
Договір 

франчайзингу комерційної концесії з використанням торговельної марки 
 

 м. ________       „____” ____________ 2018р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________»,  далі - "Правоволоділець", в 

особі  Генерального директора Мартинюка Олега Олександровича, діючого на підставі Статуту, з 

одного боку, і Товариство з обмеженою відповідальністю «____________», далі - "Користувач", в 

особі _________________________________________, діючого на підставі _______________ з іншої 

сторони, уклали цей договір про наступне: 

1. Предмет договору 

1.1. Правоволоділець надає користувачу за плату на строк дії даного Договору право 

використання у підприємницькій діяльності Користувача комплекс виключних прав, належних 

Правоволодільцеві з метою виготовлення, використання, внесення пропозиції до продажу, продажу і 

іншого введення в господарський обіг товарів, надання консультаційних послуг в сприянні 

організації підприємницької діяльності і виконання робіт з використанням торговельної марки 

Правоволодільця. 

2. Умови договору 

2.1. Сторони погодили наступний перелік прав, ділової репутації і комерційного досвіду 

наданих Користувачу: 

- право на використання знака для товарів і послуг «__________», „ Продукт _________”; 

- документацію з організації діяльності та ведення бізнесу; 

- проведення професійного навчання; 

- інструкції з експлуатації концесійної системи (аспекти роботи підприємства, типові 

процедури продажу продукції і ділову політику підприємства, штатний розклад і систему 

преміювання, посадові обов’язки). 

   2.2. Кожна із сторін договору, строк якого не встановлений, має право у будь-який час 

відмовитись від договору, повідомивши про це іншу сторону  не менш як за   6 (шість) місяців. 

2.3. Розірвання договору підлягає реєстрації в тому ж органі, в якому  він був зареєстрований. 

2.4. У разі припинення належних Правоволодільцеві прав на фірмове найменування і 

комерційне позначення без заміни їх новими аналогічними правами цей договір припиняється як і у 

разі оголошення Правоволодільця або Користувача банкрутом. 

2.5. У разі зміни Правоволодільцем своєї торговельної марки чи іншого позначення 

Правоволодільця, права на використання яких входять у комплекс виключних прав, договір зберігає 

чинність стосовно нового фірмового найменування (або комерційного позначення) Правоволодільця. 

2.6. Якщо у період дії договору закінчився строк дії виключного права, користування яким 

надано цим договором, або таке право припинилося за іншою підставою, договір продовжує свою 

чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а Користувач (якщо інше не 

передбачено договором) має право вимагати відповідного зменшення належної Правоволодільцеві 

винагороди. 

2.7. За умови належного виконання своїх обов'язків Користувачем після закінчення строку дії 

цього договору (якщо він укладений з визначенням терміну дії) Користувач має право на укладення 

договору на новий строк і на тих же умовах. 

 

3. Розмір винагороди та порядок її сплати 

3.1. За користування об'єктом договору Користувач в період до _____________________ 

сплачує Правоволодільцю винагороду в розмірі 1,5% від виторгу з ПДВ (включаючи користування 

програмним забезпеченням Правоволодільця) до 5 числа місяця, наступного за звітним, а в період з 

____________________________ розмір винагороди ставитиме ______________- від виторгу з ПДВ 

(включаючи користування програмним забезпеченням Правоволодільця) з тим же порядком оплати. 

3.2. При відкритті нового торгового закладу за участю Правоволодільця Користувач  сплачує 

разову грошову винагороду  в розмірі ________________ грн. 

3.3. Розмір винагороди та строки її внесення можуть бути змінені за згодою сторін. 

 


