
Договір комерційної концесії 

(франчайзингу)  

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. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Згідно з цим договором Правоволоділець зобов'язується надати Користувачеві за 

винагороду, на зазначений у договорі термін право використовувати у підприємницькій 

діяльності Користувача виключне право на комерційне позначення, що належить 

Правоволодільцю. 

1.2. Користувач має право використовувати виключне право на комерційне позначення, що 

належить Правоволодільцю, на території ____________________. 

1.3. Строк дії цього договору: ____________________. 

1.4. Винагорода за користування виключним правом на комерційне позначення становить: 

__________ гривень і виплачується в формі фіксованого разового платежу в наступний 

термін: __________ днів з моменту укладення договору. 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Правоволоділець зобов'язаний: 

• передати Користувачеві інформацію, необхідну для здійснення права, наданого йому за 

цим договором, а також проінструктувати Користувача з питань, пов'язаних із здійсненням 

цього права; 

• надавати Користувачу постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи 

одноразове навчання працівників Користувача; 

• підключити Користувача до автоматизованої системи замовлень на сайті 

Правоволодільця; 

• розмістити інформацію про Користувача на сайті Правоволодільця; 

2.2. Користувач зобов'язаний: 

• використовувати, при здійсненні передбаченої цим договором діяльності, 

 комерційне позначення Правоволодільця наступним чином: шляхом вказівки 

комерційного зображення на вивісці, в оголошеннях і рекламі; 

• купувати товар тільки у Правоволодільця; 

• купувати товар у Правоволодільця не менш ніж на __________ гривень на місяць; 

• забезпечувати відповідність якості послуг, що надаються, якості аналогічних послуг, що 

надаються безпосередньо Правовласником; 

• надавати покупцям додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи товар 

безпосередньо у Правоволодільця; 

• не розголошувати комерційні секрети Правоволодільця та іншу одержану від нього 

конфіденційну інформацію; 

• не конкурувати з Правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору 

комерційної концесії стосовно підприємницької діяльності, що здійснюється Користувачем 

з використанням належного Правоволодільцю виняткового права; 

 



 


