Договір № ___________________
про нерозголошення конфіденційної інформації
м. Київ
«___» _____________ 2017р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________________»,
юридична особа, яка належним чином зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, в
особі ______________________________, що діє на підставі _________, з однієї сторони, надалі
іменується Сторона-1 та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________________»,
юридична особа, яка належним чином зареєстрована та діє відповідно до законодавства України», в
особі __________________, що діє на підставі ________, з іншої сторони, надалі іменується
Сторона-2,
які при спільному вживанні іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона»,
беручи до уваги, що Сторони мають намір обговорити певні комерційні операції та
обмінятися інформацією з метою налагодження ділових стосунків, що обумовлюватимуться
довготривалим взаємовигідним співробітництвом Сторін, та/або з метою укладення та виконання
укладеного договору, що включатиме конфіденційну технічну або ділову інформацію про будь-яку
із Сторін або надаватиме право будь-якій із Сторін обмінюватися інформацією для виконання
відповідного договору;
з метою сприяння таким обговоренням, а також отримання Сторонами одна від одної, в
усній або письмовій формі, певної технічної чи ділової інформації згідно умов, які
забезпечуватимуть конфіденційний та приватний характер такої інформації, Сторони уклали цей
Договір про нерозголошення конфіденційної інформації (надалі – Договір) про нижченаведене:
1. Визначення понять
Для цілей цього Договору:
1.1. Термін «Сторона, що надає інформацію» означає будь-яку із Сторін, якій належить
майнове право інтелектуальної власності на конфіденційну інформацію, та яка повідомляє іншій
Стороні відомості та інформацію, які підпадають під визначення конфіденційної інформації за цим
Договором.
1.2. Термін «Сторона, що отримує інформацію» означає будь-яку із Сторін, яка отримує від
Сторони, що надає інформацію, відомості та інформацію, які підпадають під визначення
конфіденційної інформації за цим Договором.
1.3. Термін «Сторона, що розголошує інформацію» означає будь-яку із Сторін, яка в
порушення умов цього Договору неправомірно розголошує відомості та інформацію, які складають
конфіденційну інформацію відповідно до цього Договору, та надані такій Стороні Стороною, що
надає інформацію.
1.4. Термін «Конфіденційна інформація» включає всі відомості та інформацію, які одна
Сторона надає іншій Стороні з метою, визначеною в преамбулі цього Договору, якщо таке надання
здійснюється повіреними, керівниками, працівниками, представниками або іншими
уповноваженими особами, працівниками однієї Сторони повіреним, керівникам, працівникам,
представникам або іншим уповноваженим особам, працівникам іншої Сторони, а саме:
а) у тому числі комерційна таємниця, що є інформацією, яка є секретною в тому розумінні,
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що вона в цілому або в певній формі та сукупності її складових не є відомою та легкодоступною
для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим
має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо
збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію, включаючи, але
не обмежуючись:
- будь-які та всі ідеї, вдосконалення, винаходи, методології, роботи та інші інновації будьякого характеру, що були винайдені, вигадані, розроблені, здійснені або втілені Стороною, яка їх
повідомляє що надає інформацію, незалежно від того, чи є вони предметом авторських прав,
патенту, товарного знаку, комерційної таємниці або ж мають будь-який інший юридичний захист
(включаючи, формули, способи, бази даних, механічне та електронне обладнання, електронні
блоки, комп’ютерне обладнання та його складові, програмне забезпечення для комп’ютерів і
документацію на нього, шифрувальні технології, виробництво, способи рекламування, пакування
та маркетингу, маркетингові плани, плани щодо нової продукції, технічні плани, стратегії ведення
бізнесу, інформацію щодо стратегічних союзників та партнерів, фінансову інформацію, відомості
технічного характеру, методології та способи, прогнози, інформацію про персонал Сторони, списки
споживачів, комерційні таємниці, креслення продукту, властивості, специфікації, інформацію про
потенційних та фактичних споживачів, постачальників, а також усі інші види документації, що
передаються однією Стороною іншій);
- відомості, що стосуються поточної (в тому числі протягом останнього року до укладення
цього Договору) та майбутньої діяльності Сторони, що надає інформацію;
- інша інформація, як визначена як конфіденційна іншими договорами, укладеними між
Сторонами.
1.5. Термін «Неправомірне розголошення» означає розголошення конфіденційної інформації
у порушення умов цього Договору або без відповідного письмового дозволу на це Сторони, що
надає інформацію.
2. Захист Конфіденційної інформації
2.1. Сторони погоджуються, що Сторона, яка що отримує конфіденційну інформацію:
