
УКРАЇНА - UKRAINE (UA)

ДОВІРЕНІСТЬ 
 

POWER OF ATTORNEY 

Я (Ми), що підписався(лись) нижче I (We) the undersigned 
 

      
      

______________________________________________________________________________________ 
цим довіряю(ємо) патентному повіреному (им) hereby authorise Patent Attorney(s) 

 
      
      

______________________________________________________________________________________ 
разом або окремо з правом передоручення вести в 
Україні мої (наші) справи щодо моїх(наших) заявок на 
об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, товарні знаки і т.ін.) та 
продовжувати строки дії охоронних документів у 
Державному департаменті інтелектуальної власності 
Міністерства освіти і науки України та закладах, що 
входять до сфери його управління, для чого 
вповноважую(ємо) виконувати усі необхідні для цього 
дії, здійснювати необхідні платежі, вносити зміни у 
заявки на розгляді Департаменту та у видані охоронні 
документи, отримувати охоронні документи та їх 
дублікати, представляти мене (нас) у справах, 
пов’язаних з анулюванням або відкликанням 
патентів/свідоцтв, реєструвати договори на передачу 
прав на об’єкти інтелектуальної власності та ліцензійні 
угоди на використання таких об’єктів, виконувати дії, 
спрямовані на припинення порушень прав, що 
надаються охоронними документами, третіми особами, 
та дії щодо досудового та судового захисту моїх 
(наших) прав, для чого уповноважую (ємо) 
представляти мої (наші) інтереси в компетентних 
органах України, включно з судовими. 
  
Ця довіреність оформлена згідно з законом держави 
походження і відміняє всі попередні доручення, видані 
іншим особам з аналогічними повноваженнями.  
 
 
Довіреність дійсна до моменту її відкликання.  

either jointly or separately and with the right of 
substitution to handle on my (our) behalf application(s) 
for subjects of intellectual property (inventions, utility 
models, industrial designs, trademarks, etc.) in Ukraine 
and to renew respective protection documents at the 
State Department of Intellectual Property of the 
Ukrainian Ministry of Education and Science and 
institutions in its subordination, for which purpose I 
(we) empower them to perform all necessary actions 
related therewith, to make necessary payments, register 
amendments in pending applications and granted 
protection documents, receive protection documents 
and their duplicates, proceed with cancellation or 
revocation of patents/certificates, to register 
assignments of intellectual property rights and licences 
to use intellectual property subjects, take actions to 
cease infringements of rights conferred by protection 
documents by third parties and perform actions related 
to pre-judicial and judicial protection of my (our) 
rights, for which purpose I (we) authorise them to 
represent my (our) interests before competent 
authorities in Ukraine, including the courts.  
 
 
This Power of Attorney is executed according to the 
legislation of the state of origin and simultaneously 
revokes all previous Powers issued to other persons 
with the same scope of authority.  
 
The Power of Attorney is valid unless revoked.  

 
Дата / Date: __________________________________________________ 
 
Місто / Place: ____________________________________________________ 

 
 
 

__________________________________________________________ 
Підпис(и) заявника(ів) (повне ім’я та посада особи, що підписалася) 
Signature(s) of the Applicant(s) (full name and title of the signatory) 

 
 

NO NOTARIZATION OR LEGALIZATION IS REQUIRED 
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