
ДОГОВІР № ____________ 

про передачу права власності на знак для товарів і послуг 
 

м. _______________                                                                                  «_____» _________ _______ р. 

 

 ______________________________ в особі _____________________________, що діє на 

підставі ______________, іменоване надалі «Відчужувач», з однієї сторони та 

 ______________________________ в особі _____________________________, що діє на 

підставі ______________, іменоване надалі «Покупець», з іншої сторони, 

 спільно іменовані надалі «Сторони»,  

 уклали цей договір про нижченаведене: 

 

1. Предмет договору 
1.1. За цим договором Відчужувач передає право власності на знак для товарів і послуг 

«__________» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № ________, видане 

Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 

та зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 

«_____» _________ _______ р.), іменований надалі «Знак», стосовно всіх товарів і послуг 

за всіма класами МКТП, що вказані у вищезазначеному свідоцтві, а Покупець приймає 

вищезазначене право власності на Знак і сплачує Відчужувачу винагороду на умовах, в 

розмірі та порядку, передбачених цим договором. 

1.2. Покупець у зв'язку з придбанням права власності на Знак має право: 

1.2.1. наносити Знак на будь – який товар, для якого Знак зареєстрований, упаковку, в якій 

міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бірку або інший 

прикріплений до товару предмет, зберігати такий товар із зазначеним нанесенням Знаку з 

метою пропозиції для продажу, пропонувати його для продажу, продавати, імпортувати 

(ввозити) і експортувати (вивозити);  

1.2.2. застосовувати Знак як на товарі та його упаковці, так і на супровідній та діловій 

документації, в рекламі, в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах; 

1.2.3. застосовувати Знак під час пропозиції і надання будь – якої послуги, для якої Знак 

зареєстрований; 

1.2.4. доводити Знак до загального відома таким чином, що будь – яка особа може здійснити 

доступ до Знаку з будь – якого місця і у будь – який час за їх власним вибором (у тому 

числі за допомогою розміщення в інформаційній мережі Інтернет, в інших інформаційних 

мережах, в програмних продуктах); 

1.2.5. використовувати Знак під своїм фірмовим найменуванням, своєю торгівельною маркою, 

логотипом, комерційним позначенням і/або будь-яким іншим засобом індивідуалізації, не 

забороненим законодавством України; 

1.2.6. в період дії цього договору видавати третім особам ліцензії на використання Знаку; 

1.2.7. здійснювати контроль за використанням Знаку третіми особами в межах, передбачених 

виданими Покупцем ліцензіями. 

1.3. Покупець у зв'язку з придбанням права власності на Знак має право забороняти іншим 

особам використовувати без його згоди: 

1.3.1. Знак щодо товарів і послуг, вказаних у свідоцтві, зазначеному в п. 1.1 цього договору;  

1.3.2. Знак щодо товарів і послуг, споріднених з тими, що вказані у свідоцтві, зазначеному в п. 

1.1 цього договору, якщо в результаті такого використання можна ввести в оману щодо 

особи, яка виробляє товари або надає послуги;  

1.3.3. позначення, схоже із Знаком, щодо товарів і послуг, вказаних у свідоцтві, зазначеному в п. 

1.1 цього договору, якщо в результаті такого використання ці позначення і Знак можна 

сплутати;  

1.3.4. позначення, схоже із Знаком, щодо товарів і послуг, споріднених з тими, що вказані у 

свідоцтві, зазначеному в п. 1.1 цього договору, якщо в результаті такого використання  


