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Світлана ЧУГУНОВА,
заступник начальника відділу формальної експертизи на позначення
Укрпатенту,
м. Київ

Стаття присвячена розгляду питання проведения процедури передачі права на отриман
ня свідоцтва за заявкою на позначення. У цій статті автор також звертає увагу на умови та рек
візити договору передачі права, правильність складання та подання до Укрпатенту відповід
них документів.

Особливо детально описуються типові си туації з неправильно поданими матеріалами на 
цю тему, шо виникають під час проведення експертизи заявок на реєстрацію знаків для това
рів і послуг. Практична цінність статті зумовлена аналізом таких помилок, виходячи з влас
ного досвіду автора.

Основним висновком цієї статті є те. що для якісного та своєчасного врахування клопо
тання заявника щодо проведення операції передачі права за заявкою заявнику необхідно від
повідально ставитися до питання оформлення, підписання та подання необхідних документів.

The article considers the procedure of trademark application rights transfer. The article also pays 
attention to the terms and details of agreement, and to the correct way of preparation and submission 
of appropriate documents to the Ukrpatcnt.

It describes in details the typical situations with incorrectly submitted materials that arise during 
the examination of trademark applications. The practical value of the article is caused by the analysis 
of such mistakes, based on the personal experience of Ihe author.

The main conclusion of this article is that for efficient and well-timed consideration of the appli
cant's request for the application rights transfer, the applicant should responsibly treat the procedure 
of the execution of the document, subscription and submission of it.

сучасному світі торговельна марка, Торговельну марку, як і інші ОІВ.
Щя або як ще називають її при пико- зараховують до статутного фонду, охоро-

ристанні — знак для товарів і ниють, продають чи передають права на
послуг, є одним з об'єктів інтелектуаль- її використання іншим юридичним чи
ної власності, який найбільш активно фізичним особам, використовують у біз-
розвивається. нес-гіроцесах і, звичайно, отримують

Як відомо, знак для товарів і послуг прибуток за рахунок її використання у
— це позначення, за яким товари і послу- власному виробництві, оцінюють як
ги одних осіб відрізняються від однорід- нематеріальний актив, що дозволяє
них товарів і послуг інших осіб. перетворити активи підприємства у

Торговельна марка може виступати реальні гроші і провести належну рек-
також як самостійний товар, тому шо її ламну компанію підприємства,
власник може продати торговельну Як «легке» поняття воно приносить
марку, надати іншій особі на вигідних для вагомий дохід.
себе умовах ліцензію на її використання. Правова охорона торговельної марки
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перешкоджає намаганням здійснювати 
недобросовісну конкуренцію. Торго
вельна марка, що охороняється законом, 
захишає інтереси не тільки підприємства
— її власника, але й інтереси споживача 
та суспільства в цілому.

Якшо підприємство має серйозний 
намір працювати на українському ринку, 
то після розроблення торговельної 
марки, до початку широкомасштабної 
рекламної компанії, слід її зареєструва
ти, щоб не зазнати втрат.

Набуття права інтелектуаль
ної власності на торговельну 
марку засвідчується свідоцтвом, 
яке є за своєю суттю докумен
тальним підтвердженням прав 
власності заявника.

Особа, що бажає одержати 
свідоцтво, тобто отримати 
виключне право на території 
України на позначення, подає до 
державного підприємства
«Український інститут інтелекту
альної власності» заявку на реєс
трацію торговельної марки.
Обсяг охорони визначається 
наведеними у свідоцтві зобра
женням та переліком товарів і послуг.

Спрощена схема проходження заявки:

ємницької діяльності щодо організації 
використання свого знака, а саме:

надавати послуги або розпочати 
власне виробництво та збут товарів, на 
яких буде проставлятися знак;

внести право власності на зареєстро
ваний знак чи право на його використан
ня як свій внесок в статутний фонд під
приємства, що створюється або вже діє. 
тобто використати зазначені права як 
інвестицію;

передати права на знак та ін.

Способи 
комерціалізації 

об'єкті» інтелектуальної 
власності

Використання 
OIB у власному 

виробництві
Передача прав 

на OIB

Внесення прав на 
018 до статутного 

капіталу підприємства

Уступка прав 
власності на OIB 

(продаж)

Передача права 
на використання

OIB

За ліцензійним 
договором

За договором 
комерційної концесії' 

(франшизи)
За договором 

яізінгу

Право власності на знак, що засвід
чується свідоцтвом, надає його власнику 
повноваження, подібні до тих, шо і право 
власності на будь-який об'єкт, який чин
ним законодавством визнаний товаром і 
тому може бути об'єктом будь-яких 
ц и віл ьн и X п равоч и н і в.

