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(1) Відповідальний автор уповноважений його спів-

авторами укласти дійсну Угоду. 

(2) Автор(и) передають Національному технічному уні-
верситету України "Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського", власнику і видавцю журналу 
"Innovative Biosystems and Bioengineering", на весь 
строк дії авторського права виключну ліцензію на друк, 
передрук, передачу, продаж, розповсюдження та інше 
використання статтю та матеріали, які вона містить, а 
також усі похідні цієї роботи будь-якою мовою на 
території будь-якої країни світу будь-якими медійними 
засобами. 

(3) Автори гарантують: 

- стаття подана на розгляд виключно до журналу 
"Innovative Biosystems and Bioengineering", є ори-
гінальною, не була раніше опублікована в жодному 
іншому виданні, не перебуває на розгляді в жодному 
іншому виданні та не порушує жодних існуючих 
авторських прав чи інших прав третіх сторін; 

- автор(и) є єдиними авторами статті, мають повне       
право заключати дійсну угоду і, передаючи права 
Національному технічному університету України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського", не порушують жодних інших зобов’язань. 
Усі співавтори поінформовані про повний зміст статті 
під час або до моменту її подачі до редакції; 

- стаття не порушує жодних прав інтелектуальної 
власності (включаючи, окрім іншого, авторське право, 
патент чи товарний знак). Якщо у статті включені будь-
які частини захищених авторським правом праць, 
автори мають на це письмовий дозвіл від власника 
авторського права, а також зробили відповідне 
посилання у тексті роботи. Такий дозвіл не потрібен, 
якщо власником авторського права є Національний 

технічний університет України "Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського"; 

- стаття не містить наклепницьких чи протиправних 
тверджень, не порушує прав третіх сторін, а також не 
містить матеріалів чи інструкцій, які можуть завдати 
шкоди. Вона не містить жодних тверджень чи 
інформації, які навмисно вводять в оману чи є 
неточними; 

- на небезпечність хімікатів, біоматеріалів, обладнання 
та процедур, використовуваних у роботі, чітко вказано; 

- потенційний чи/та існуючий конфлікт фінансових або 
інших інтересів, що може виникнути в результаті 
публікації статті, розкритий відповідальному редактору. 

 (4) Авторське право залишається за авторами. Усі спів-
автори погоджуються, що стаття у разі її прийняття 
редколегією до друку буде опублікована на умовах 
ліцензії Creative Commons Attribution License 4.0. Будь-
яке використання авторами препринтів чи постпринтів 
роботи під ліцензією CC BY 4.0 має супроводжуватись 
коректним посиланням. 

(5) Кожен співавтор погоджується на публікацію статті в 
журналі "Innovative Biosystems and Bioengineering". 

(6) Автори зобов’язуються відшкодувати Національному 
технічному університету України "Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського" та/або його 
правонаступникам усі позови і витрати (включаючи 
гонорар адвокату), що можуть виникнути в результаті 
порушення цієї Угоди чи окремих її пунктів. 

 
Примітка: Якщо стаття не була опублікована в журналі 
"Innovative Biosystems and Bioengineering", ця Угода 
вважається недійсною. 
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