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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н А К А З
____17.07.2019 р.___                      м. Одеса                             № __237-01___

Про введення в дію Положення про
порядок передання прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності
та порядку передання прав на об’єкти
права інтелектуальної власності
за відкритою ліцензією

Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України “Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 року № 3687-ХІІ (зі змінами),
Закону  України  «Про  вищу  освіту»  від  01.07.2014 р  № 1556-VII (зі  змінами),
рішення  Вченої  ради  ОНАХТ  від  02.07.2019 р  протокол  № 12  з  метою
впровадження  у  виробництво  об’єктів  права  інтелектуальної  власності  та  для
підсилення допомоги підприємствам України

НАКАЗУЮ:

1. Ввести  в  дію  з  18.07.2019  р.  Положення  про  порядок  передання
майнових прав інтелектуальної власності та порядок передання прав на об’єкти
права інтелектуальної власності за відкритою ліцензією (додаються).

2. Начальнику  ВНТЗтаМ  Даниловій  О.І.  забезпечити  розміщення
вищевказаних нормативно-правових актів на головному сайті ОНАХТ.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової
роботи – Н.М. Поварову

Ректор Б.В. Єгоров



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеська національна академія харчових технологій

ПРИЙНЯТО
на засіданні Вченої Ради ОНАХТ

«_02_»____07______2019р.

протокол № 12

ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказом ОНАХТ

від 17 __07___ 2019_р. № _237-01

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок передання майнових прав інтелектуальної власності

Положення  про  порядок  передання  майнових  прав  інтелектуальної
власності  розроблено відповідно до Конституції  України,  Закону України
“Про охорону прав на винаходи і  корисні моделі” від 15.12.1993 року №
3687-ХІІ (зі змінами) та інших нормативно-правових актів.

Передання  майнових  прав  на  об’єкти  інтелектуальної  власності:
винаходи, корисні моделі здійснюється на підставі статті 28 Закону України
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Право передання патенту виникає з моменту публікації відомостей про
видачу  патенту  Власнику  -  Одеській  національній  академії  харчових
технологій (ОНАХТ) в офіційному бюлетені «Промислова власність» і на
сайті УКРПАТЕНТУ:  https  ://  ukrpatent  .  org  . 

Після  отримання  оригіналу  патенту,  який  надходить  до  Відділу
нормативно-технічного  забезпечення  і  метрології  (ВНТЗтаМ),  в  разі
виявлення особи (фізичної або юридичної), яка має намір придбати майнові
права на винахід або корисну модель, сторони мають виконати наступне.

1. Власник патенту (Ліцензіар) і особа, що має намір придбати майнові
права на об’єкт права інтелектуальної власності (Ліцензіат) готують:

1.1. При заключенні ліцензійного договору на передачу невиключних
прав (простий ліцензійний договір);

- Ліцензійний договір про передачу права на використання винаходів
(корисних моделей) (в подальшому «Договір»);

- Протокол угоди про договірну ціну на передачу права використання
за договором об’єкта права інтелектуальної власності;

- Акт прийому-передачі  майнових прав;
-  Угоду про здійснення оплати Ліцензіатом держмита за підтримання

чинності патенту
- рахунок до Договору.

https://ukrpatent.org/


1.2.  При  заключенні  договору  про  передачу  виключних  майнових
прав:

- всі документи за п.1.1., в Ліцензійному договорі вказується передача
виключних майнових прав;

-  проект  листа-заяви  до  Укрпатенту  щодо  публікації  в  офіційному
бюлетені  "Промислова  власність"  та  внесенні  до  Державного  реєстру
патентів  України на винаходи відомості  про передачу права власності  на
винахід/або корисну модель;

-  рахунок  для  Ліцензіата-Правонаступника  для  оплати  публікації
відомостей про передачу виключних прав та на оплату відповідного збору –
за  реєстрацію  Договору  в  Міністерстві  економічного  розвитку  і  торгівлі
України. 

2.  Після узгодження сторонами документів,  наведених в п.1,  три (у
випадку  простого  договору)  або  чотири  (при  передачі  виключних  прав)
примірники Договору роздруковуються і один з них завітовується:

- начальником юридичного відділу;
- головним бухгалтером;
- начальником ВНТЗтаМ.
3.  Всі  примірники  Договору,  один  з  яких  завітований  особами,

наведеними в п.2, підписуються Ліцензіаром і Ліцензіатом.
4. Після підписання Договору на передання виключних прав ВНТЗтаМ

готує заяву (зразок додається) і рахунок на оплату відповідного збору – за
реєстрацію  Договору  в  Міністерстві  економічного  розвитку  і  торгівлі
України.

5. Після підписання Договору і узгодження оплати:
- ОНАХТ (Ліцензіар) в особі проректора з наукової роботи і Ліцензіат

підписують Протокол угоди про договірну ціну за передання майнових прав
(2 примірника);

- ОНАХТ надсилає Правонаступнику реквізити і рахунок для виплати
суми  за  ліцензійним  договором,  яка  має  бути  сплачена  за  передання
майнових прав;

-  Ліцензіар  сплачує  узгоджену  суму,  шляхом  зарахування  її  на
вказаний № рахунку і надає ВНТЗтаМ копію платіжного документу.

6.  При  переданні  виключних  прав  ВНТЗтаМ  формує  комплект
матеріалів заявки, який включає:

- заяву – 1 прим.;
-  Договір  про  передання  виключних  майнових прав інтелектуальної

власності – 3 прим.;
- копію документу про сплату збору за реєстрацію Договору.
Перелічені  матеріали  надсилаються  до  Міністерства  економічного

розвитку і торгівлі України.
Дата відправлення заявки і № реєструються у відповідному журналі,

який знаходиться у ВНТЗтаМ. 
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