
ДОГОВІР 

про створення літературного твору 

м. ___________ "___" ____________ 20__ р. 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «________________________» 

 (надалі іменується "Видавництво") в особі ______________________ 

______________________________________________________________________, 

що діє на підставі __________________________________________, з однієї 

сторони, та ________________________________________ (надалі іменується 

"Автор"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна 

окремо - "Сторона") уклали цей  договір (надалі іменується "Договір") про 

наступне. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. За цим Договором Автор зобов'язується створити літературний твір 

"__________________________________________", що буде відповідати усім 

вимогам, які висуваються до нього у цьому Договорі (надалі іменується "твір"), та 

передати Видавництву усі майнові та інші права інтелектуальної власності на твір, 

які передбачені відповідним законодавством України. 

1.2. Видавництво набуває усіх майнових прав інтелектуальної власності на 

твір, що передаються за цим Договором, з моменту схвалення твору Видавництвом. 

 

2. ВИМОГИ ЩОДО ТВОРУ 

2.1. Твір повинен відповідати таким основним вимогам: ________________ 

___________________________________________________________________. 
(вказується жанр, призначення, тема, мова твору тощо) 

2.2. Обсяг твору _________________________________________________ .  
(вказується кількість авторських аркушів, віршованих 

рядків, наявність ілюстрацій, додатків тощо) 

2.3. Докладний опис твору та додаткові вимоги, що висуваються до твору, 

містяться у творчому завданні, яке є додатком N ___ до цього Договору. 
2.4. Автор зобов'язується передати у Видавництво рукопис твору до "___" 

______________ 20__ року шляхом ____________.  

2.4.1. Передача рукопису оформлюється Актом приймання-передачі, який 

складається шляхом ___________. 

2.5. Підписаний Автором рукопис твору передається у двох примірниках, 

надрукованих на лазерному принтері шрифтом __________, міжрядковий інтервал 

___ , по _____ рядків на одному боці аркуша формату А4, до __ знаків у одному 

рядку, кількість сторінок ___________. 

2.6. Видавництво зобов'язане розглянути поданий у належному вигляді 

рукопис твору у ____ - денний строк з дня отримання та письмово повідомити 

Автора шляхом _____________________ про схвалення твору або необхідність 

внесення до твору поправок з точним зазначенням суті виправлень, що 

вимагаються, та строк подання рукопису доопрацьованого твору (який не може 

бути меншим за _____________ ). 

2.7. Автор зобов'язується доопрацювати твір для приведення його у 

відповідність із вимогами, що висуваються до твору у цьому Договорі в порядку та 

на умовах, визначених у повідомленні Видавництва. 

2.8. Рукопис доопрацьованого твору подається Автором Видавництву у 

порядку та на умовах, визначених у п. п. 2.4 та 2.5 цього Договору (окрім строків 

подання). 

2.9. Автор зобов'язується на вимогу Видавництва читати чисту коректуру 

твору в погоджені Сторонами строки із врахуванням графіків руху книжкових 

видань Видавництва.  

2.9.1. Видавництво зобов'язується на вимогу Автора надавати йому 

можливість читати коректуру.  
 


