
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 
 