Зокрема, у власника свідоцтва є мож
ливість обрати будь-яку форму гіідпри-

Рис. Основні способи комерціалізації 
O IВ. Схематично способи комерціалізації 

прав на O IB  представлені:

Режим розпорядження 
торговельною маркою 
регулюється Цивільним 
кодексом України — 
Главою75 «Розпоряджен
ня майновими правами 
інтелектуальної власнос
ті», Господарським кодек
сом України — Главою 16 

«Використання у господарській діяль
ності прав інтелектуальної власності». 
Законом України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» (ст. 16), в яких 
передбачено виключне право власника 
знака користуватися і розпоряджатися 
знаком, і. зокрема, передавати право 
користування знаком.

Але. поки діло дійде до отримання
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свідоцтва, заявник вже на етапі набуття 
прав може замислитись про подальшу 
долю своєї торговельної марки. Права, 
що випливають зі свідоцтва, набувають 
чинності від дати подання заявки. 
Свідоцтво надає його власнику виключ
не право на користування і розпоряд
ження торговельною маркою па свій роз
суд. Але, не дивлячись на те, що прав на 
торговельну марку ще по суті немає, 
заявка ще тільки розглядається, процес її 
розгляду може тривати більше року, 
проте власник свідоцтва уже мас. право 
нею користуватися і розпоряджатися, 
хоча ще невідомо, чи буде заявлене 
позначення визнано знаком для товарів і 
послуг.

Набуття прав на знак — складний 
процес, в якому приймають безпосеред
ню участ ь експерти відділення експерт и
зи заявок на позначення та промислові 
зразки.

В своїй роботі ми здебільшого вико
ристовуємо положення Закону України 
«Про охорону прав па знаки для товарів і 
послуг» та «Правил складання і подання 
заявки на видачу свідоцтва України на 
знак для товарів і послуг», де висвітлені 
майже всі питання, шо виникають під 
час розгляду заявки.

Так, відповідно до п.5 ст.IO Закону 
України заявник має право вносити до 
заявки:

— виправлення помилок та зміни 
свого імені або найменування (без зміні 
особи заявника) і своєї адреси, адреси 
для листування, імені та адреси свого 
представника.

— зміни щодо скорочення переліку 
товарів і послуг,

— зміни, пов’язані зі зміною особи 
заявника (п.3.3.4. — 3.3.12 Правил), за 
умови згоди зазначених у заявці інших 
заявників. Такі зміни може за згодою всі 
заявників вносити також особа, яка 
бажає стати заявником.

Ці виправлення та зміни враховують
ся. якщо вони одержані закладом екс
пертизи не пізніше одержання ним доку
ментів про сплату державного мита за

видачу свідоцтва.
Отже заявник за заявкою на реєстра

цію торговельної марки може передати 
на підставі договору право власності на 
одержання свідоцтва за заявкою будь- 
якій іншій особі.

Правовою формою передачі права на 
одержання свідоцтва за заявкою на тор
говельну марку є договір про передачу 
права, який означає передачу заявником 
за заявкою прав, шо випливають із дого
вору, будь-якій фізичній або юридичній 
особі, яка стає правонаступником заяв
ника. Законодавством визначені 
обов’язкові умови та реквізити договору.

Документ про передачу права на 
одержання свідоцтва на торговельну 
марку складається у довільній формі і 
повинен містити:

— зазначення номеру заявки, за якою 
передається це право;

— предмет договору — зазначення 
факту передачі права за заявкою від заяв
ника правонаступнику, який повинен 
містити бажання заявника за заявкою на 
торговельну марку передати своє право 
на одержання свідоцтва та згоду право
наступника прийняти це право;

— найменування сторін договору — 
заявника та правонаступника: повне офі
ційне найменування та юридична адреса 
— для юридичної особи, прізвище, ім’я, 
по батькові та адреса — для фізичної 
особи та адресу для листування;

— перелік товарів і/або послуг;
— підпис заявника та його правонас

тупника. засвідчені у встановленому 
порядку;

— дата укладання договору.
Договір вважається дійсним, якшо

він складений у письмовій формі та під
писаний сторонами договору.

Договір від імені юридичної особи 
підписується особою, яка має на це від
повідні повноваження.

Підписання договору про передачу 
права означає зміну заявника та перехід 
прав, що випливають з договору, до 
особи, яка стає правонаступником.