- не розголошуватиме, не передаватиме і не робитиме таку Конфіденційну інформацію
доступною для третіх осіб, крім випадків, коли така інформація повинна бути розголошена з
метою, вказаною у преамбулі цього Договору, при цьому відповідна Сторона, до розголошення
відповідної конфіденційної інформації, повинна отримати письмову згоду на це іншої Сторони, а
також отримати від відповідної третьої особи, письмове зобов’язання щодо нерозголошення нею
отриманої інформації, яка засвідчуватиме визнання цією особою обов’язку дотримуватися умов
цього Договору щодо Конфіденційної інформації;
- не використовуватиме безпосередньо, опосередковано або у зговорі з певною особою
Конфіденційну інформацію з будь-якою іншою метою, ніж оцінка перспектив ділових стосунків з
іншою Стороною відповідно до преамбули цього Договору.
2.2. Кожна зі Сторін вживатиме всіх необхідних заходів для захисту Конфіденційної
інформації, отриманої від іншої Сторони, за
яких повністю усувається можливість
несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, її розповсюдження та використання. Ці
заходи не повинні бути меншими заходів, які Сторона, що отримує інформацію, вживає для захисту
власної конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація однієї із Сторін може передаватися
працівникам та представникам іншої Сторони лише у обсязі, необхідному для виконання ними
своїх службових обов’язків або зобов’язань такої Сторони за відповідними договорами, і до
надання такої інформації Сторона, що отримує інформацію, повідомляє усіх працівників про те,
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кому така інформація призначається, що ця інформація отримана на умовах конфіденційності, і що
відповідні працівники зобов’язані дотримуватися умов конфіденційності щодо такої інформації.
3. Інформація, на яку не поширюється дія цього Договору
3.1. Цей Договір не поширюється на будь-яку інформацію, що:
- вже відома Стороні, що отримує інформацію, на день укладення цього Договору;
- є чи стала загальновідомою не у зв’язку з неправомірними діями будь-якої із Сторін або
отримана від третіх осіб без обмежень та без порушення умов цього Договору;
- розкриття якої є необхідним у зв’язку з вимогами законодавства або з вимогами,
встановленими в результаті судового чи адміністративного процесу або будь-яким судовим чи
урядовим актом;
- розкривається/поширюється Стороною, що отримує інформацію,з метою належного
виконання іншого укладеного між Сторонами договору за умови, що розкриття/поширення такої
інформації є єдиним способом належного виконання вказаного іншого договору, а інформація
розкривається/поширюється виключно в тих межах, що є необхідними для такого належного
виконання.
4. Відсутність ліцензій чи гарантій
4.1. Конфіденційна інформація кожної із Сторін та всі відповідні права залишаються
виключною власністю такої Сторони. Кожна із Сторін визнає, що надання Конфіденційної
інформації іншою Стороною не повинно тлумачитись як надання певних прав за ліцензією або на
будь-якій іншій основі, стосовно будь-якої Конфіденційної інформації, якщо інше прямо не
визначено цим Договором або іншим укладеним між Сторонами договором. Кожна із Сторін
визнає, що Конфіденційна інформація іншої Сторони включає цінну комерційну таємницю. Жодна
із Сторін не має зобов’язань щодо надання Конфіденційної інформації іншій Стороні.
5. Засоби захисту прав
5.1. У разі неправомірного розголошення однією із Сторін Конфіденційної інформації іншої
Сторони, Сторона, що неправомірно розголошує Конфіденційну інформацію, повинна негайно
повідомити іншу Сторону про відповідне розголошення Конфіденційної інформації у письмовій
формі та сприяти іншій Стороні в обмеженні порушення її прав.
5.2. Сторона, що неправомірно розголошує Конфіденційну інформацію, співпрацюватиме у
разі розгляду будь-яких судових позовів проти третіх осіб за неправомірне використання
відповідної інформації. Обидві Сторони визнають, що неправомірне розголошення, використання
чи відчуження Конфіденційної інформації або загроза такого неправомірного розголошення,
використання або відчуження спричинили б непоправну шкоду, збитки для бізнесу і завдали б
відчутного удару по Стороні, яка/що надає таку Конфіденційну інформацію, розміри яких було б
важко встановити. Обидві Сторони погоджуються, що Сторона, що надає інформацію, незалежно
від того, чи заявила вона інші вимоги, має право негайно звернутися до суду для отримання
рішення або ухвали про припинення порушення, погрози чи спроби порушення цього Договору, на
доповнення до інших судових способів захисту, передбачених законодавством України, включаючи,
але не обмежуючись, покриття витрат, видатків та гонорару адвоката, які виникають внаслідок
такого порушення, погрози чи спроби порушення.
5.3. Якщо Сторона, що надає інформацію, дізнається про те, що інша Сторона допустила
неправомірне розголошення Конфіденційної інформації, то всі вищезазначені положення щодо
Сторони, що надає інформацію, залишаються чинними.
