
ДОВЕРЕННОСТЬ СЕНІМХАТ POWER OF ATTORNEY 
 
 
 

The undersigned 
Нижеподписавшиеся 
Төменде қол қоюшылар 

 
 

 

 
hereby authorize 
настоящим  
доверяю (ем) 
осы арқылы 

Troitskaya N.I., Patent Attorney 
«Mikhailyuk, Sorokolat and Partners – Patent and Trademark Attorneys» 

Троицкой Н.И., Патентному поверенному 
«Михайлюк, Сороколат и партнеры – патентные поверенные» 

«Михайлюк, Сороколат жəне серіктестері – патенттік сенім білдірілген 
өкілдер» патенттік сенімді өкілі Н.И. Троицкаяға 

 
ведение от моего (нашего) имени 
дел в 

Менің (біздің) атымнан (ыздан): to perform actions in 

КАЗАХСТАНЕ          ҚАЗАҚСТАНДА KAZAKHSTAN 
- касающихся получения охранных 
документов (патентов, свидетельств) 
по национальным и международным 
заявкам на мои (наши) изобретения, 
промышленные образцы, товарные 
знаки и иные объекты 
промышленной собственности, для 
чего уполномочиваю(ем) патентных 
поверенных производить все 
необходимые для этого действия: 
подавать заявки, вести переписку, 
связанную с производством и 
получать любые документы по этим 
заявкам, подавать дополнительные 
пояснения к ним, вносить изменения 
и исправления в документы, а также 
совершать иные юридически 
значимые действия, связанные с 
поддержанием в силе, уступкой, 
регистрацией лицензионных и иных 
договоров, отзывом и прекращением 
права на объекты интеллектуальной 
собственности; 
 
 
 
- вести дела, связанные с 
нарушением принадлежащих нам 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности, а также начатые по 
инициативе третьих лиц; 
 
 
 
 

Настоящая доверенность 
действительна в течение трех лет. 

- менің (біздің) өнертабыстарыма, 
өнеркəсіптік үлгілеріме, тауарлық 
белгілеріме жəне басқа да 
өнеркəсіптік меншік нысандарыма 
ұлттық жəне халықаралық 
өтінімдер  бойынша қорғау 
құжаттарын (патенттерді, 
куəліктерді) алуға қатысты істерді 
жүргізуге сенім білдіремін (із), бұл 
үшін патенттік сенім білдірілген 
өкілдерге осы əрекет үшін қажетті 
барлық іс-əрекеттерді атқару: 
өтінім беру, өндіріске байланысты 
хат алысу жəне осы өтінімдер 
бойынша кез келген құжаттарды 
алу, оларға қатысты қосымша 
түсініктер беру, құжаттарға 
өзгерістер мен түзетулер енгізу, 
сонымен қатар, лицензиялық жəне 
басқа да келісімшарттардың 
күшінде болуын қолдау,  басқаға 
беру, тіркеу, өнеркəсіптік меншік 
нысандарына құқықты қайтарып 
алу жəне тоқтатуға байланысты 
өзге де заңды маңызды əрекеттерді 
жасауға уəкілеттік етемін (міз); 
 

- бізге тиесілі зияткерлік меншік 
нысандарына құқықтардың 
бұзылуына байланысты, ал 
сонымен қатар үшінші 
тұлғалардың бастамасымен 
басталған істерді жүргізуге сенім 
білдіремін (із).  
 

Осы сенімхат үш жыл ішінде  
күшінде болады. 

- connected with obtaining 
protection (Patents, Certificates) 
with respect to national and 
international applications for 
my(our) inventions, designs, 
trademarks and other objects of 
industrial property, in this 
connection I (We) authorize 
Patent Attorney(s) to prosecute 
said applications and receive any 
and all documents issued in this 
respect, give further explanations 
to them, and record amendments 
in any documents, to perform 
other legal actions in connection 
with maintaining, transfer, 
recordal of licence or other 
agreements, withdrawal or 
abandonment of rights in the 
intellectual property objects; 
 
 
 
 
 
 
- conduct cases in connection with 
infringement of our intellectual 
property, and also in connection 
with cases initiated by third 
parties, including representation 
before competent authorities; 
 
 

This Power of Attorney is 
effective for the period of three 
years. 

Исполнено (Место, Дата)      
Орындалды (Орны, Күні)   
Executed (Place, Date)    
 
Подпись, Имя, Должность, Печать   
Қолы, Аты-жөні, Лауазымы, Мөрі        
Signature, Name, Corporate position, Seal/Stamp  
 


