
 

Додаток  

до наказу від «___» ________2018 №____ 

 

Порядок надання 

платної послуги зі сканування документів з фондів бібліотеки 

 

1. Цей Порядок регламентує надання платної послуги зі сканування документів з фондів 

бібліотеки  (далі -  Послуга) Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого (далі 

– Бібліотека).  

 

2. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 

р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і 

комунальними закладами культури» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

12.07.2017 №493), Положення про платні послуги, які надаються Бібліотекою, затвердженого 

наказом від 21.03.2018 №20. 

 

3. Послуга надається користувачам Бібліотеки з дотриманням вимог Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» (далі – Закон) та з урахуванням нормативно-правових та 

нормативних актів з питань збереження бібліотечних фондів. 

 

4. Для оформлення замовлення на Послугу користувач (далі – Замовник) звертається до 

чергового бібліотекаря / бібліографа читального залу (далі – Черговий бібліотекар), у якому 

обслуговується.  

 

5. Черговий бібліотекар:  

5.1. Оцінює фізичний стан та встановлює розмірні параметри документа з фондів Бібліотеки. У 

разі потреби - викликає для фахової консультації завідувача відділу-фондоутримувача. 

5.1.1. Не здійснюється сканування документів: 

5.1.1.1. У незадовільному фізичному стані (ветхі, зношені тощо), що потребують ремонту; 

5.1.1.2. Які перебувають на стадії консервації та стабілізації;  

5.1.1.3. Надрукованих на кислотному, крихкому папері; 

5.1.1.4. Форматом більше А4 (29,5 см х 21 см); 

5.1.1.5. Оправа яких не дозволяє повне розкриття документа (на 180 градусів) без 

            порушення його цілісності;    

5.1.1.6. Товщина книжкового блоку яких перевищує 4 см; 

5.1.1.7. Внутрішні поля тексту яких менше 1,5 см;  

5.1.1.8. Періодичних видань у підшивках; 

5.1.1.9. Які належать до книжкових пам'яток. 

5.2. Відповідно до вимог Закону Черговий бібліотекар встановлює належність твору:  

5.2.1. До об’єктів авторського права (ст. 8, ст. 9 Закону); 

5.2.2. До об’єктів, що не охороняються авторським правом (ст. 10 Закону); 

 

5.3. У разі належності твору до об’єктів, що не охороняються авторським правом, Черговий 

бібліотекар: 

5.3.1. Знайомить Замовника з технологічними характеристиками Послуги сканування:  

5.3.1.1.Здійснюється бібліотечними працівниками; 

5.3.1.2. Технічними засобами бібліотеки – планшетним сканером; 

5.3.1.3. З роздільною здатністю 300 dpi, без розпізнавання; 

5.3.1.4. Відсканована інформація зберігається у форматі JPEG та записується на USB 

            Flash-накопичувач, наданий Замовником.  

5.3.2. Оформляє замовлення на Послугу (Додаток 1).  

5.3.3. Після пред’явлення Замовником розрахункових документів, що підтверджують факт 

оплати Послуги, супроводжує Замовника до місця надання послуги та особисто передає 

документ виконавцю Послуги.  



 

5.4. Якщо твір належить до об’єктів авторського права - Черговий бібліотекар викликає 

завідувача структурного підрозділу (далі – Завідувач).  

 

6. Завідувач перевіряє строк дії авторського права на твір відповідно до ст. 28 Закону. 

6.1. Твори,  строк дії авторського права на які не закінчився, не підлягають скануванню.  

6.1.1. Завідувач ознайомлює Замовника з умовами статті 22 Закону, відповідно до яких 

допускається здійснення бібліотеками репрографічно відтворення  твору без згоди автора або 

іншої особи, яка має авторське право на твір. 

6.1.2. Якщо обсяги та мета замовлення відповідають умовам статті 22 Закону,  пропонує 

Замовникові скористатися платною послугою ксерокопіювання документів з фондів Бібліотеки. 

 

6.2. У разі закінчення строку дії авторського права на твір і  переходу твору у суспільне 

надбання Завідувач: 

6.2.1. Ознайомлює Замовника зі ст. 30 Закону. 

6.2.2. Здійснює дії, визначені п. 5.3.1. – 5.3.3. 

 

7. Виконавець послуги: 

7.1. Погоджує із Замовником строк виконання замовлення. 

7.2. Здійснює сканування твору та зберігає відскановану інформацію у форматі JPEG. 

7.3. Перевіряє електронний носій, наданий користувачем, на наявність вірусів антивірусним 

програмним забезпеченням, встановленим на робочій станції, та здійснює їх видалення у разі 

виявлення.   

7.4. Здійснює запис відсканованої інформації на USB Flash-накопичувач, наданий  

користувачем. 

7.5. Передає: 

7.5.1. Замовникові - USB Flash-накопичувач; 

7.5.2. Черговому бібліотекарю або Завідувачу – документ із фондів Бібліотеки. 

