
Витяг з Ліцензійного договору № 25/11-1 про  
право використання знаків для товарів і послуг 

 
м.Київ        «25» листопада 2020 року 

 

СЕРДЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ,  що є власником Знака для товарів і послуг, що 
зареєстрований Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної 
власності" (Укрпатент), відповідно до умов свідоцтва на знак для товарів і послуг № 
281748, надалі іменується «Лізензіар» з однієї сторони, та 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«АП.МІ ФІНАНС», (далі - «Ліцензіат») в особі Генерального директора Веремчука 
Андрія Петровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом 
іменуються «Сторони», уклали цей Ліцензійний договір (надалі - «Договір»), про 
наступне: 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Ліцензіар, який володіє правом власності на Знак для товарів і послуг, зображення 
Знака зазначено в свідоцтві № 281748, що додається (надалі іменується «Знак»), 
надає Ліцензіату дозвіл використання Знака, як об'єкта права інтелектуальної 
власності, у відповідності із правами та обов’язками, визначеними цим Договором та 
законодавством України. 
2. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ 
2.1. Знак за формою, кольором та іншими зображеннями і виглядом, не зазначеними у 
свідоцтві № 281748. може використовуватися Ліцензіатом без будь-яких застережень 
з боку Ліцензіара. 
2.2. Вид ліцензії на використання Знака за цим Договором - невиключна (не виключає 
можливості використання Ліцензіатом об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, 
що обмежена цією ліцензією). 
2.3. Під невиключною ліцензією у цьому Договорі розуміється ліцензія, яка не виключає 
можливості використання Ліцензіаром Знака, як об’єкта права інтелектуальної 
власності, у сфері, що обмежується цим Договором, та видачі іншим особам ліцензій 
на використання Знака. 
2.4. Умовами цього Договору встановлюється, що невиключна ліцензія надає право 
ліцензіару володіти, користуватися та розпоряджатися Знаком на свій розсуд і без 
будь-яких обмежень, а також право Ліцензіара на видачу інших невиключних ліцензій 
іншим, третім, особам. 
2.5. Невиключна ліцензія за цим Договором надається Ліцензіатові для використання 
Знака у своїй діяльності, в тому числі право на використання при виготовлені 
рекламної, презентаційної та іншої продукції, а також використання Знака у 
інформаційному просторі мережі Інтернету, діловій та іншій документації, наданні 
послуг при здійсненні Ліцензіатом своєї статутної діяльності відповідно до умов цього 
Договору та класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, зокрема: 
Клас 36. Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з 
нерухомим 
майном, актуарні послуги; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські 
послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські 
послуги щодо вуглецевих кредитів; брокерські послуги щодо нерухомого майна; 
брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; 
брокерські послуги*;визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання]; випускання 



дорожніх чеків; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання 
коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; готування цінової 
інформації для оцінювання витрат; дистанційне банківське обслуговування; довірче 
керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне 
переказування віртуальних валют; електронне переказування коштів; забезпечування 
страховою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією; забезпечування 
фінансовою інформацією за допомогою веб сайтів; зберігання у сейфах; зберігання 
цінностей; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестування 
капіталу; іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування 
нерухомим майном; кліринг фінансовий; консультування щодо страхування; 
котирування біржове; краудфандинг; кредитування під заставу; морське страхування; 
надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання 
членської картки; надавання позик[фінансування]; надавання позик з розстроченням 
платежу; надавання поручительств; обмінювання грошей; обробляння платежів за 
дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; операції з 
нерухомим майном; організовування збору коштів; орендування житла [квартир]; 
орендування нерухомого майна; орендування офісів[нерухомого 
майна]; орендування офісів для коворкінгу; орендування сільськогосподарських ферм; 
оцінювання антикваріату; оцінювання марок; оцінювання нерухомого майна; 
оцінювання предметів нумізматики; оцінювання творів мистецтва; оцінювання у сфері 
оподаткування; оцінювання ювелірних виробів; перевіряння дійсності чеків, позичання 
під заставу; послуги агентств із забезпечування житлом [квартирами];послуги агентств 
нерухомого майна; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги 
з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; послуги колекторських 
агентств; послуги оплати електронним гаманцем; послуги ощадних банків; послуги 
резервних фондів; страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від 
пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове 
керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; 
фінансове консультування; фінансове оцінювання витрат на розробляння родовищ у 
нафтовій, газовій та гірничій промисловостях; фінансове оцінювання вовни; фінансове 
оцінювання лісу на пні; фінансове оцінювання об'єктів інтелектуальної власності; 
фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове 
оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; фінансове оцінювання 
щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; 
фінансові досліджування; фінансові операції з обмінювання віртуальних валют; 
фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги клірингових 
установ; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові 
послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо ліквідування 
фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування. 
2.6. Види діяльності та надання послуг, що не зазначені у свідоцтві 281748, відповідно 
до Міжнародної класифікації товарів і послуг, не знаходяться під захистом права 
інтелектуальної власності Ліцензіара і дія цього Договору на інші види класів не 
поширюється. 
2.7. Територія дії цього Договору будь-якими внутрішніми або зовнішніми кордонами 
країн світу не обмежується. 
2.8. Строк дії цього Договору встановлюється і може буди змінений за згодою Сторін. 
2.9. Ліцензіат має право без обмежень по кількості на використання Знаку для 
здійснення статутної діяльності. У всіх інших випадках передача права на 