У зв'язку з відсутністю спеціального

ЗО
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законодавства, яке б регулювало право
відносини сторін нри передачі права 
власності за заявкою на торговельну 
марку, до договору у більшості випадків 
застосовуються правила про договір 
«купівлі-продажу» як договору обмінної 
угоди, в якіі! в результаті передачі права 
власності за заявкою, заявник, як сторо
на, шо передає, втрачає всі права, шо 
випливають із заявки. В основу договору 
покладено положення Цивільного 
кодексу України по відношенню до двос
торонніх договорів, насамперед це сто
сується ст. 215, у якій визначено: 
«Недійсним є правочин, якщо його 
недійсність встановлена законом».

Якщо договором пе передбачено 
інше, він набуває чинності щодо сторін з 
моменту ного підписання сторонами.

Відповідність за достовірність інфор
мації. наведеної в документі про переда
чу права на одержання свідоцтва за заяв
кою. несуть сторони, то  його підписали.

Оскільки заявник має право вносити 
зміни в матеріали заявки з власної ініціа
тиви, зокрема до імені (найменування) 
на будь-якому етапі її розгляду до дати 
одержання рішення за заявкою, то екс
пертом перш за все перевіряється доку
мент, що підтверджує правомірність 
такої зміни.

Якшо документ, що підтверджує пра
вомірність внесення змін складено пе 
українською мовою, то перевіряється 
наявність перекладу.

Згідно «Порядку сплати зборів за дії. 
пов'язані з охороною прав на об’єкти 
інтелектуальної власності» за подання 
заяви про внесення до заявки на знак 
змін, пов’язаних із зміною особи заявни
ка, шо виникли через залежні від подав
ця заяви обставини, сплачується збір у 
розмірі 600 грн. (код 41000).

У разі дотримання вищезазначених 
вимог, до заявки вносяться відповідні 
зміни, про що заявнику і/або правонас
тупнику надсилається повідомлення.

Якщо встановлено, що вищезазначе
ні вимоги порушені, то заявнику надси
лається повідомлення про необхідність

усунення виявлених недоліків. Якщо 
заявник не виконає пю вимогу протягом 
двох місяпів від дати одержання ним 
такого повідомлення, зміни до заявки не 
вносяться, про що заявнику надсилаєть
ся повідомлення.

Строки, встановлені цим пунктом 
можуть бути продовжені або поновлені 
відповідно до п.6 ст. 10 Закону України.

Після перевірки правильності офор
млення надісланих документів, протягом 
місяця експертиза надсилає відповідь 
про зміну особи заявника.

В роботі експертів, які виконують на 
практиці операції щодо передачі права за 
заявками, трапляються ситуації з непра
вильно поданими матеріалами на цю 
тему. В таких випадках операція внесен
ня змін є неможливою, поки заявник не 
усуне визначені недоліки.

1) Згідно з п. 3.1.8. «Правил складан
ня, подання та розгляду заявки на видачу 
свідоцтва України на знак для товарів і 
послуг» зазначається наступне — «Будь- 
яка дія представника, на яку він має 
повноваження за довіреністю, вважаєть
ся дією заявника, а будь-яка дія відом
ства щодо представника вважається дією 
Відомства щодо заявника» та згідно зі ст. 
239 Цивільного Кодексу «Правочин. 
вчинений представником, створює, змі
нює, припиняє цивільні права та 
обов’язки особи, яку він представляє».

Ці витяги наведені для того, щоб 
пояснити ще одну помилку, що інколи 
зустрічається на практиці, а саме — над
силання клопотання щодо внесення змін 
не від представника у справах 1B. який 
має повноваження представляти заявни
ка у всіх справах, пов'язаних з діловод
ством за заявкою.

В цьому випадку на адресу для листу
вання надсилається таке повідомлення:

<<lla Ваш лист повідомляємо, що для 
врахування клопотання стосовно внесен
ня змін до найменування заявника внаслі
док передачі Вам необхідно надіслати у 
розпорядження експертизи лист-клопо- 
тання від представника у справах інте
лектуальної власності, оскільки в мате
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ріалах заявки присутня дійсна довіреність 
на його ім ’я».

2) Коли предстанником надається 
клопотання щодо передачі права за заяв
кою на торговельну марку, експертам 
завжди перевіряється зазначення можли
вості подібних дій представникам, 
оскільки в п. 3.1.7. «Правил складання, 
подання та розгляду заявки на видачу 
свідоцтва України на знак для товарів і 
послуг» зазначено — «право представни
ка на відкликання заявки або на переда
чу нрава на заявку повинно бути чітко 
зазначено у довіреності».

