ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з публікації творів у Виданні
Маріупольського державного університету
м. Маріуполь

«15» жовтня 2015 року

Цей публічний договір про надання послуг з публікації творів у Виданні
Маріупольського державного університету (далі – Договір) визначає взаємні
права, обов'язки і порядок взаємовідносин між Маріупольським державним
університетом, що іменується надалі «Виконавець», в особі ректора
Балабанова К.В., діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та особою, що
іменується надалі «Замовник», яка прийняла (акцептувала) публічну
пропозицію (оферту) про укладення Договору, з іншої сторони, разом
іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона» відповідно до ст.ст. 205, 426, 633,
641, 642 Цивільного кодексу України.
1. Визначення термінів
1.1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у такому
значенні згідно вимог Цивільного кодексу України та Закону України «Про
авторське право і суміжні права»:
1.1.1. Автор (автори) - фізична особа (фізичні особи), творчою працею якої
(яких) створено твір.
1.1.2. Замовник – автор (-и) твору (-ів), який (-і) подано до Видання, стосовно
якого (-их) редакцією Видання схвалено рішення щодо його (-їх) публікації.
1.1.3. Твір – наукова стаття, яка запропонована для публікації.
1.1.4. Видання – Вісник Маріупольського державного університету. Серія:
Право, Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка,
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія, Вісник
Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія, Вісник
Маріупольського державного університету. Серія: Філософія. Культурологія.
Соціологія, призначені для розповсюдження вміщеної в них інформації,
піддані редакційно-видавничій обробці, поліграфічно оформлені, з вихідними
даними тощо.
1.1.5. Сторони – Замовник та Виконавець.
1.1.6. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Замовником умов цього
Договору (публічної оферти), відповідно до статей 642 та 644 Цивільного
кодексу України.
1.1.7. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій особі
(необмеженому колу осіб), відповідно до статті 633 Цивільного кодексу
України, укласти з нею договір про надання послуг з публікації творів у
Виданні Маріупольського державного університету.
1.2. Інші терміни, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з
нормами чинного законодавства України.

2. Предмет договору
2.1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послугу з
публікації творів у Виданні Маріупольського державного університету, а саме:
здійснити редакційно-видавничу підготовку твору для його публікації у
Виданні (далі – послуги) та надати Замовнику 1 (один) примірник Видання, у
якому опублікований його твір, а Замовник зобов’язується прийняти ці
послуги та оплатити їх.
2.2. Порядок оформлення творів зазначається на відповідному сайті Видання в
розділі «Вимоги до публікації»
3. Порядок укладання договору
3.1. Цей Договір є публічним договором, згідно з яким Виконавець приймає на
себе зобов'язання з надання послуг щодо невизначеного кола осіб
(Замовників), які звернулися за зазначеними послугами.
3.2. Публікація (розміщення) тексту цього Договору на сайтах Виконавця за
адресами
http://mdu.in.ua/index/visnik_mdu/0-94/;
http://visnykfilologia.mdu.in.ua/;
http://visnyk-ekonomics.mdu.in.ua/;
http://visnykpolitologia.mdu.in.ua/;
http://visnyk-culturology.mdu.in.ua/;
http://visnykpravo.mdu.in.ua/ є публічною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою
невизначеному колу осіб укласти цей Договір.
3.3. Укладення Договору здійснюється шляхом приєднання Замовника до
цього Договору, тобто через прийняття (акцепту) Замовником умов Договору
в цілому, без будь-яких винятків і застережень.
3.4. Акцептом (прийняттям) умов Договору є факт передачі Замовником твору
Виконавцю для публікації у Виданні електронною поштою, або на
електронному носії безпосередньо в редакції або іншим чином.
З моменту такої передачі Замовник вважається таким, що прийняв умови
цього Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному
окремому випадку.
3.5. Датою укладання Договору в цьому випадку є дата отримання твору
Виконавцем.
3.6. Виконавець на письмову вимогу Замовника надає йому примірник цього
Договору на паперовому носії, засвідчений печаткою.
3.7. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в
Договір у випадку зміни чинного законодавства України. Зазначені зміни не
мають зворотної дії в часі і не поширюються на зобов’язання Виконавця щодо
виконання послуг, раніше оплачених Замовником.
3.8. Пропозиція дійсна до моменту її відкликання Виконавцем шляхом
видалення тексту Договору з сайтів, передбачених п.3.2.
4. Вартість послуг за договором та проведення розрахунків
4.1. Вартість послуг визначається Виконавцем самостійно згідно
«Розрахунком вартості друку 1 сторінки» у Виданні (Додаток №1).

