
ДОГОВІР 

ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

 

 

ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» (надалі - СТОРОНА-1), що є юридичною особою, яка належним чином зареєстрована та діє 

відповідно до законодавства України (код ЄДРПОУ 32424255, індивідуальний податковий номер - 324242526573, 

місцезнаходження за адресою: 04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 28-А) з однієї сторони, та 

 

КОРИСТУВАЧ САЙТУ, (надалі - СТОРОНА-2), яка є особою, яка здійснює ознайомлення із тендерною 

закупкою(-ами) Сторони-1, з другої сторони, які надалі разом або кожна окремо відповідно іменуються як 

“Сторони” або “Сторона”, 

 

Беручи до уваги, що Сторони мають намір обговорити можливість взаємної  співпраці та  обмінятися інформацією 

з метою оцінки перспектив ділових стосунків, що включатиме конфіденційну технічну або ділову інформацію про 

будь-яку із Сторін; 

 

Беручи до уваги, що СТОРОНА 1 (Сторона, що надає інформацію) передає СТОРОНІ 2 (Сторона, що отримує 

інформацію) Конфіденційну інформацію (на підтвердження чого Сторони уклали, зокрема, цей Договір);  

 

З метою сприяння таким обговоренням, а також отримання Сторонами одна від одної, в усній або письмовій 

формі, певної ділової інформації згідно умов, які забезпечуватимуть конфіденційний та приватний характер такої 

інформації, окремо кожна – «Сторона», а разом -  «Сторони» уклали цей Договір про нерозголошення 

конфіденційної інформації (надалі – «Договір») про нижченаведене: 

 

1. Визначення понять: 

З метою цього Договору: 

1.1. Термін «Сторона, що надає інформацію» означає будь-яку із Сторін, якій належить конфіденційна 

інформація, та яка повідомляє іншій Стороні будь-які 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, будь-які 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, у тому числі комерційна таємниця, що є інформацією, яка є секретною в тому розумінні, 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 будь-якого характеру, що 

були винайдені, вигадані, розроблені, здійснені або втілені Стороною, яка їх повідомляє, 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, стратегії, 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, в т.ч. стосовно структури Сторони, що надає інформацію; 

- відомості, що стосуються покупців, клієнтів будь-якої із Сторони тощо.  

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 

Сторони погоджуються, що при повідомленні однією Стороною іншій Стороні Конфіденційної інформації, 

Сторона, що отримує інформацію: 

(a) 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 згоду, яка 



засвідчуватиме визнання цією особою обов’язку дотримуватися умов цього Договору щодо Конфіденційної 

інформації; і 

 

(б) не використовуватиме безпосередньо, опосередковано або у зговорі з певною особою Конфіденційну 

інформацію з будь-якою іншою метою. 

 

Кожна зі Сторін вживатиме всіх необхідних заходів для захисту Конфіденційної інформації, отриманої від іншої 

Сторони. Ці заходи не повинні перевищувати заходи, які Сторона, що отримує інформацію, вживає для захисту 

власної конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація однієї із Сторін може передаватися працівникам 

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, 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 

Цей Договір не поширюється на будь-яку інформацію, що: 

(а) вже відома Стороні, що отримує інформацію на день укладення цього Договору (день його акцептування 

Стороною-2); 

(б) 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; 

(в) 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. 

 

4. Відсутність ліцензій чи гарантій 

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. 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.  

 

ЖОДНА ІЗ СТОРІН НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЧИ ГАРАНТІЇ СТОСОВНО ТОЧНОСТІ, ПОВНОТИ, 

УМОВ, ПРИДАТНОСТІ, КОМЕРЦІЙНОЇ ЛІКВІДНОСТІ АБО Ж РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЄЇ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ. 

 

5. Засоби захисту прав 

У разі неправомірного розголошення однією із Сторін Конфіденційної інформації іншої Сторони, Сторона, що 

розголошує інформацію, повинна негайно повідомити іншу Сторону про відповідне розголошення 

Конфіденційної інформації у письмовій формі та сприяти іншій Стороні в обмеженні порушення її прав. Сторона, 

що розголошує 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 надає таку Конфіденційну інформацію. 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, включаючи  покриття витрат, 

видатків, які виникають внаслідок такого порушення, погрози чи спроби порушення відповідно до чинного 

законодавства. 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. 

 

6. Повернення конфіденційної інформації 

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, знищені. Сторона, що повертає 

Конфіденційну інформацію надає іншій Стороні свідоцтво-посвідчення за підписом найвищої посадової особи з 

проставленням печатки, що засвідчує повернення такою Стороною усіх документів, їх копій, у тому числі їх 

найменування, що містить Конфіденційну інформацію, або підтвердження їх знищення. 

 

7. Заборона розголошення 

Жодна із Сторін не поширюватиме, не розголошуватиме, не друкуватиме, не видаватиме у формі прес-релізів і не 

рекламуватиме у будь-який спосіб або у будь-якій формі, інформацію стосовно існування цього Договору або 

деталей про іншу Сторону, без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони. 



8. Строк дії, уступка прав та поновлення чинності 

Цей Договір діє до 31 грудня 2020 року. Зобов’язання кожної із Сторін щодо Конфіденційної інформації, 

включаючи, але не обмежуючись, пп. 2, 4, 5, 6, 7, поновлюють строк зобов’язання щодо конфіденційності згідно з 

цим Договором на 10 (десять) наступних років, та/або повернення всієї Конфіденційної інформації від останньої 

дати припинення чинності Договору або повернення такої інформації. 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. 

У будь-якому випадку строк чинності права інтелектуальної власності на Конфіденційну інформацію обмежується 

строком існування сукупності ознак конфіденційної інформації, встановлених у її визначенні. 

 

9. Підпорядкування законодавству  

Цей Договір тлумачиться, регулюється та набуває чинності відповідно до законодавства України.  

 

10. Відмова від права 

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 

Сторона, яка в порушення умов цього Договору, розголосила Конфіденційну інформацію третім особам, 

зобов’язана відшкодувати на користь Сторони, що зазнала шкоди, усі заподіянні збитки (спричинені такими 

діями) та сплатити штраф у розмірі зобов'язана відшкодувати  заподіяні збитки, згідно з чинним законодавством 

України та сплатити штраф в національній валюті України у  розмірі до 10 (десяти) відсотків від загального 

розміру тендерної закупки зазначеної Стороною-1 на сайті.  

 

12. Незалежність положень 

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. 

 

 


