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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

щодо нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, і дотримання 

Положення про захист комерційної таємниці  ТОВ «Сандора» 

 
        «___» _________ 20__ р.                      м. Миколаїв 
 
Я, _______________________________________________________________________________ 
який (яка) проживає за адресою ______________________________________________________ 
який (яка) приймається на работу на __________________________________на посаду 
_________________________________________________________________________________, 
ознакомлений (на) з Положенням про захист комерційної таємниці ТОВ «Сандора», а також з 
Переліком відомостей, що складають комерційну таємницю ТОВ «Сандора»  
 

З О Б О В’ Я З У Ю С Ь: 

1. Під час роботи на Підприємстві не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю 
Підприємства та його контрагентів, що довірені мені за родом моєї діяльності або ті, які стали мені 
відомими іншим способом, забезпечувати збереження їх носіїв. 

2. Беззаперечно і точно виконувати вимоги наказів, положень та інструкцій щодо захисту та 
передачі відомостей, що становлять комерційну таємницю Підприємства і його контрагентів.  

3. Не вчиняти навмисних дій, спрямованих на отримання відомостей, що становлять комерційну 
таємницю Підприємства та його контрагентів. Отримуватиму лише відомості, необхідні мені  для 
виконання моїх посадових обов’язків.  

4. Не передавати усно, письмово, електронною поштою чи іншим способом відомості, що 
становлять комерційну таємницю Підприємства і його контрагентів, нікому, окрім осіб, що мають 
допуск до цих відомостей згідно їхніх посадових інструкцій, або розпоряджень адміністрації 
Підприємства.    

5. Негайно повідомляти про події, які стали мені відомими, які можуть призвести до розголошення 
відомостей, що становлять комерційну таємницю Підприємства і його контрагентів, своєму 
безпосередньому керівнику, керівнику служби безпеки і охорони. 

6. У випадку мого звільнення з Підприємства, не розголошувати і не використовувати в особистих 
цілях або в інтересах інших осіб відомості, що становлять комерційну таємницю Підприємства і його 
контрагентів, протягом п’яти років з дати мого звільнення. 

Я попереджений (а), що у випадку порушення даного зобов’язання я зобов’язаний (а) 
відшкодувати матеріальну шкоду, завдану підприємству і можу бути притягненим (ою) до 
дисциплінарної (в тому числі до звільнення), кримінальної та іншого виду відповідальності.  

Дане «Зобов`язання» є невід’ємною частиною мого трудового договору.   

«Зобов’язання» прочитано мною особисто та є зрозумілим для мене. 

П.І.Б., підпис особи, що поступає на роботу  _____________________________________. 

«Зобов’язання» прочитано, заповнено і підписано в присутності: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

(посада, П.І.Б. і підпис) 

 


