
ДОГОВІР N _ 

про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель 

(права власності на корисну модель) 

 

Громадянин _______________________________________________________,  

(прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний податковий код) 

який являється власником патенту номер ________, дата видачі „______” ___________ 200__р. 

із пріоритетом від "__" ________200__р. (вказати у випадку наявності такого пріоритету) 

іменований далі - Винахідник, з одного боку, і 

__________________________________________________________________________ 

(найменування підприємства)  

в особі  _______________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові),  

що діє на підставі ____________________________________, іменоване далі - Покупець, 

уклали цей договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на 

корисну модель (права власності на корисну модель) про нижченаведене: 

1. Визначення термінів 

1.1. Під Корисною моделлю у цьому Договорі розуміється об'єкт інтелектуальної власності, 

що створений  Винахідником в результаті його творчої діяльності в сфері технології 

_________________________________________________________________________, 

(потрібне вказати: продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері 

технології, а також нове застосування відомого продукту чи процесу), патент номер 

________, дата видачі „______” ___________ 200__р. із пріоритетом від "__" 

________200__р. (вказати у випадку наявності такого пріоритету), зі строком дії до 

„____” __________________ 200__р. 

1.2. Назва Корисної моделі : ____________________________________________________. 

1.3. Під виключними майновими правами інтелектуальної власності на корисну модель у 

цьому Договорі розуміється: 

1.3.1. виключне право на використання Корисної моделі, у тому числі реалізація Корисної 

моделі, у якості товару, та/або будь-яке інше його використання визначеними  

способами, що передбачені даним Договором і в межах, передбачених цим Договором;  

1.3.2. виключне право дозволяти використання Корисної моделі (видавати ліцензії);  

1.3.3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню Корисної моделі, в 

тому числі забороняти таке використання іншими особами в межах терміну, 

встановлених законодавством України і даним Договором. 

1.4. Під передачею Виключних майнових прав інтелектуальної власності на Корисну 

модель у даному Договорі розуміється їхнє відчуження Винахідником у власність 

Покупця. 

2. Предмет Договору 
2.1. У порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України, Винахідник 

передає (відчужує) у власність Покупця виключні майнові права інтелектуальної 

власності на Корисну модель, а Покупець приймає у власність всі виключні майнові 

права на Корисну модель і за надання цих прав сплачує Винахіднику винагороду на 

умовах, у розмірі і порядку, передбачених даним Договором.  

2.2. Винахідник зобов'язується в термін не пізніше ________ календарних днів з моменту 

підписання даного Договору подати до Держдепартаменту (Установи) заяву про 

публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на 

Корисну модель (відчуження  виключних майнових прав інтелектуальної власності на 

Корисну модель) та здійснити сплату збору за внесення до реєстру відомостей. *Цей 

пункт зазначати, якщо сторони прийшли до згоди відносно того, що Винахідник подає 

до Держдепартаменту відомості про передачу права власності на корисну модель. 



 


