
 

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № 01 

про передачу прав на використання торговельної марки 

 

місто ___________       «__» ____________2019 року 

 

--- (далі – Ліцензіар), який зареєстроваий за адресою: з однієї сторони, і 

__________________________________ (далі – Ліцензіат), з другої сторони,  

уклали цей Ліцензійний договір про передачу прав на використання торговельної марки (далі – 

Договір) про наступне: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим договором Ліцензіар надає Ліцензіату невиключну ліцензію на використання знаку 

для товарів та послуг, захищеного свідоцтвом України на знак для товарів та послуг від ____ № ___ на 

умовах, визначених в даному договорі. 

1.2. Ліцензіар є власником знаку для товарів та послуг, на підставі свідоцтва України на знак для 

товарів та послуг від ____ № ___, опублікованого в офіційному бюлетені від ____ № ___ року.  

1.3. Вид ліцензії – невиключна. 

1.4. Видача невиключної ліцензії за цим Договором не виключає можливості використання 

Ліцензіаром торговельної марки у сфері, що обмежена цієї ліцензією, та видачі ним іншим особам 

ліцензії на використання торговельної марки у зазначеній сфері. 

1.5. Використання Ліцензіатом торговельної марки визначається приналежністю до наступних 

товарів та послуг, згідно з МКТП, зазначених в свідоцтві України на знак для товарів та послуг від ____ 

№ ___ 1.6. Невиключна ліцензія дає Ліцензіату право використовувати у визначеному в цьому договорі 

обсязі товарний знак на території України.  

2 РОЗМІР, ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИПЛАТИ ПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ 

2.1. За надання права на використання Торговельної марки Ліцензіат сплачує Ліцензіару 

винагороду у розмірі, порядку і строки, визначені даним Договором. 

2.2. Ліцензіат сплачує винагороду (роялті) за використання Торговельної марки Ліцензіара. 

2.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті (гривні).  

2.4. Роялті сплачуються щорічно у розмірі 00 000 ( тисяч) гривень 00 копійок на рік в строк до 31 

грудня поточного року. 

2.5. Всі розрахунки здійснюються Ліцензіатом шляхом перерахування коштів на рахунок 

Ліцензіара. 

2.6. У випадку невиконання чи неналежного виконання умов, що викладених у п. п. 2.4, 2.5, 

Ліцензіар має право розірвати Договір в односторонньому порядку. При цьому Ліцензіат зобов'язаний 

відшкодувати Ліцензіару заподіяні збитки. 

2.7. Після припинення дії цього Договору його положення застосовуватимуться до моменту 

остаточного врегульовання платежів, зобов'язання за якими виникли в період його дії. 

3 ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК, НА ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПРАВА 

3.1. Дія даного Договору поширюється на всю територію України. 

3.2. Невиключне право використовувати торгову марку, надане Ліцензіату за цим договором та 

діє до «__» _______________ 20__ року.  

4 ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ДОГОВОРОМ. СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОЇ 

МАРКИ 

 4.1. За цим Договором Ліцензіату надається невиключне право використовувати торговельну 

марку на умовах, визначених в цьому договорі: 

4.1.1. Нанесення його на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, 

в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним; етикетку, нашивку, бирку чи інший 

прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою 

пропонування для продажу , пропонування його для продажу, проаж, імпорт та експорт. 

4.1.2. Застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, виключаючи 

реєстрацію доменних імен р…………….. 


