
ДОГОВІР № _ 

про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності  

на промисловий зразок (права власності на промисловий зразок) 

 

______________________________________________________________________________ 

               (найменування підприємства) 

в особі _________________________________________________________________, 

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

діє на підставі ____________________________________, що є  власником виключних 

майнових прав інтелектуальної власності на Промисловий зразок, патент номер ________, дата 

видачі «______» ___________ 200__ р. із пріоритетом від «__»  ________200__ р. (вказати у 

випадку наявності такого пріоритету) іменований далі – Продавець, 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 

Промисловий зразок (права власності на Промисловий зразок) про нижченаведене: 

1. Визначення термінів 

1.1. Під Промисловим зразком у цьому Договорі розуміється об'єкт інтелектуальної 

власності, що створений у галузі художнього конструювання в сфері технології 

_______________________________________________________, (потрібне вказати: 

форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд 

промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних 

потреб), патент номер ________, дата видачі «______» ___________ 200__ р. зі строком 

дії патенту до «____» __________________ 200__ р. 

1.2. Назва промислового зразка: _________________________________________________. 

1.3. Під виключними майновими правами інтелектуальної власності на Промисловий 

зразок у цьому Договорі розуміється: 

1.3.1. виключне право на використання Промислового зразка, у тому числі реалізація 

Промислового зразка, у якості товару, та/або будь-яке інше його використання 

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

Договором;  

1.3.2. виключне право дозволяти використання Промислового зразка (видавати ліцензії);  

1.3.3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню Промислового зразка, 

в тому числі забороняти таке використання іншими особами в межах терміну, 

встановленого законодавством України і цим Договором. 

1.4. Під передачею Виключних майнових прав інтелектуальної власності на Промисловий 

зразок у цьому Договорі мається на увазі відчуження Продавцем у власність Покупця. 

 

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

передає (відчужує) у власність Покупця виключні майнові права інтелектуальної 

власності на Промисловий зразок, а Покупець приймає у власність всі виключні 

майнові права на Промисловий зразок і за надання цих прав сплачує Продавцю 

винагороду на умовах, у розмірі і порядку, передбачених цим Договором.  

2.2. Продавець зобов'язується в строк 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 

Промисловий зразок (відчуження  виключних майнових прав інтелектуальної власності 

на Промисловий зразок) та здійснити сплату збору за внесення до реєстру відомостей.  


