
  УКРАЇНА  UKRAINE
 

   ДОВІРЕНІСТЬ POWER OF ATTORNEY 
 
 
 

Нижчепідписаний  
 The undersigned 

 

який представляє 
on behalf of 

 

 

цим уповноважує  
hereby appoints 
 

ТОВ «МСП» 
MSP, Ltd. 

 
вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 33, А-15, офіс 106, м. Харків, 61170, Україна 

Gvardiitsiv Shironintsiv Street, 33, A-15, office 106, Kharkiv, 61170, Ukraine 
 

Валентина МИХАЙЛЮКА
патентного повіреного, реєстр. № 001 
Ганни МИХАЙЛЮК 
патентного повіреного, реєстр. № 184 
Сергія СОРОКОЛАТА 
патентного повіреного, реєстр. № 185 
Вадима МИХАЙЛЮКА 
патентного повіреного, реєстр. № 232 

Valentin MIKHAILYUK, 
Patent Attorney Reg. № 001 
Anna MIKHAILYUK,  
Patent Attorney Reg. № 184 
Sergey SOROKOLAT,  
Patent Attorney Reg. № 185 
Vadim MIKHAILYUK,  
Patent Attorney Reg. № 232 

 

усіх разом та/або кожного окремо: 
- представляти наші (мої) інтереси перед 
Центральним органом виконавчої влади з питань 
інтелектуальної власності, Національним органом 
інтелектуальної власності, Державним 
підприємством “Український інститут 
інтелектуальної власності”, Апеляційною 
палатою та іншими уповноваженими установами, 
підприємствами та організаціями; 
 

- подавати від нашого (мого) імені в Україні 
заявки на винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки, знаки для товарів і послуг та інші об'єкти 
інтелектуальної власності, вести листування, 
пов'язане з діловодством, та одержувати охоронні 
документи по цих заявках, скасовувати 
довіреності, видані іншим представникам, а 
також вчиняти інші юридичні дії, пов'язані з 
отриманням, підтриманням, поступкою, 
реєстраціями змін і припиненням права на об'єкти 
інтелектуальної власності;  
 

- ініціювати і вести усі справи, пов'язані з 
порушенням належних нам прав на об'єкти 
інтелектуальної власності, а також початих з 
ініціативи третіх осіб, включаючи представництво 
перед будь-якими особами, підприємствами, 
організаціями і компетентними органами, у тому 
числі у антимонопольному комітеті, митних 
органах, суді і арбітражі, а також укладати від 
нашого (мого) імені угоди у цій галузі;  
 

- здійснювати передовіру виконання будь-яких 
вищезазначених дій. 
 
Ця довіреність дійсна до моменту відклику. 

 all together and/or individually: 
- to represent our (my) interests before the Central 
Executive Authority on Intellectual Property, 
National Authority of Intellectual Property, State 
enterprise “Ukrainian Institute of Intellectual 
Property ”, Appeal Chamber and other authorized 
institutions, enterprises and organizations; 
 
 
- to file on our (my) behalf in Ukraine applications 
for patents for the inventions, utility models, designs, 
trademarks and other objects of intellectual property, 
to carry on relevant correspondence and receive 
protection documents issued in  respect of said 
applications, to cancel Powers of Attorney issued to 
other representatives, and also to perform other legal 
actions in connection with obtaining, maintaining, 
transfer, recordal of changes and abandonment of 
rights to the objects of intellectual property; 
 

 
- to initiate and handle any and all cases concerning 
infringement of our (my) intellectual property rights, 
and also in connection with cases initiated by the 
third parties, including representation before any 
parties, enterprises, organisations and competent 
authorities, such as antimonopoly committee, 
customs authorities, court and arbitration, and to 
enter into agreements on our (my) behalf in this field; 
 
 

- to re-authorise performance of any and all of the 
above mentioned actions. 
 
This Power of Attorney is effective until revoked. 

Дата, Місце    
Date, Place 
     
Ім’я, посада, підпис, печатка  
Name, corporate position, signature, stamp   
 
 
 

Легалізація не потрібна                                                                                   No legalization is required
 


