
ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ НА ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКУ 

ДЛЯ МАГАЗИНУ З ПРОДАЖУ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ 

м. ______                                                                                               «_____» __________ 20__ р. 

 _____________________________ в особі ______________________________, що діє на підставі 

______________________________, іменований надалі «Правоволоділець», з одного боку, і 

______________________________ в особі ____________________, що діє на підставі 

______________________________, іменований надалі «Користувач», з іншого боку, іменовані 

надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі «Договір», про таке: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Правоволоділець має право на використання товарного знаку «____________________». Під 

товарним знаком розуміється графічне зображення (логотип) та текстова назва 

«____________________». Товарний знак зареєстрований щодо наступних груп товарів (послуг): 

________________. 

1.2. Правоволоділець має свідоцтво на товарний знак: № __________ з пріоритетом від «_____» 

_______________20__ року. Дата реєстрації товарного знаку «_____» _______________20__ 

року. Дата закінчення реєстрації товарного знаку «_____» _______________20__ року. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Правоволоділець передає право на використання товарного знака ____________________ 

виключно для використання в якості назви __________ магазину дитячих товарів. 

2.2. Користувач виплачує винагороду за використання товарного знаку  «__________________» 

в термін і в порядку, що зазначені в цьому Договорі. 

2.3. Право на використання товарного знаку та графічного зображення (логотипу) передається 

виключно в якості назви магазину з продажу дитячих товарів, розташованого за адресою: 

______________________________. 

2.4. Правоволоділець не передає Користувачеві право на маркування будь-якої продукції під 

товарним знаком «____________________». 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Правоволоділець зобов'язується: 

3.1.1.  підтримувати в силі охорону товарного знаку на території, що зазначена в п.2.3 цього 

Договору; 

3.1.2. передати Користувачеві інформацію, необхідну для здійснення права, наданого йому за 

Договором, а також проінструктувати Користувача з питань, пов'язаних із здійсненням цього 

права; 

3.2. Користувач має право: 

3.2.1. використовувати товарний знак, графічне зображення на: упаковці, яка може бути 

використана торговим підприємством і виготовлена зазначеним торговим підприємством 

(пакети, паперова упаковка), в рекламних компаніях зазначеного торгового підприємства, на 

супровідній та діловій документації торгового підприємства. 

3.2.2. використовувати товарний знак Правоволодільця спільно зі своїм товарним знаком. 

3.3. Користувач зобов'язується: 

3.3.1. негайно повідомити Правоволодільця, якщо Користувачу стане відомо про те, що 

товарний знак протиправно застосовується третьою особою;  

3.3.2. негайно сповістити Правоволодільця у разі, якщо до Користувача будуть пред'явлені 

претензії або позови з приводу порушення прав третіх осіб у зв'язку з використанням цього 

Договору. Користувач за угодою з Правоволодільцем зобов'язується врегулювати такі претензії 

або забезпечити судовий захист. Понесені Користувачем витрати і збитки в результаті  