 

 

Заступник генерального директора  

з питань інформаційно-бібліотечного  

обслуговування користувачів       Г. С. Кириченко 



 

З вимогами Закону України «Про авторське право і суміжні права» та технологічними характеристиками послуги 

ознайомлений:            ________________________            _____________________________ 
                                                                   (підпис Замовника)                                                                        (дата) 

 

Додаток 1  

до Порядку надання платної послуги зі сканування документів з фондів бібліотеки 

 

ЗАМОВЛЕННЯ №________ 

на послугу сканування документів з фондів бібліотеки 

 

Замовник: 

__________________________________________________________________ 
                                                                                    (Прізвище, ініціали,  № читацького квитка) 

Документ: 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                                           (Автор, назва, шифр)  

Номери сторінок: __________________________________________________ 

 

Мета копіювання:          □ освіта         □ навчання         □ приватне дослідження 

 

 

Послугу отримано: _________________________________________________ 
                                                                                (Прізвище, ініціали, підпис Замовника, дата) 

 

Замовлення прийнято: 

___________________________________ 
                   (ПІБ, посада, підпис, дата) 
 

До оплати: _________________________ 

                                      (кількість сторінок) 

 

Послугу оплачено: 

___________________________________ 
              (№, дата розрахункового документа) 

 

Послугу надано: 

___________________________________ 
                    (ПІБ, посада, підпис, дата) 

 

 

 

ВИТЯГ 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про авторське право і суміжні права 
 Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням 

творів науки, літератури і мистецтва - авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення - суміжні права. 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

 У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір; 

виключне право - майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи 

відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише 

цією особою дозволу чи заборону їх використання  іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом; 

особа - фізична або юридична особа; 

 репрографічне відтворення (репродукування) - факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) 

оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в 

електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер; 

 суспільне надбання - твори і об'єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився; 

Розділ II  
АВТОРСЬКЕ ПРАВО 

Стаття 8. Об'єкти авторського права  
1. Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: 

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, 

статті тощо); 
2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 

3) комп'ютерні програми; 

4) бази даних; 

5) музичні твори з текстом і без тексту; 

6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; 

7) аудіовізуальні твори; 

8) твори образотворчого мистецтва; 

9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; 

10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; 

11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні 

вироби тощо; (Пункт 11 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та 

інших сфер діяльності; 

13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу; 

14) похідні твори; 

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, 

що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них 

як складові частини; 

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів; 

17) інші твори. 

2. Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені у частині першій цієї статті, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, 

так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо). 

3. Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, 

принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. 

 

 



 

З вимогами Закону України «Про авторське право і суміжні права» та технологічними характеристиками послуги 

ознайомлений:            ________________________            _____________________________ 
                                                                   (підпис Замовника)                                                                        (дата) 

 

Стаття 9. Охорона авторського права на частину твору 
 Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється 

відповідно до цього Закону. 

Стаття 10. Об'єкти, що не охороняються 

Не є об'єктом авторського права: 

а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації; 

б) твори народної творчості (фольклор); 

в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру 

(закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади; 

г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових 

формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій; 

д) грошові знаки; 

е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають 

критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду). 

Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах "г" і "д" частини першої цієї статті, до їх офіційного затвердження розглядаються 

як твори і охороняються відповідно до цього Закону.  

 

Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом 

 Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками 

та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов: 

 1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за 

винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, 

що: 

 а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти,  навчання і 

приватного дослідження; 

 б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру; 

(Підпункт "в" пункту 1 статті 22 виключено на підставі Закону N 850-IV (850-15 ) від 22.05.2003 ) 

 2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки 

чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого 

примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру. 

 

Стаття 28. Строк дії авторського права 
 1. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору. 

 2. Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею. 

 3. Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір 

було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або 

під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору, застосовується строк, передбачений частиною другою цієї 

статті. 

 4. Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора. 

 5. У разі, коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо, строк 

дії авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору. 

 6. Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації. 

 7. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного 

опублікування.  

 8. Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше його 

оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір 

був вперше оприлюднений.  

 9. Строк дії авторського права після смерті автора і строки, встановлені частинами третьою - сьомою цієї статті, починаються від дня смерті 

автора чи з дня настання подій, передбачених у зазначених частинах, але відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті чи роком, в якому 

відбулася зазначена подія. (Частина дев'ята статті 28 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )  

 10. Особисті немайнові права автора, передбачені статтею 14 цього Закону, охороняються безстроково. 

 

Стаття 30. Перехід творів у суспільне надбання 
 1. Закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання. 

 2. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за 

умови дотримання особистих немайнових прав автора, передбачених статтею 14 цього Закону. 

 3. Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися спеціальні відрахування до фондів творчих спілок України за використання на 

території України творів, які стали суспільним надбанням. 

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК  

 м. Київ, 23 грудня 1993 року  N 3792-XII 

ВИТЯГ 

Порядок надання платної послуги зі сканування документів з фондів бібліотеки  

Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого  
5.1.1. Не здійснюється сканування документів: 

5.1.1.1. У незадовільному фізичному стані (ветхі, зношені тощо),  

             що потребують ремонту; 

5.1.1.2. Які перебувають на стадії консервації та стабілізації;  

5.1.1.3. Надрукованих на кислотному, крихкому папері; 

5.1.1.4. Форматом більше А4 (29,5 см х 21 см); 

5.1.1.5. Оправа яких не дозволяє повне розкриття документа  

            (на 180 градусів) без  порушення його цілісності;    

5.1.1.6. Товщина книжкового блоку яких перевищує 4 см; 

5.1.1.7. Внутрішні поля тексту яких менше 1,5 см;  

5.1.1.8. Періодичних видань у підшивках; 

5.1.1.9. Які належать до книжкових пам'яток. 

5.3.1. Технологічні характеристики послуги сканування: 

5.3.1.1.Здійснюється бібліотечними працівниками; 

5.3.1.2. Технічними засобами бібліотеки – планшетним сканером; 

5.3.1.3. З роздільною здатністю 300 dpi, без розпізнавання; 

5.3.1.4. Відсканована інформація зберігається у форматі JPEG  

              та записується на USB Flash-накопичувач, наданий Замовником 

 

 

 

 

6.1. Твори,  строк дії авторського права на які не закінчився,  

     не підлягають скануванню. 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/850-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/850-15
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