
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО МОЖЛИВИХ ФАКТІВ ПОРУШЕНЬ 

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ  

ТА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ 

 

 

ТОВ «Агроліга» було зареєстровано 22 листопада 2001 року і відтоді використовує 

при здійсненні своєї підприємницької діяльності комерційне найменування «Агроліга». 

Окрім того, ТОВ «Група компаній Агроліга» є власником торговельної марки 

AGROLIGA, право на яке посвідчується свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 

177017. Вказане свідоцтво було видано Українським інститутом промислової власності у 

встановленому законом порядку та є чинним до 26 жовтня 2022 року. Свідоцтвом поряд з 

іншими елементами торговельної марки надано захист його словесній частині – 

AGROLIGA, яке одночасно є комерційним найменуванням товариства. Відповідно до ч. 1 

ст. 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) як комерційне найменування, так і 

торговельна марка є об’єктами права інтелектуальної власності та підлягають правовій 

охороні.  

  Звертаємо увагу на те, що товариством не надавалося жодним  особам  дозволу на 

використання належних йому об’єктів права інтелектуальної власності, тому будь-яке 

використання  найменування «Агроліга» є неправомірним та порушує права 

інтелектуальної власності ТОВ «Агроліга» та ТОВ «Група компаній Агроліга». Також  

реєстрація  будь-яких підприємств  під назвою «Агроліга» порушує норми ЗУ «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та ЗУ «Про захист 

від недобросовісної конкуренції» зважаючи на наступне. 

 

1. Незаконне використання комерційного найменування 

Відповідно до ч.2 ст. 489 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) право 

інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого 

використання цього найменування та охороняється незалежно від того, є чи не є 

комерційне найменування частиною торговельної марки. Момент першого використання 

комерційного найменування може встановлюватись зокрема за даними державної 

реєстрації юридичної особи (п. 80 Постанови Пленуму Вищого господарського суду від 

17.10.2012 №12, далі - Постанова). За ч. 4 ст. 489 ЦКУ особам заборонено мати однакові 

комерційні найменування, якщо це вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони 

виробляють та(або) реалізовують, та послуг, які ними надаються. Такі обставини мають 

місце у разі, коли особи здійснюють подібні види діяльності або функціонують на одному 

ринку товарів та послуг, а споживачі можуть змішувати послуги, які ними надаються (п. 

80 Постанови). 

Тому реєстрація будь-яких підприємств з подібним до ТОВ «Агроліга» 

найменуваннями  є порушенням законних прав підприємства.  ТОВ «Агроліга» має 

пріоритет у використанні комерційного найменування «Агроліга» та володіє всіма 

правомочностями й гарантіями власника комерційного найменування, передбаченими 

законодавством. Зокрема, відповідно до п.2 ч. 1 ст. 490 ЦКУ власник має право 

перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати  його комерційне 

найменування, в тому числі забороняти таке використання.  

 

2. Незаконне використання торговельної марки (знаку для товарів та послуг) 

 10.10.2013 за ТОВ «Група компаній Агроліга» було зареєстровано право на 

торговельну марку AGROLIGA (дані щодо зареєстрованих знаків та послуг є відкритими 

для загального доступу на сайті Українського інституту промислової власності: 

http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=260908).  

Вказана торговельна марка є комбінованою згідно отриманому свідоцтву на знак для 

товарів та послуг № 177017, тобто правовому захисту підлягає не тільки зображення  

http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=260908


, а і його словесне позначення. Це означає, що використання будь-яких 

позначень, найменувань, схожих із зареєстрованим знаком стосовно 

наведених/споріднених із наведеними у свідоцтві товарів та послуг без згоди власника є 

незаконним. Відповідно до ч.5 ст. 16 ЗУ «Про захист прав на знаки для товарів та послуг» 

свідоцтво надає власнику виключне право забороняти таке використання без його згоди.  

Будь-яке посягання на права власника свідоцтв, передбачених ст. 16 ЗУ «Про захист 

прав на знаки для товарів та послуг», в тому числі вчинення без згоди власника дій, що 

потребують її отримання, та готування до вчинення таких дій, згідно ст. 20 Закону 

визнається порушенням прав власника і тягне за собою відповідальність згідно з чинним 

законодавством України. 

 

3. Порушення вимог ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

Використання чужого комерційного найменування та торговельної марки визнавається 

неправомірним не лише за законодавством про право інтелектуальної власності на вказані 

об'єкти, а й за законодавством про захист економічної конкуренції.  

Відповідно до ст. 1, 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

недобросовісною конкуренцією є, зокрема, використання без дозволу уповноваженої 

особи чужого комерційного найменування, торговельної марки, що може призвести до 

змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта, який має пріоритет на їх 

використання. 

За вчинення особою дій, визначених за цим Законом як недобросовісна конкуренція, 

передбачено накладення штрафу на таку особу в розмірі до п'яти відсотків доходу від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в 

якому накладається штраф (ст. 21 Закону). 

 

4. Порушення вимог ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців» 

Звертаємо увагу, що статтею  27 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців» встановлено заборону реєструвати найменування 

юридичних осіб, які є тотожними до вже зареєстрованих.  

З огляду на негативні наслідки, які може спричинити реєстрація суб’єкта 

господарювання під вже наявним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців іменем, таким суб’єктам слід проявляти більшу обачність у 

виборі найменування та здійснювати попередню перевірку таких відомостей в Реєстрі, 

який є відкритим у доступі (http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html). 

 

Зважаючи на факти та обґрунтування, наведені вище, ТОВ «Агроліга» та ТОВ «Група 

компаній Агроліга» попереджає всіх осіб, яких може стосуватися дане повідомлення,  що 

у випадку порушення будь-якими особами інтелектуальних прав та прав на комерційне 

найменування ТОВ «Агроліга» та ТОВ «Група компаній Агроліга», ми змушені будемо 

вжити всіх передбачених законодавством України (в тому числі тих, що передбачені 

кримінальним законодавством) заходів для захисту своїх порушених прав і законних 

інтересів. 

 


