
ДОГОВІР	

ПРО	ВСТАНОВЛЕННЯ	ПРАВА	НА	ВОЛОДІННЯ	ПАТЕНТОМ	НА	ВИНАХІД	

м. Львів "___"__________ 2015 р. 

 

Автори 	 винаходу ___________________ у подальшому іменовані "автори", з 
одного боку, та Українська академія друкарства, у подальшому іменована "роботода-
вець" в особі ректора Дурняка Б.В., з другого боку, який діє на підставі Статуту ака-
демії, уклали цей договір про таке: 

1. Предмет договору. 

1.1. Цей договір укладається між "роботодавцем" і "авторами" стосовно винахо-
ду, створеного в результаті вирішування конкретних завдань при виконанні служ-
бового завдання. 

"Автори" передають, а "роботодавець" приймає на себе всі права на володіння 

патентом у випадку видачі патенту на винахід «___________________________», 

згідно із Законом "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". 

2. Зобов'язання сторін.  

 2.1 "Роботодавець" зобов'язується: 

2.1.1. Надавати "авторам" допомогу при оформленні заявки на патент на створе-
ний винахід і в листуванні з Державною патентною експертизою. 

2.1.2. Оплатити всі види зборів, які необхідно сплатити при патентуванні створе-
ного винаходу. 

2.1.3. Виплатити "авторам" цього винаходу з двомісячний термін з дня отриман-
ня патенту винагороду з розмірі 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян. 

2.1.4. Виплачувати "авторам" при використанні винаходу протягом дії патенту 
40% прибутку, отриманого від використання створеного винаходу. 

2.1.5. У випадку продажу ліцензії виплатити "авторам" 00% доходу у валюті продажу 
ліцензії, 00% - сприяючим особам. 
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2.1.6. Виплатити "авторам" при використанні винаходу, ефект від якого не виража-
ється в прибутку чи доході, не менше 2% частки собівартості продукції (або робіт), 
що припадає на даний винахід, коли створення передбачене договором НДР-ДКР. 

2.1.7. Виплату проводити не пізніше як за 2 місяці після отримання виручки від про-
дажу ліцензії і/чи відрахувань від прибутку. 

2.1.8. Створити "авторам" умови для ефективної творчої праці. 

2.1.9. Надавати "авторам" на їх вимогу безкоштовну не виключну ліцензію на 
створений винахід. 

2.2. "Автори" зобов'язуються: 

2.2.1.  Давати "роботодавцеві", в особі його патентознавця, усі необхідні дані та ма-
теріали про створений винахід з метою своєчасного оформлення заявки на патент. 

2.2.2. Забезпечувати всі передбачені договором НДР-ДКР передумови для викорис-
тання створеного винаходу. 

3. Термін дії договору. 

Цей договір набуває юридичної сили з моменту його підписання і до закінчення 
строку дії патенту.  

           "Роботодавець"            "Автори" 

          Ректор                     ____________   _____________ 

   _____________ 

   _____________ 

   _____________ 

. 