В подібнії! ситуації експерт надсилає 
повідомлення щодо необхідності надан
ня відкориговаиої довіреності із чітко 
зазначеним нравом представника на 
передачу права на заявку такого змісту:

«ttci Maut л и ш  <3tK. № j від р. повідом
ляємо, що для врахування клопотання шодо 
передачі права за заявкою Вам пеоо 
хідно надісланні довіреність від 
Заявника на ім ’я представника, в 
якій чітко буде зазначено надання 
права представникові на передачу 
права на заявку ∙>.

3) Зустрічаються такі випадки, 
коли замість простої заяви про вне
сення змін в найменування заявни
ка до нас надходять листи із зазна
ченням того, що надається Договір 
про внесення відповідних змін.

Зауважимо, що коли відбуваєть-

(осіб). Зміни вносяться в матеріали заяв
ки за заявою заявника або його право
наступника.

До заяви додається документ про 
сплату встановленого збору.

Якщо зміна заявника обумовлена 
злиттям юридичних осіб, розділенням 
юридичної особи або об'єднання юри
дичних осіб, до заяви про зміну заявника 
додаються документи, засвідчені нотарі
ально або органом, що його видав, які 
підтверджує такі зміни (згідно зі ст. 104. 
107 Цивільного кодексу. п.З.З.б 
«Правил...»).

Всі пі ситуації експертиза сприймає 
як внесення змін до найменування заяв
ника і до заявки вносяться відповідні 
зміни, зазначені вище.

Приклад 1

ДОГОВІР

про внесення змін в найменування заявника

м. Полтава ___________ рік

Заявник; Відкрите акціонерне товариство«Житомир-Це-Свято 

rvji. Дружня, 19, м. Житомир, 10015 (UA) 

ЗМІНИ: Дані, які необхідно змінити:

Відкрите акціонерне товариство «Житомир-Це-Свято» 

Дані в зміненому вигляді:

Публічне акціонерне товариство «Житомир-Це-Свято»

ся проста зміна організаційно-правової 
форми власності, відбувається реєстра
ція зміни, шо виникла через залежні від 
заявника обставини, заявником сплачу
ється збір в розмірі 100 грн. (код 40901) та 
надаються відповідні документи, що під
тверджують такі зміни. До цього, 
наприклад, можна віднести факт зміни 
прізвища в результаті одруження. Тобто 
не відбувається зміни «особи суб’єкта», 
для юридичних осіб — не відбувається 
зміна коду за Єдиним державним реєс
тром юридичних осіб. Тобто відбувається 
перетворення юридичної особи-заявни- 
ка внаслідок перетворення, об'єднання 
або розділення юридичної^их) особи

Експертиза протягом місяця спові
щає заявника про те, шо в цьому випадку 
достатньо лише надіслати на адресу 
Укрпатенту лист стосовно такої зміни та 
копії свідоцтва про перереєстрацію юри
ли ч 11 ої особ 11 - зая вн и ка.

4) Іншими найпоширенішими 
помилками, є надсилання на адресу 
Укрпатенту договору про передачу права 
власності не за заявкою на реєстрацію 
торговельної марки (чи на одержання 
свідоцтва за заявкою), а договору про 
передачу права власності на торговельну 
марку, яке можливе тільки після отри
мання заявником свідоцтва.

іі
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Приклад 2

Д О ГО В ІР  
про передачу права власності на знак

м. Тернопіль ______
Заявник: T O B  «Статор-Ротор»,

вул. Вишнева, 39 Б, м. Тернопіль, 46000, Україна

(далі — ЗАЯВНИ К) 

цим заявляє, що він передає право власності 

на торговельну марку STA TO R  

Діліжанс Сервере Лімітед, 

Бурбонштрассе 123, 49650 Аугсбург, Німеччина 

(далі - ПРАВО НАСТУПНИК)

В такому випадку експертом буде 
надіслано наступне повідомлення сто
совно виправлення помилки при викла
денні па ши договору :

«Повідомляємо, іцо згідно ті ст. 5, ri. 
З Закону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» право влас
ності на знак засвідчується свідоцтвом. В 
зв'язку з тим. що за вищезазначеною 
заявкою ше тільки проводиться експер
тиза, і заявник ще не є власником 
виключного права на знак, тому згідно з 
п. 3.3.8 «Правил складання, подання та 
розгляду заявки на видачу свідоцтва 
України на знак для товарів і послуг» при 
зміні заявника внаслідок передачі права 
до заяви додається договір про передачу 
права на одержання свідоцтва за заяв
кою. Сторонами даного договору висту
пають з однієї сторони «Заявник», з 
іншої — «Правонаступник». Предметом 
договору є право на одержання свідоцтва 
на знак для товарів і послуг за заявкою, а 
не сам знак.

