
Угода № ________ 
про нерозголошення комерційної таємниці  

 

 
м. Київ                                                                                                                         «___»  ________ 2017 р. 

 

 

ТОВ «__________________________» іменоване в подальшому «Замовник», в особі 

___________________________, яка діє на підставі Статуту з однієї сторони,  

та ТОВ «ІТС ГРУП», іменований в подальшому «Виконавець», в особі генерального директора 

Білонога Олександра Петровича, з другої сторони, в подальшому разом – Сторони, уклали Дану 

Угоду про нижченаведене. 

Замовник та Виконавець зобов’язуються дотримуватись та виконувати умови, передбачені  

положенням даної Угоди, а також нормами та вимогами чинного Законодавства України щодо 

нерозголошення комерційної таємниці, за фактом укладання цивільно-правових відносин за Договором 

№______________ від «___»______________ 2017 року. 

Виконавець та Замовник, в період виконання ними зобов’язань за Договором про надання послуг 

№______________від «___» ______________ 2017 року, і після їх закінчення протягом п’яти років 

зобов’язуються:  

1) не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю, які будуть довірені або 

стануть відомими Сторонам підчас виконання ними договiрних обов’язків;  

2) не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю тих суб’єктів 

господарювання, з якими Сторони підтримує ділові стосунки, не використовувати таку комерційну 

інформацію у своїх інтересах та не розголошувати її іншим особам, які можуть отримати будь-яку 

вигоду від її виявлення чи використання; 

3) у випадку розiрвання та/або припинення дії Договору №______________від 

«___»______________ 2017 року всі дані, які містять або можуть містити комерційну інформацію, що 

належить Замовнику, а також параметри доступу, отримані Виконавцем чи створені ним під час 

виконання договiрних обов’язків  та знаходяться в розпорядженні Виконавця у зв’язку з виконанням 

ним трудових, посадових та службових обов’язків, останній зобов’язаний передати Замовнику у 

п’ятиденний термін від дати розірвання Договору, за умови відсутності на вказану дату заборгованості у 

Замовника перед Виконавцем за виплатами за основним грошовим зобов’язанням, іншими грошовими 

зобов’язаннями та порушень умов вказаного Договору. 

4) При пошкодженні, втраті або знищенні Виконавцем таких носіїв, що містять або можуть 

містити комерційну інформацію, що належать Замовнику, Виконавець зобов’язаний невідкладно 

повідомити про це Замовника протягом 24 годин з моменту настання відповідної обставини, а також 

відновити відповідні дані у найкоротший термін, за власний кошт та власними силами. 

5) Виконавець не несе жодної відповідальності за пошкодження, втрату або знищення носіїв, що 

містять або можуть містити комерційну інформацію, що належать Замовнику, якщо це сталося не з його 

вини та/або внаслідок надзвичайних обставин, які неможливо було передбачити та попередити, але 

зобов’язаний невідкладно повідомити про це Замовника протягом 24 годин з моменту настання 

відповідної обставини.  

6) У разі надходження запитів та постанов слідчих, прокурорів, слідчих суддів та рішень 

адміністративних судів, податкових, фіскальних та інших контролюючих органів перевірки суб’єктів 

господарювання на підставах згідно з чинним законодавством України, Виконавець зобов’язаний надати 

відповідну інформацію згідно ст. 93 КПК України. 

Відповідальність за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю підприємства, 

і порядок охорони таких відомостей встановлюються законодавчими актами України.  

У разі нанесення шкоди будь-якій із сторін Договору, внаслідок використання та розголошення 

комерційної інформації, винна Сторона зобов’язується повністю відшкодовувати усі нанесені збитки 

постраждалій Стороні, відповідно до положень чинного законодавства України. 

До відома Сторін доведена інформація, що за порушення цих положень винна Сторона може бути 

притягнена до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової або іншої відповідальності у 

відповідності із законодавством України у вигляді втрати свободи, грошового штрафу, обов’язків по 

відшкодуванню збитків, втраченої вигоди, моральної шкоди та інших покарань, а також надані  

роз’ясненнями окремих положень Цивільного, Господарського, Кримінального кодексів та Кодексу про 

адміністративні правопорушення про забезпечення зберігання комерційної таємниці. 

Відповідно до: 



1) ст. 231 Кримінального кодексу України - умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що 

становлять комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а 

також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту 

господарської діяльності, караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох 

років;  

2) ст. 232 Кримінального кодексу України - умисне розголошення комерційної таємниці без згоди 

її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо 

воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської 

діяльності, карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або 

виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.  

3) Відповідно до ст. 164-3 Кодексу про адміністративні правопорушення - отримання, 

використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою 

заподіяння шкоди діловій репутації або майну Замовника - тягне за собою накладення штрафу від 

дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів  

 

Договір про надання послуг щодо обслуговування комп’ютерів та комп’ютерної 

№______________ від «___» ______________ 2017 року та Дана Угода про нерозголошення комерційної 

таємниці набирають законної сили за умови підписання обох документів. 

Дана Угода не має юридичної сили без підписання Договору №______________від 

«___»______________ 2017 року. 

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Відомості про Замовника 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про Виконавця 

Товариство з обмеженою відповідальністю «IТС ГРУП» 

02217, м. Київ пр. Маяковського, буд. № 22-А, кв. 204 

ЄДРПОУ №37501826, №375018226520, свідоцтво платника ПДВ № 200028319 

Р/Р  26005060402356, МФО 320649 в  ПАТ КБ ПриватБанк філія  "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" 

Телефон: (044) 233-11-00 

Генеральний Директор: Білоног Олександр Петрович 

 

 

 

           ЗАМОВНИК:               ВИКОНАВЕЦЬ: 

 

 

 

____________________/ _____________/ _________________/Білоног О.П./ 

М.П.  М.П. 

                                          