з

4.2. Виконавець надає Замовнику акт про надані послуги (у двох примірниках)
не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту закінчення періоду надання
послуг, зазначеного у цьому Договорі.
5. Обов’язки Сторін
5.1. Виконавець зобов’язується:
- надавати замовлені Замовником послуги згідно з «Умовами публікації» у
Виданні, що діють на момент укладання цього Договору та розміщених на
сайтах Видання, передбачених п.3.2., самостійно, якісно та своєчасно і не
передоручати їх виконання іншим особам без згоди Замовника;
- забезпечити поштову доставку Замовнику 1 (одного) примірника Видання, у
якому опублікований його твір, у разі зазначення такого в Заявці Замовника.
5.2. Замовник зобов’язується:
- своєчасно здійснити оплату за послуги відповідно до умов Договору;
- надавати Виконавцю необхідні документи та іншу інформацію (у разі
потреби), а також надавати пояснення в усній чи письмовій формі за запитом
Виконавця під час надання послуг.
5.3. Замовник може обговорити інший, ніж визначено п. 5.1 цього Договору
спосіб отримання 1 (одного) примірника Видання, у якому опублікований
його твір.
5.4. Сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності щодо отриманої
інформації.
6. Умови використання та обробки персональних даних
6.1. З акцептом (прийняттям) умов цього Договору Замовник відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних» надає Виконавцю
однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у
письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, в
документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації
цивільно-правових,
господарсько-правових,
адміністративно-правових,
податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також
підтверджує, що отримав повідомлення про включення персональних даних до
баз персональних даних Виконавця, і що повідомлений про свої права, як
суб’єкт персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані
передаються.
6.2. Сторони зобов′язуються забезпечувати виконання вимог ЗУ «Про захист
персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних
даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них.
7. Відповідальність сторін договору
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх
зобов’язань за цим Договором винна Сторона, що встановлюється за згодою
Сторін або за рішенням суду, повинна відшкодувати іншій Стороні, на її
вимогу, завдану шкоду в повному обсязі, якщо вона завдана в період чи

внаслідок виконання умов цього Договору.
7.2. У разі виникнення у Замовника зауважень щодо наданих Виконавцем
послуг, Замовник зобов'язаний пред'явити Виконавцю відповідну письмову
претензію, в якій описується характер зауважень.
Виконавець зобов'язаний протягом трьох робочих днів розглянути
висунуті Замовником претензії, і в разі їх обґрунтованості узгодити з
Замовником терміни усунення пред'явлених претензій.
8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком дії
обставин непереборної сили (форс-мажору), а саме: повінь, пожежа,
землетрус, інші стихійні лиха, акти органів державної влади і управління,
війна або військові дії, які виникли після укладення цього Договору, за умови,
що Сторони не могли передбачити їх виникнення.
8.2. При настанні обставин непереборної сили, які перешкоджають виконанню
зобов'язань за цим Договором, строк виконання Сторонами таких зобов'язань
переноситься відповідно до часу дії таких обставин, а також часу, необхідного
для усунення наслідків, але не більше шістдесяти календарних днів.
8.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання внаслідок надзвичайних
обставин, передбачених у пункті 8.1 цього Договору, повинна письмово
повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу
виникнення таких обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін
права посилатися надалі на вищезазначені обставини.
8.4. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий відповідним
компетентним органом.
9. Порядок розв’язання спорів
9.1. Всі спори й розбіжності, пов'язані з цим Договором, Сторони
зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.
9.2. У разі якщо Сторонам не вдасться вирішити всі спірні питання в порядку,
встановленому п. 9.1. цього Договору, всі спори, що виникають з цього
Договору, у тому числі пов'язані з його укладенням, зміною, розірванням,
виконанням, недійсністю, підлягають вирішенню в суді.
10. Строк дії договору
10.1. Дата укладання Договору (акцепту) визначається відповідно до розділу 3
цього Договору.
10.2. Договір укладається на невизначений термін.
10.3. Відповідно до ст.631 Цивільного кодексу України умови цього Договору
застосовуються до відносин між Виконавцем та Замовником з «01» жовтня
2015 року.
10.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від
виконання цього Договору, що тягне його розірвання, повернувши Замовнику
сплачені грошові кошти пропорційно обсягу не наданих послуг.

10.5. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від
виконання цього Договору, що тягне його розірвання у зв'язку із зміною
вартості послуг направивши Виконавцю повідомлення протягом 1 (одного)
робочого дня з моменту повідомлення Замовника Виконавцем про такі зміни.
У такому випадку Виконавець зобов'язується повернути Замовникові
грошові кошти, сплачені останнім в рахунок оплати послуг.
11. Інші умови
11.1. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів, Сторона повинна
повідомити про таку зміну іншу Сторону в термін не більше ніж 10 днів з
моменту настання таких змін.
11.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо
вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.
11.3. У разі якщо будь-яка з умов цього Договору втратить юридичну силу,
буде визнана незаконною, або буде виключена з цього Договору, то це не
тягне за собою недійсність інших умов передбачених Договором, які
збережуть юридичну силу і будуть обов'язковими для виконання усіма
Сторонами.
11.4. З усіх інших питань, не передбачених цим Договором, Сторони
керуються чинним законодавством України.
12. Місцезнаходження й реквізити Виконавця
Маріупольський державний університет
87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а
п/р 31258201108203 ГУДКСУ в Дон. обл.,
МФО 834016, ЄДРПОУ 26593428
Свідоцтво платника ПДВ № 100315191
ІПН 265934205810
Телефон: (0629) 53-22-70, 53-22-65
Сайт: http://mdu.in.ua/index/visnik_mdu/0-94/;
http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/;
http://visnyk-ekonomics.mdu.in.ua/;
http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/;
http://visnyk-culturology.mdu.in.ua/;
http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/
Електронна пошта:
visnyk.mdu.filologia@gmail.com (Серія: Філологія)
visnyk-mdu.ekonomics@mail.ru (Серія: Економіка);
visnyk.mdu.istoria.politologia@gmail.com (Серія: Історія. Політологія)
visnyk.mdu.cultura@ukr.net (Серія: Філософія. Культурологія. Соціологія)
vesnik-mdu.pravo@mail.ru (Серія: Право)
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