
Додаток 2 
до Договору № ______ від ______ 2017 р. 

 
Ліцензійні правила компанії Elsevier B.V. для Користувача 

 
1. Авторизованими користувачами є студенти, викладачі, співробітники, дослідники і приватні 

особи, які є незалежними підрядчиками Передплатника або які на них працюють, асоційовані з 
адресою Передплатника визначеною в Доповненні 2 («Адреса») і приватні особи, що 
використовують комп'ютерні термінали в бібліотеці через Сайти, вказані Передплатником для 
доступу до Передплатної продукції для особистого дослідження, освіти або іншого 
некорпоративного використання (користувачі з обмеженими локальними правами доступу) 

2. Кожен авторизований користувач може:  
- мати доступ, вести пошук, проглядати Передплачену продукцію; 
- роздрукувати, створювати електронні копії і зберігати для виняткового використання 
авторизованим користувачем елементи з Передплаченої продукції; 
- включати посилання на Передплачену продукцію в локальних та інтернет-сайтах 
Передплатника, і в розміщених на них електронних навчальних курсах і системах управління 
курсами і консультативних веб-сайтах, за умови, що ці посилання і/або супроводжуючі їх 
коментарі повинні бути змінені при аргументованому запиті від Elsevier 

3. Передплатник  (Замовник) може: 
(і) витягувати й індексувати, афільовані Дані (як визначено нижче) з онлайн сервісу Scopus ®: 
інформацію про опубліковані журнальні статті, реферати, матеріали конференцій, технічних 
звітів, презентаціях / лекціях та інших дослідницьких і інтелектуальних праць, опублікованих 
афільованими авторами Передплатника; завантажувати і робити загальнодоступними на 
безкоштовній основі, зберігати протягом необмеженого терміну в безпечній базі даних 
Передплатника, яку він використовує для збору, зберігання і поширення інформації про свою 
інтелектуальну продукцію («Інституційний Репозиторій»), за умови, що відображення будь-
яких залежних даних у будь-який час включатиме відповідний Цифровий Оригінальний 
Ідентифікатор («DOI») (за наявності), (іі) включати посилання в Пов'язані дані відповідних 
цільових сторінок у Scopus, з яких ці Дані були отримані. 

4. "Афільовані Дані" обмежено наступними бібліографічними метаданими: ім'я автора, номер 
профіля автора, країна проживання автора, афіляція автора, назва документа, рік публікації 
документа, назва джерела, том, випуск, сторінки, джерело і тип документа, видавець. ISSN. 
DPI, категорія (ASJC). CAS реєстраційні номери, контактна інформація автора, профілі автора, 
неангломовні мовні теги, хімічні назви і контрольований словник виключені. 

5. Обмеження використання Передплатної продукції:  
Окрім обумовленого в цій угоді або іншого, дозволеного у письмовій формі компанією Elsevier, 
Передплатник або Авторизований користувач не може:  
- скорочувати, змінювати, перекладати або створювати будь-яку похідну роботу, засновану на 
Передплаченій продукції, за винятком того, що необхідно, аби зробити їх помітними на екрані 
авторизованого користувача;  
- видаляти, приховувати і змінювати будь-яким способом будь-які авторські замітки, інші 
замітки або відмови, після того, як вони з'явилися у передплаченій продукції;  
- використовувати будь-яких роботів, павуків, сканери або інші автоматичні завантажувальні 
програми, алгоритми або пристрої тривалого й автоматичного пошуку, очищення, витягання, 
глибоких посилань, індексування або порушення працездатності передплаченої продукції; 
- суттєво або систематично відтворювати, зберігати або поширювати передплачену продукцію; 
- розміщювати окремі елементи з Передплаченої продукції на сайтах соціальних мереж. 
 Авторизовані користувачі, які є приватними особами та працюють за договором, або 
працюють на осіб, що працюють за договором. 