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6. Повернення Конфіденційної інформації
6.1. На письмову вимогу будь-якої із Сторін вся Конфіденційна інформація іншої Сторони
повинна негайно повертатися Сторонам, що її надали. Всі копії документів, які містять
Конфіденційну інформацію іншої Сторони, повинні негайно повертатися Стороні, що їх надала,
або, на її вимогу, бути знищені.
7. Заборона розголошення
7.1. Жодна із Сторін не поширюватиме, не розголошуватиме, не друкуватиме, не видаватиме
у формі прес-релізів і не рекламуватиме у будь-який спосіб та будь-якій формі інформацію
стосовно існування цього Договору або деталей про іншу Сторону, без отримання попередньої
письмової згоди іншої Сторони.
7.2. Жодна із Сторін не використовуватиме безпосередньо, опосередковано або у зговорі з
певною особою Конфіденційну інформацію з будь-якою іншою метою, ніж відповідно до
преамбули цього Договору.
8. Строк дії Договору, уступка прав та поновлення чинності
8.1. Цей Договір залишається чинним, доки Сторони не припинять його шляхом укладення
письмової угоди. Зобов’язання кожної із Сторін щодо нерозголошення Конфіденційної інформації
продовжують діяти згідно з цим Договором протягом 5 (п’яти) наступних років з моменту його
припинення Сторонами. Цей Договір або передбачені у ньому права та зобов’язання Сторін не
можуть повністю або частково уступатися чи будь-яким іншим чином передаватися жодною із
Сторін.
9. Підпорядкування законодавству
9.1. Цей Договір тлумачиться, регулюється та набуває чинності відповідно до чинного
законодавства України. Всі спори, які виникають між Сторонами у зв’язку з цим Договором, мають
бути вирішені шляхом переговорів між Сторонами. В разі неможливості вирішення спору шляхом
переговорів, будь-яка із Сторін може передати такий спір на розгляд суду відповідно до чинного
законодавства України.
10. Відмова від права
10.1. Неможливість реалізації будь-якою із Сторін своїх прав, що виникають внаслідок
невиконання своїх обов’язків іншою Стороною, не зменшує обсягу відповідного права або не
призводить до відмови від нього. Відмова будь-якої Сторони від зобов’язання, що має бути
виконане іншою Стороною, не означає відмову в подальшому від належного виконання такого
зобов’язання або інших зобов’язань за цим Договором іншою Стороною.
11. Відповідальність Сторін за розголошення Конфіденційної інформації
11.1. Сторони погодились, що Сторона, яка в порушення умов цього Договору (що має
бути встановлено судом) розголосила Конфіденційну інформацію третій особі (особам), повинна
відшкодувати потерпілій стороні всі збитки, завдані таким порушенням.
12. Екземпляри Договору
12.1. Цей Договір укладений українською мовою в двох екземплярах, по одному
екземпляру для кожної Сторони, при цьому обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.
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13. Незалежність положень
13.1. Недійсність, нечинність або необов’язковість виконання того чи іншого положення
або положень цього Договору не впливають на дійсність, чинність чи обов’язковість виконання
будь-якого іншого положення Договору, яке зберігає свою чинність повною мірою та у повному
обсязі.
14. Повна угода. Зміни та доповнення до Договору
14.1. Цей Договір включає домовленості між Сторонами та замінює усі попередні
домовленості та угоди між ними стосовно предмету цього Договору. Будь-які зміни чи доповнення
до цього Договору набувають чинності лише за умови взаємної згоди обох Сторін, оформленої у
вигляді двосторонньої додаткової угоди до Договору у письмовій формі, та скріпленої підписами
уповноважених осіб та печатками Сторін.
2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» уповноважені
представники Сторін, їх керівники та інші посадові особи надають безстрокову згоду на
обробку (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення,
використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача третім особам),
знеособлення, знищення персональних даних, та будь-які інші дії (операції) з персональними
даними, передбачені чинним законодавством України.
15. Повідомлення
15.1. Всі повідомлення, які повинні або можуть надаватися за цим Договором,
виконуються у письмовій формі та надсилаються листом у формі до запитання або рекомендованим
листом, або по факсу (з обов’язковим наступним надсиланням оригіналу; в разі ненадсилання
оригіналу протягом 30 (тридцяти) календарних днів факсимільне повідомлення вважається не
отриманим) за адресами та номерами факсу, вказаними нижче. Якщо Сторонами не передбачено
інше, повідомлення вважаються врученими в день, коли отримано повідомлення про їх вручення.
16.

Реквізити Сторін

СТОРОНА 1
Товариство з обмеженою відповідальністю
«_______________»

СТОРОНА 2
Товариство з обмеженою відповідальністю
«___________________»

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Директор
__________________________ /_____________/
м.п.

Директор
___________________________ /__________/
м.п.
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