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“29” грудня 2015 року

Ліцензіар: громадянин України Скляревський Ігор Олександрович, який уповноважений діяти
від імені та за дорученням Співавторів, яким належать виключні майнові права на Об’єкт,
надає Ліцензію будь-якій та кожній особі, яка відгукнеться на цю пропозицію шляхом
виконання дій, що свідчать про прийняття умов Ліцензії, зокрема, шляхом фактичного
некомерційного використання Об’єкта. Факт використання Об’єкта є повним і
безсуперечним прийняттям (акцептом) умов цієї публічної оферти.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:
Об’єкт — оригінальна «План-схема “Київське метро та швидкісний транспорт. Kyiv Rapid
Transit Map”» (доступна для завантаження за посиланням
http://transitmap.a3.kyiv.ua/kyivtransitmap.pdf), створена творчою працею його авторів,
об’єкт права інтелектуальної власності, всі виключні майнові права інтелектуальної власності
на який належать Співавторам.
Співавтори — фізичні особи, творчою працею яких у співавторстві створено Об'єкт, а саме:
Скляревський І. О., Колодько О.С., Кулик В.О., Константинов А. С. , Головко М. С.,
Івахненко А.Г.(Rey Mayson), Зайцев О. Б., Клейменов О. Л., Хаврюта Р. Ю., Кравчук О. В.,
Грановський Ю. А.
Ліцензія — невиключна ліцензія (дозвіл) на використання Об’єкта, який надається Ліцензіату
на умовах, визначених цим документом, що не виключає можливості використання Об’єкта
як самим Ліцензіаром, так і видачі ним іншим особам невиключних ліцензій на використання
Об’єкта.
Ліцензіат — будь-яка та кожна особа, яка відгукнулась на цю пропозицію використання
Об'єкта на визначених у цій Ліцензії умовах.
Некомерційне використання Об’єкта — використання Об’єкта без цілі отримання Ліцензіатом
будь-якого доходу. Для уникнення сумнівів, розміщення на веб-сайтах з платним переглядом
або із значною кількістю банерної та контекстної реклами, брендування Об’єкта (тобто
розміщення на ньому або разом із ним логотипів, торгівельних марок, назв компаній),
нанесення на упаковки з товарами, розміщення в будь-якій рекламі, крім соціальної,
розміщення Об’єкта в місцях громадського харчування, магазинах та інші подібні випадки є
комерційним використанням та не дозволяються за цією Ліцензією.
2. ЗМІСТ ЛІЦЕНЗІЇ
2.1. Використання Об'єкта дозволяється наступними способами за умови некомерційної
мети такого використання:
• Розміщення на веб-сайтах та інших ресурсах мережі Інтернет;

• Включення в друковані та електронні довідники, путівники, карти та інші подібні
видання, що розповсюджуються безкоштовно;
• Розміщення в системі міської навігації на вуличних покажчиках, зупинках міського
транспорту та інших публічних місцях;
• Відтворення Об’єкта (виготовлення одного або більше примірників, а також їх запис
зберігання в формі, яку може зчитувати комп'ютер) без обмеження тиражу для
зазначених вище цілей;
• Відтворення Об’єкта на матеріальних носяіх (в т.ч. друк), зберігання в пам’яті
комп’ютера, смартфона, іншого пристрою для особистого користування.
2.2.Дозвіл на використання Об'єкта будь-якими іншими способами, не зазначеними в п.
2.2. цього документу, вважається не наданим Ліцензіату.
2.3.Ліцензія надається на необмежений період часу для використання на території всього
світу.
2.4.Ця Ліцензія є безоплатною для Ліцензіата.
3. ГАРАНТІЇ , ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього Договору йому нічого невідомо
про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї Ліцензії.
3.2.Ліцензіат зобов’язаний використовувати Об'єкт без будь-яких змін і доповнень,
виключно у спосіб та на умовах, визначених Ліцензією.
3.3.Передача Ліцензіатом Об'єкта для використання третім особам (видача субліцензій)
не дозволяється.
3.4.На запит Ліцензіара Ліцензіат зобов’язаний надати інформацію про використання
Об’єкта.
3.5.Ліцензіат використовує Об'єкт "як є" на свій ризик. Ліцензіар не відповідає за будьякими претензіями Ліцензіата чи третіх осіб у зв’язку із використанням Об'єкта.
3.6.Ліцензіар зберігає за собою право змінювати умови Ліцензії, а також вносити будь-які
зміни в сам Об'єкт без обмежень.
4. ІНШЕ
4.1. Ліцензія надана згідно із ч. 2 ст. 1108 Цивільного кодексу України та чинного
законодавства України.
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