данi та проrрамне забеэпечення третiх осiб, ви також повиннi дотримуватись 

будь-яках додаткових умов, якi ми зобов'язанi передати вам. Дивiться умови щодо третiх осiб на сайтi: 

http://ipscience.thomsonreuters.com/toЫ. 
5. ОБЛIКОВI дАНI 
~аше iм'~ кор;'fС'l)'В8Ча та пароль t конфiденцiйними та не повинвi розкриватись третiм особам (зокрема 

IНIПИМ сmвроб1тншсам або пiдрядникам, якi працюють на вашого роботодавця). 
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6. ПРОТИПРАВНА ПОВЕДIНКА 
(а) ДотриманНJ1 норм Використа т бо · 

аф. :х. · НВJJ: овару а 1нших послуr що надаються нами або нашими 

шшованими особами в будь · ' 
межi . -яких цтях, що Е: незаконними або будь-яI<ИМ чином можуrь перевищувати 

00 
ваmого ~онованого доступу ~бо iншим чином пошкодиrи, вiдключити, перевавтажити або 

руmити фушсщонування Товару або ~~их послуr, що надаються нами або нашими афiлiйованими 

особами, ~~" використаНВJJ: Товару _або 1Н1ПИХ послуr будь-якою iншою особою суворо забороненi. 

Забороне~ д11 ВКJПОЧаю~, зокрема: (1) nopymelПIJI або спроби порушення заходiв безпеки; (ii) доступ до 

данях, яю не пр~вачеш для використання, або вхiд у сервер
 або облiковий запис, до якого ви не масrе 

права доступу; (ш) спроби зовдувавня, скануваНВJJ: або тестування вразливостi системи або мережi, а
бо 

порушевня безпеки або ауrеJПИфiкацii без вiдповiдного дозволу; (iv) спроба переmкодити наданвю послуги 

будъ-якому користувачу, хост-системi або мережi ; (v) пiдробка будь-якого заrоловка пакета ТСРПР або 

б~дъ-якоi ч~стини iнформацii' заголовка в будь-якому електронному л
истi або публiкацii тематичноi rрупи; 

(v1) будь-як~ заходи для того, щоб отримати послуrи, якi вине маtте пр
ава отримувати. 

(б) Спiвробtrвицтво. Протиправна поведiнка може призвести до цивiльноi або кримiнальноi 

вiдповiдальвостi. Ми будемо розслiдувати випадки, якi можуть включати такi порушення, i можемо 

залучати та спiвпрацювати з правоохоронвими органами для 
переслiдувавня користувачiв, якi беруrь участь 

у таких поруmеШ1ЯХ. 

7. КОНФIДЕНЦIЙНIСТЬ 
Огримуючи доступ до Товару та використовуючи його, ви погоджуtтесь iз тим, що ми будемо збирати та 

використовувати вашi персональнi данi вiдповiдно до
 вamoi' полiтики ковфiдевцiйвостi. Дивiться вашу 

Заяву про конфiдевцiйвiсть за адресою: http://ipscience.thomsonreuters.com/toЫ. 

8. ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДАЛЬНОСТI 

(а) ВIДСУТШСТЪ ГАРАНТIЙ. ВАШ ДОСТУП ДО ТОВАРУ ТА КОНТЕНТУ ТА lx ВИКОРИСТАННЯ 

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК €» ТА «ЯК ДОСТУПНО». МИ ТА НАIШ СТОРОННI 

ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ ДАЮТЬ ГАРАНТIЙ, ЗАПЕВНЕНЪ I ЗОБ
ОВ'ЯЗАНЪ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, 

ЩОДО ЕФЕКТИВНОСП РОБОТИ, КОМЕРЦIЙНОI ПР
ИДАТНОСП, ПРИДАТНОСП ДЛЯ ПЕВНИХ 

ЦIЛЕЙ, ТОЧНОСТI, ПОВНОТИ, НАДIЙНОСТI АБО ВIДСУТНОСП, ПОВНОЮ МIРОЮ, 

ПЕРЕДБАЧЕНОЮ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ПРОДУКТ 
МОЖЕ МIСТИТИ ПОСИЛАННЯ НА IНТЕРНЕТ

САЙТИ ТРЕТIХ ОСIБ. ЯКЩО Ц1 ПОСИЛАШIЯ IСНУЮТЬ, ВОНИ НАДАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ 

ВАШОI ЗРУЧНОСП. МИ НЕ КОНТРОЛЮ€МО Ц1 IНТЕРНЕТ-САЙТИ ТА НЕ НЕСЕМО 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ЗА Ix ЗМIСТ. ВКJПОЧЕIПIЯ ПОСИЛАНЪ НА ТАКI IНТЕРНЕТ-САЙТИ В ТОВАР
! 