Таким чином, для врахування 
Вашого клопотання необхідно надіслати 
договір про передачу права на одержання 
свідоцтва за заявкою.

Підтвердження про внесення змін 
буде надіслано за надходженням до 
Укрпатенту.

Наведу кілька прикладів листів-кло- 
потань, то  надходили до відділу фор
мальної експертизи, які є неправильни

ми за своїм змістом:
А) «Клопотання
У зв’язку зі зміною особи заявника 

вищевказаного свідоцтва, прошу внес
ти відповідні зміни до матеріалів заявки 
на знак для товарів і послуг...»

Б) «Договір про відступленни права 
на знак для товарів та послуг

Предмет Договору
Правовласник знака на товари та 

послуги уступає Набувачу право на 
одержання свідоцтва за заявкою на 
знак для товарів та послуг... 
Правовласник передає знак для вико
ристання його Набувачем відносно всіх 
товарів та послуг, вказаних у заяві...»

В) «Клопотання
Прошу вважати Заявником за заяв

кою на реєстрацію знаку для товарів та 
послуг №...Товариство з обмеженою від
повідальністю «ЛІТО» (адреса....) замість 
вказаного при поданні заявки 
Товариства з обмеженою відповідальніс
тю «Зима»

5) Іншим прикладом помилок є 
надання ксерокопій документів про 
передачу права або копій виписок із 
документів, шо підтверджують правомір
ність внесення таких змін.

Експертиза протягом місяця надси
лає заявнику лист стосовно надісланих 
ксерокопій і пропонує надіслати оригі
нали документів, наприклад, такого типу
— «...повідомляємо, що для внесення 
змін в найменування заявника необхідно 
надіслати оригінал договору про переда
чу права на одержання свідоцтва за заяв
кою або нотаріально засвідчений витяг з 
документа, який містить відомості щодо 
факту передачі права (п. 3.3.8. «Правил 
складання, подання та розгляду заявки 
на видачу свідоцтва України на знак для 
товарів і послуг»).

Підтвердження про внесення змін 
буде надіслано за надходженням до 
Українського інституту інтелектуальної 
власності зазначеного документа».

Інколи зустрічається і така ситуація
— надходження документів про передачу 
права власності за заявкою на реєстрацію
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торговельної марки від філій, відділень 
або представництв юридичних осіб, які 
не є самостійними юридичними особами 
і відповідно до ст.95 Цивільного кодек
су України та ri.5 ст.5 Закону України 
не мають права на одержання свідоц
тва України на знак для товарів і послуг. 
(«Право на одержання свідоцтва у 
порядку, встановленому цим Законом, 
має будь-яка особа, об’єднання осіб або 
їх правонаступники» та «У цьому Законі 
нижченаведене вживається у такому 
значенні:..особа — фізична або юридич
на особа» (згідно з ri.5 ст.5 та ст. 1 Закону 
України «Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг»). Частиною тре
тьою статті 95 ЦК України встановлено, 
що представництва не є юридичними 
особами.

Інституту договору про передачу права 
власності за заявкою па реєстрацію тор
говельної марки «самому собі».

ДОГОВІР
про передачу права на одержання свідоцтва України 

на знак для товарів і послуг
м .Одеса _________р.

Цей договір про передачу права на одержання свідоцтва України 
на знак для товарів і послуг «САРДИНKA»

(далі — Знак), укладений у зазначений вище день між:

TOB «Сардин-Мор-Лов», 
просп. Квітневий, 9 В, м. Одеса, 65000 ( I  A) 

в особі генеральною директора Швемберг Оксани Гнатівнп, що діс на 
підставі Статуту з одній сторони, (далі —  ЗАЯВНИК).

та Швемберг Оксаною Гнатівною. 

вул. Адмірала Шгуриева, 89, кв. 98, м. Одеса, 65104 (UA) 
(далі — ПРАВОНАСТУПНИК), 

що далі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона»

Приклад З

Д О ГОВІР

про передачу права на одержання свідоцтва України 

на знак для товарів і послуг

м. Київ _________р.

