
ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ НА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ З 

ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

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. Цей Договір укладається з метою успішного надання медичних послуг на ринку 

__________________ для досягнення найкращих економічних результатів. 

1.2. Правоволодільцем розроблена успішна і ефективна система надання медичних послуг - 

діагностики, лікування і профілактики різних форм залежностей на основі авторського методу 

«____________________», а також власна система реклами надання даних послуг. 

1.3. Система надання медичних послуг Правоволодільця підтвердила свою високу якість. 

Послуги, позначені торговим знаком «____________________», високо цінуються на території 

України. 

1.4. Користувач, з огляду на факти, згадані в пп.1.1-1.3, зобов'язується здійснювати ділове 

співробітництво з Правоволодільцем і тим самим брати участь в наданні послуг - діагностика, 

лікування і профілактика різних форм залежностей і психосоматичних захворювань методом 

«____________________». При цьому він зобов'язаний застосовувати способи і методи надання 

послуг, що використовуються Правоволодільцем, і має право користуватися технічною 

підтримкою з його боку. 

1.5. Сторони погодилися з тим, що вони мають такі загальні господарські цілі: 

• підвищення загального обсягу надання послуг і розширення переліку послуг, забезпечення 

економічності діяльності за рахунок зниження собівартості послуг, що надаються; 

• збільшення гнучкості ведення даного бізнесу відповідно до вимог ринку; 

• швидке освоєння нових технологій, що надаються Правоволодільцем. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Предметом цього Договору є здійснення співробітництва та об'єднання фінансових коштів і 

трудових ресурсів Правоволодільця та Користувача з використанням єдиного комплексу 

виключних прав. З цією метою Правоволоділець надає Користувачеві на термін дії цього 

Договору, за винагороду, право на використання в його комерційної діяльності: 

2.1.1. Фірмового найменування «____________________». 

2.1.2. Товарного знака «____________________», зареєстрованого на ім'я Правоволодільця. 

2.1.3. Комерційної інформації, що охороняється, у вигляді Патенту на винахід 

«______________». 

2.1.4. Комерційної інформації, що охороняється, у вигляді лікувально-діагностичної 

комп'ютерної програми «____________________». 

2.2. Франчайзинг в рамках надання допомоги для розвитку ринку послуг, що надаються, 

включає: 

• вибір оптимального місця для надання послуг; 

• співробітництво в забезпеченні технічних умов для отримання дозволу щодо місця надання 

послуг від компетентних органів; 



 