НЕ ОЗНАЧА€ СХВАЛЕIПIЯ МАТЕРIАЛУ НА ТАКИХ IНТЕРН
ЕТ-САЙТАХ АБО ЖОДНОГО ЗВ'ЯЗКУ З 

iхНiми ОПЕРАТОРАМИ. МИ НЕ ДА€МО ЖОДНИХ ГАРАН
ТIЙ, ЗАПЕВНЕНЪ АБО ЗОБОВ'ЯЗАНЪ 

ЩОДО ЦИХ IНТЕРНЕТ-САЙТIВ. 

(б) ВIДМОВА ВIД НАДА1П1Я ПОРАД. МИ€ ПОСТАЧАЛЬН
ИКОМ IНФОРМАЦIЙНИХ ПОСЛУГ I НЕ 

НАДА€МО ЮРИДИЧНИХ, ФIНАНСОВИХ АБО ПШ1ИХ ПРОФ
ЕСIЙНИХ КОНСУЛЬТАЦIЙ. КОНТЕНТ 

ПРИЗНА ЧЕНИЙ ДЛЯ ЗАГ АЛЬ.НИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ЦIЛЕЙ. ВIН НЕ € ПРОФЕСIЙНОЮ 

КОНСУЛЬТАЦ1€Ю, А ТАКОЖ НЕ ПОВИНЕН 
ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ АБО РОЗГЛЯДЛТИСЬ 

ЯК 

ЗАМША КОНКРЕТНИХ КОНСУЛЬТАЦIЙ ЩОДО КОНКРЕТНИ
Х ОБСfАВИН. АН1 МИ, АН1 НАШ1 

АФDПЙОВАНI ОСОБИ, АН1 НАШ1 СТОРОННI ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ НЕ НЕСУТЬ 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ЗА БУДЬ-ЯКI ВТРАТИ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ВНАСJПДОК 

ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТУ ВАМИ, ВАШИМ РО
БОТОДАВЦЕМ, ЮПСНТОМ АБО БУДЬ-ЯКОЮ 

ПШЮЮ ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ. 

(в) ОБМЕЖЕННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI. У BCIX ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВШIАДКАХ, АН1 

МИ, АН1 НАШ! АФIЛIЙОВАНI ОСОБИ, АН1 НАШI СТОРОН
НI ПОСТ А ЧАЛЬНИКИ НЕ НЕСЕМО 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВIДПОВIДНО ДО ДОГОВОРУ,
 ДFЛIКТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАJПСТЬ) АБО 

ПШIИМ ЧИНОМ ЗА: (1) ПОШКОДЖЕННЯ, ЗМIНИ, ВТРАТИ ЧИ НЕПРАВИЛЬНОI ПЕРЕДАЧ! 

(ЗАЛЕЖНО ВIД ОБСТАВИВ) ДАНИХ, ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ВАМ АБО 

ТРЕТIМ ОСОБАМ; (2) ВТРАТИ АБО ПОШКОДЖЕННЯ, ВИКЛИКАНОГО НЕНАЛЕ
ЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

ДАНИХ ШД ЧАС ПЕРЕДА Ч1 ЧЕРЕЗ ПУБJПЧНI ЕЛЕКТРОН
НI КОМУНIКАЦIЙНI МЕРЕЖ! АБО 

ОБ'€КТИ; (3) БУДЬ-ЯКI НЕПРЯМ! АБО ШТРАФНI ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ У ЗВ'ЯЗКУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТОВАРУ АБО КОНТЕНТУ. Ц1 ВТРАТИ
 АБО ЗБИТКИ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ, 

НАВIТЬ ЯКЩО МИ БУЛИ ПОПЕРЕДЖЕНI ПРО МОЖЛИВIС
Т О МОГЛИ ПЕРЕДБАЧИТИ ТАКI 

ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ. -1t-РАТН,4 

в 

в 

11 " _______ 2020 р. 

11 СЕР 2020 


