
Договір  

про розподіл майнових прав між майбутніми власниками патенту 

 

 

м. ______                                                                                          «__»_______20__р.  

 

     

 

Товариство з обмеженою відповідальністю, в особі директора, який діє від імені 

товариства та на підставі Статуту товариства, надалі іменовано – «Заявник», з однієї 

сторони, та  громадянин України _____________________(ПІБ), який діє від свого імені, 

надалі іменується - «Винахідник», з іншої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а 

окремо, «Сторона», керуючись статтями 418-508 Цивільного кодексу України положенням 

Закону України «Про охорону прав на  винаходи і корисні моделі», уклали цей договір 

(надалі у тексті – договір)  про нижченаведене: 

1. Терміни в цьому договорі 

1.1. Винахід  - результат інтелектуальної, творчої діяльності винахідника у 

відповідності до договору про створення винаходу від «__» ____ 20__р., укладеного між 

Сторонами цього договору, права на який засвідчуються патентом. 

1.2. Заявники - заявниками у тексті договору є Сторони цього договору, а саме 

заявник – Товариство з обмеженою відповідністю «___________» та винахідник 

____________ (ПІБ).  

1.3. Майбутні власники патенту – Сторони цього договору, а саме заявник – 

Товариство з обмеженою відповідністю «___________» та винахідник ____________ 

(ПІБ).  

1.4. Патент на винахід - патенту, що видається за результатами кваліфікаційної 

експертизи заявки та який є підтвердженням права інтелектуальної власності на 

винахід. 

1.5. Національний орган інтелектуальної власності в Україні  - Державне 

підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». 

 

2. Предмет договору 

 

 2.1. Предметом даного договору є розподіл майнових прав між майбутніми 

власниками патенту на винахід – далі у тексті договору  - «Винахід», що є об'єктом  права  

інтелектуальної  власності) та який створить Винахідник в рамках укладеного між 

Сторонами договору про створення винаходу від «__» ____ 20__р.    

 

3. Майнові та немайнові права на Винахід 

 

 3.1. Сторони домовилися, що майнові права, визначені ст. 422 та  п.  2  ст. 430 

Цивільного кодексу України,  на  такі  об'єкти права інтелектуальної власності, в межах,  

визначених законодавством України, за цим Договором належать Винахіднику та Заявнику. 

 3.2. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на Винахід, належать 

Винахіднику.  

 



4. Право інтелектуальної власності на патент 

  

 4.1.  Сторони за цим договором прийшли до згоди, що Заявнику належатиме 70% 

права інтелектуальної власності на патент, а Винахіднику належатиме 30% права 

інтелектуальної власності на патент. 

 4.2. Набуття права інтелектуальної власності на Винахід засвідчується 

патентом. 

 4.3. Заявка до Національного органу інтелектуальної власності в Україні 

подається Сторонами разом в один період часу та не пізніше ____ календарних днів зі 

дня укладання цього Договору. 

 Заявка до Національного органу інтелектуальної власності в Україні може 

подаватися Стороною за її дорученням через представника в справах інтелектуальної 

власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу (довірених осіб). 

 

 

5. Права та зобов’язання Сторін 

 

 5.1. Сторони мають право: 

 

     5.1.1. Подавати заявку до Національного органу інтелектуальної власності в 

Україні на отримання патенту на винахід (відповідно до п. 4.3. цього договору). 

   5.1.2. Без укладення окремого договору на використання патенту між заявниками 

за цим договором Сторони мають право самостійно використовувати патент за своїм 

розсудом у будь-якій формі і будь-яким способом, не забороненим законодавством України 

(виготовлення продукту (продукції) із застосуванням запатентованого винаходу, 

застосування такого продукту, пропонування для  продажу, в тому числі через Інтернет, 

продаж, введення його в цивільний оборот, передання прав використання третім особам на 

підставі ліцензійного договору, надавати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на 

використання продукції та інше).  

 5.1.3. Винахідник має право, як фізична особа-підприємець на умовах 

передбачених у п.п. 5.1.2. цього договору використовувати патент на власний розсуд.   

 5.1.4. Сторони мають права використовувати патент на умовах, що передбачені у 

п.п. 5.1.2, п.п.5.1.3 після письмового погодження з іншою Стороною.  

  5.1.5. Сторони мають право відступити свої права третім особам на умовах, що 

визначені у розділі 6 цього Договору.  

 

 5.2. Сторони зобов’язані: 

  

 5.2.1. Сторони зобов'язуються інформувати кожну Сторону про використання 

патенту відповідно умов п.п. 5.1.2, п.п.5.1.3. цього договору.  

 5.2.2. Сторони зобов’язанні дотримуватись умов п. 4.3., п.п. 5.1.4. цього договору.  

   5.2.3. Сторони зобов’язані перешкоджати неправомірному використанню 

винаходу іншими особами.  

 

6. Відступлення прав 

 

 6.1. Кожна із сторін цього договору має право відступити свої майнові права або 

частину прав за цим договором третім особам на підставі окремого договору про 

відступлення майнових прав.  

 6.2. Якщо Сторона договору прийняла рішення виступити (передати) всі свої 

майнові права або частину прав за цим договором третій особі, то вона зобов’язана 



письмово повідомити іншу Сторону про таке відступлення та запропонувати іншій Стороні 

прийняти майнові права.   

 6.3. Якщо Сторона, якій було запропоновано прийняти всі або частину майнових 

прав за цим договором протягом 30 календарних днів не повідомить іншу Сторону про 

бажання укласти договір про відступлення (передачу) прав, Сторона яка відступає свої 

права (або частину прав) має право укласти такий договір з третьою особою.  

 

7. Відповідальність сторін 

 

   7.1. У випадку порушення зобов’язань за цим договором, винна Сторона несе 

відповідальність, визначену чинним в законодавством України. 

     7.2. Порушенням цього договору є його невиконання або неналежне виконання, 

тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому договорі. 

    7.3. Якщо невиконання чи неналежне виконання Стороною цього договору приведе 

до збитків іншої Сторони, винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні завдані 

збитки.    

 

8. Вирішення спорів 

 

 8.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в 

досудовому порядку.  

8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому 

порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку. 

 

9. Заключні умови договору 

 

9.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. 

 9.2. Даний договір укладено на необмежений строк.   

9.3. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, що вони вчинені 

у письмовій формі та підписані Сторонами. 

 9.4. Сторони повинні у 3-х денний строк письмово повідомити одна одну про зміну 

її місцезнаходження. 

 9.5. Умови цього договору є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін на 

має право розголошувати без попередньої згоди іншої Сторони, крім випадків, 

передбачених законодавством України.  

9.6. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України.  

 9.7. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 

одному кожній із Сторін.  

 

10. Реквізити та підписи Сторін 

 

 

 