використання Знака третім особам зобов’язує Ліцензіата отримати письмовий дозвіл 
від Ліцензіара та узгодження порядку розрахунків. 
2.10. Під використанням Ліцензіатом Знака у цьому Договорі розуміється нанесення 
його на будь-який товар, інструмент, вивіску, предмет канцелярії або одягу, прапор, 
нашивку, бирку, засіб (в тому числі транспортний), у мережі Інтернет, при пропонуванні 
чи здійсненні послуг Ліцензіатом, а також застосування його в діловій документації 
та/або в рекламі, в тому числі і через мережу Інтернет. 
2.11. Ліцензіат гарантує Ліцензіару, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих 
за цим Договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг Ліцензіара. Ліцензіар 
здійснює контроль за виконанням цієї умови доступними публічними засобами, 
письмово повідомляючи Ліцензіата про результати таких перевірок. 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. Ліцензіар зобов'язаний: 
3.1.1. Передати Ліцензіату невиключні права на використання Знака та копії свідоцтв, 
що дозволяє його використання. 
3.1.2. Самостійно здійснювати необхідні для власника Знака для товарів і послуг 
платежі. 
3.2. Ліцензіар має право: 
3.2.1. Здійснювати контроль по використанню Знака Ліцензіатом, згідно умов даного 
договору, та нормативних актів України, і у випадку недотримання ним умов цього 
Договору - достроково розірвати його і заборонити використання Знака. 
3.2.2. Отримати плату за використання Знака в порядку та на умовах визначених цим 
Договором. 
3.3. Ліцензіат зобов’язаний: 
3.3.1. При використанні Знака, не здійснювати будь-яких змін Знака в цілому чи його 
окремих елементів. 
3.3.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Ліцензіару плату за використання 
Знака. 
3.3.3. Не передавати права на використання Знака іншим (третім) особам без 
додаткового погодження з Ліцензіаром, тобто Ліцензіат діє без права на передачу 
Знака в субліцензію. 
3.4. Ліцензіат має право: 
3.4.1. Добросовісно, згідно умов цього Договору, використовувати надані права по 
використанню Знака 
4. ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ, ПЕРЕВІРКА ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ І ДОКУМЕНТІВ 
ЩОДО ПЛАТИ ЗА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 
4.1. Ліцензіат має право використовувати Знак тільки у такий спосіб, щоб не 
зменшувати/принижувати його ділову репутацію. Якщо у Ліцензіата з’являться сумніви 
щодо можливого зменшення ділової репутації Знаку при його певному специфічному 
використанні, при здійсненні рекламування, Ліцензіат повинен попередньо погодити 
таке специфічне (нестандартне) використання з Ліцензіаром. 
4.2. При виявленні використання Знака у спосіб, що зможе зменшити/принизити ділову 
репутацію Знака. Ліцензіар має право негайно заборонити Ліцензіату використовувати 
Знак і достроково розірвати цей Договір. 
4.3. Ліцензіар має право явно (з повідомленням) чи таємно (без повідомлення) 
провести перевірку використання Знака. Сторони погодили, що Ліцензіар вправі 
самостійно і одноособово визначати те, зменшує чи не зменшує ділову репутацію 
певне використання Знака, і спори щодо цього між ним і Ліцензіатом не допускаються, 



виходячи з того, що Ліцензіар впродовж тривалого часу використовує Знак, а також має 
всі законні права на заборону до будь-якого його використання. 
4.4. Ліцензіар має право отримувати на свій запит засвідчені копії документів, що 
необхідні для виконання умов цього Договору. При цьому Ліцензіар має право їх 
вимагати, а Ліцензіат негайно їх подавати в будь-який робочий день протягом дії цього 
Договору. Перелік та частота подачі документів не повинні створювати перешкод при 
роботі Ліцензіата. 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
6.1. У випадку порушення умов Договору, що можуть виникнути під час його дії, винна 
Сторона несе відповідальність на умовах, визначених чинним законодавством. 
6.2. Про порушення умов Договору Сторона повідомляє іншу Сторону в 10-и денний 
термін. Сторона, яка порушує умови Договору, зобов’язана розглянути повідомлення 
та усунути порушення умов цього Договору і повідомити Ліцензіару про усунення 
порушень. Відповідь, що не задовольняє іншу Сторону, є підставою для дострокового 
припинення дії Договору і негайного припинення використання Знака. 
6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення умов Договору у випадках, якщо 
таке порушення сталося не з її вини (умислу чи необережності). 
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
7.1. Усі спори, що виникають під час дії цього Договору або пов’язані з ним, 
вирішуються шляхом переговорів та узгодженості спірних питань. 
7.2. Не врегульовані спірні питання, Сторона у якої вони виникли, має право передати 
їх для вирішення в судовому порядку. 
 
9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
9.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії 
непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: воєнних дій, державних 
ембарго, природних катаклізмів та інших обставин, які унеможливлюють виконання 
Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань 
на період форс-мажорних обставин. Достатнім доказом дії таких обставин є документ, 
виданий уповноваженим на це органом. 
10. ІНШІ УМОВИ 
10.1. Усі спори, що виникають за цим Договором або пов’язані з ним, вирішуються 
Сторонами шляхом переговорів у порядку, передбаченому Правилами. 
Неврегульовані Сторонами спірні питання передаються на розгляд суду. 
10.2. Цей Договір складено в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які 
ідентичні та мають рівну юридичну силу. 
 
 

 

Ліцензіар 
СЕРДЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
 

Ліцензіат 
ТОВ “ФК “АП.МІ ФІНАНС” 
В особі Генерального директора 
Веремчука Андрія Петровича 

 