6. Передплатник зобов'язується: 
a. обмежити доступ і використання Передплатних продуктів тільки колом Авторизованих 

користувачів, повідомити їх про обмеження використання, встановлених цим 
Договором, і про необхідність дотримання цих обмежень; 

b. надавати коректні, повні і точні IP-адреси, зазначені в Додатку 2 і призначені для 
виключного використання Передплатником, а також оперативно інформувати компанію 
Elsevier про будь-які зміни IP-адрес Передплатника, включаючи адреси, що більше не 
використовуються Передплатником; а також 

c. негайного повідомляти Elsevier про будь-яке несанкціоноване використання 
Передплатних продуктів і вживати необхідних заходів для припинення подібних дій і 
недопущення повторення їх надалі; 

d. забезпечити доступ до використання Передплаченої продукцією тільки авторизованим 
користувачам і повідомляти всіх авторизованих користувачів щодо обмежень на 
використання, зазначених у цій Угоді, і те. що вони повинні дотримуватися такі 
обмеження; 

e.  відразу після виявлення несанкціонованого використання Передплаченої продукції 
проінформувати Elsevier і прийняти відповідні заходи для припинення та 
унеможливлення подібних дій.  

7. У разі будь-якого несанкціонованого використання Передплаченої продукції, Elsevier може 
призупинити доступ і / або вимагати, щоб Передплатник призупинив доступ до адреси, з якої 
сталося несанкціоноване використання, після повідомлення Передплатника. 

8. Передплатник не несе відповідальності за несанкціоноване використання Передплаченої 
продукції будь-яким з авторизованих користувачів за умови, що несанкціоноване використання 
сталося не в результаті власної недбалості абонента або навмисних неправомірних дій, і що 
Абонент не дозволяв продовження несанкціонованого використання після його фактичного 
повідомлення про це. 

9. Передплатник несе відповідальність за дотриманням термінів і умов цієї Угоди третьою 
стороною, що є постачальником для Передплатника, зокрема, якщо такою стороною є 
провайдер, що надає та керує ІР адресами. 

10. Ельзевір залишає за собою право відмовити у доступі до Передплаченої продукції будь-якій 
фізичній або юридичній особі,який є об’єктом законодавства про будь-які санкції або ембарго 
(далі «Закони про Санкції»), а також тим, хто не підпадає під виключення або для яких 
генеральна ліцензія була надана в рамках Законів про Санкції. 

11. Відмова від відповідальності: 
ЗА ВИНЯТКОМ ГАРАНТІЙ І УМОВ ЗАЗНАЧЕНИХ ТУТ ВСТАНОВЛЕНИХ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ ПІДПИСАНИЙ ПРОДУКТ НАДАСТЬСЯ "ЯК С" I ELSEVIER ТА 
ЙОГО ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД ВСІХ ВИДІВ ГАРАНТІЙ ТА 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОСОВНО ПІДПИСАНОГО ПРОДУКТУ ТА ІНШИХ ДАНИХ. 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА МАТЕРІАЛІВ. НАДАНИХ В РАМКАХ ЦІЄЇ УГОДИ, ВКЛЮЧАЮЧИ. 
ОДНАК НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ. НЕТОЧНОСТІ. УПУЩЕННЯ ЧИ 
ДЕФЕКТИ, ІДО МІСТЯТЬСЯ В НИХ. ТА БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ 
ГАРАНТІЙ ВІДНОСНО ПРИДАТНОСТІ ТА ВАЛІДНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ. 
Окрім прямих гарантій і контрибуцій визначених тут та за винятком визначених відповідним 
законодавством. Elsevier або його постачальники в жодному разі не несуть відповідальності за 
будь-які непрямі, випадкові, спеціальні, непрямі або штрафні збитки, включаючи, але не 
обмежуючись, втрату даних, переривання бізнесу або втрати прибутку, що виникають у зв'язку 
з цією Угодою, або відповідальність Elsevier і її постачальників по відношенню до 
Передплатника перевищує суму, рівну плати, що виплачена Передплатником за ним Договором 
протягом дванадцяти (12) місячного періоду, що безпосередньо передує даті виникнення 
вимоги, навіть якщо Elsevier або будь-який його постачальник були попереджені про 
можливість такої відповідальності. 


