
Договір про передачу (відчуження) виключних майнових прав 

на  комерційну таємницю (ноу-хау) 
«___» ____________ 20__ р.                                                                                          № _____  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(найменування підприємства) 

в особі _________________________________________________________________, 

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

діє на підставі ____________________________________, що є  власником виключних 

майнових прав інтелектуальної власності на Комерційну таємницю (ноу-хау), іменоване, 

далі Продавець, з одного боку, і  

_____________________________________________________________________________ 

(найменування підприємства) 

в особі _________________________________________________________________, 

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

діє на підставі ____________________________________, іменоване  далі - Покупець, 

уклали даний договір про передачу (відчуженню) виключних майнових прав 

інтелектуальної власності на Комерційну таємницю (ноу-хау) про нижченаведене: 

 

1. Визначення термінів  
1.1. Комерційна таємниця (ноу-хау) - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що 

вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є 

легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона 

належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим 

обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює 

цю інформацію. 

1.2. Об'єкт Комерційної таємниці (ноу-хау), а саме - знання, досвід, секрети виробництва 

і т. ін., точне визначення яких дається в додатку N 1. *Наприклад: критерії ефективності 

роботи магазинів, довідник торгового обладнання, процедура перевірки магазинів 

експертами відділу контролю служби продаж, особливості ведення товарного обліку та 

інше необхідне зазначити у додатку № 1 до цього Договору. У випадку, якщо об’єктом 

Комерційної таємниці (ноу-хау) є винахід, корисна модель, промисловий зразок, топологія 

інтегральної мікросхеми, програма для електронних обчислювальних машин або база 

даних, то відповідно відносини між Продавцем та Покупцем регулюються відповідно до 

законодавства про інтелектуальну власність, що визначає правовий статус цього об’єкту. 

1.2. Інформація, що становить комерційну таємницю, - відомості науково-технічного, 

технологічного, виробничого, фінансово-економічного або іншого характеру (у тому числі 

секрети виробництва (ноу-хау), що мають дійсну або потенційну комерційну цінність у 

силу невідомості її третім особам, до якої немає вільного доступу на законній підставі й у 

відношенні якої власником такої інформації введений режим комерційної таємниці. 

1.3. Режим комерційної таємниці - правові, організаційні, технічні й інші прийняті 

власником інформації, що становить комерційну таємницю, заходи щодо охорони її 

конфіденційності. 

1.4. Під виключними майновими правами інтелектуальної власності на Комерційну 

таємницю (ноу-хау) у цьому Договорі розуміється: 

1.4.1. виключне право на використання Комерційної таємниці (ноу-хау), у тому числі 

реалізація Комерційної таємниці (ноу-хау), у якості товару, та/або будь-яке інше його 

використання визначеними  способами, що передбачені цим Договором і в межах, 

передбачених цим Договором;  

1.4.2. виключне право дозволяти використання Комерційної таємниці (ноу-хау) у тому 

числі право видавати ліцензії;  



 