Цей договір про передачу права на одержання свідоцтва України на 

знак для товарів і послуг ANDROM EDA (далі —  Знак), укладений у 

зазначений вище день між: Представництво З AT «Дьяболо- 

Косметік» ,вул. Басейна, 111, офіс 9, м. Київ, 01002, (НА)

(далі —  ЗАЯВНИК), та ВАТ «Вваж Косметік», ул. Генерала 

Дпйсова, д. 18, стр. 2, r. Москва, 119530, Російська Федерація (RU) 

яке створено у відповідності до законодавства РФ, в особі Генерального 

директора Ляшенеького Сергія Омеляновича, що діє на підставі Статуту, 

(далі —  ПРАВОНАСТУПНИК).... ............................ ..

Отже, оскільки представництва не є 
суб'єктами права на одержання свідоц
тва, для продовження діловодства за 
заявкою експерт протягом місяця спові
щає заявника про неможливість внесен
ня таких змін згідно п.5 ст.5 Закону 
України і пропонує заявнику внести 
зміни в (731) код заявки, надіславши у 
розпорядження експертизи відповідне 
клопотання від імені юридичної особи, 
представництво якої подало заявку, про 
виправлення помилки в найменуванні 
заявника.

Наступна ситуація, яка пропонується 
до розгляду — це надсилання до

В цьому випадку експертиза 
протягом місяця сповіщає заяв
ника про неможливість внесення 
таких змін, оскільки договір вчи
нений з порушенням вимог ст. 
23X Цивільного кодексу України. 
Відповідно до частини третьої цієї 
статті: «Представник не може 
вчиняти правочин від імені особи, 
яку він представляє, у своїх інтер
есах або в інтересах іншої особи, 
представником якої він одночас
но є. за винятком комерційного 
представництва, а також щодо 
інших осіб, встановлених зако- 
ном.»

Зокрема, якщо договір про передачу 
права за заявкою від імені заявника — 
юридичної фірми підписаний її керівни
ком, який, згідно зі статутними докумен
тами представляє цю фірму, і повинен 
діяти в її інтересах, та цей керівник і є 
правонаступником, то такий договір не 
може бути підставою для внесення зміни 
в найменування заявника, оскільки 
складений з порушенням 238 статті 
(тобто п. Швемберг О. Г. не може підпи
сувати договір як представник заявника і 
правонаступника одночасно).

He передача, а просто зміни особи.
Трапляються в нашій роботі ще й такі

за
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ситуації, схожі в чомусь між собою, але 
зовсім різні за своєю суттю і, відповідно, 
за своїм представленням до Інституту.

Маються на увазі такі питання:
1. зміни складу заявників через при

єднання або вилучення одного або дея
ких з них, або

2. зміни одного або декількох, але не 
всіх заявників за заявкою, на когось 
іншого.

Інколи важко чітко зрозуміти, яких 
саме змін до свого найменування про
сить заявник.

15 першому випадку мова не йде про 
передачу права за заявкою, оскільки 
права в такій ситуації не відчужуються та 
не перелаються від однієї особи до 
іншої, а відбувається зміна особи заяв
ника, за шо сплачується відповідним 
збір. До Інституту надсилається лист- 
клойоіапня щодо зміни складу заявни
ків, яке містить всі підписи (тобто під
писується згода заявників, наприклад, 
на додання ще одного заявника та його 
згода на таку дію).

Наприклад:
Заявниками за заявкою є п. 

Сметанов С. О. та п. Молоков М. О. Лист 
в довільній формі, надісланий до 
Інституту в цьому випадку повинен міс
тити наступне — Клопотання щодо 
включення до складу заявників ще одно
го заявника — п. Творожкова P. O., під
писане всіма трьома фізичними особами.

Код (731) Заяви про реєстрацію 
знака, шо містить інформацію щодо 
заявника за заявкою, зміниться наступ
ним чином:

— Сметанов С. О., Молоков М. O.,
— Сметанов С. О., Молоков М. O., 

T ворожков Р. О.
В другому випадку, у разі зміни одно

го або декількох, але не всіх заявників, до 
договору або документа, шо засвідчує 
факт передачі права, додається згода на 
зміну (заміну) заявника(ів) від заявни
ками). на икого(их) не розповсюджується 
зміна.

Наприклад:
Заявниками за заявкою є Сметанов

С. O.. Мсміоков М. O., T ворожков Р. О. 
П. Tворожков Р. О. передає свої права на 
одержання свідоцтва за заявкою п. 
Сирову М. О.

Договір, надісланий до Інституту її 
цьому випадку, повинен містити наступ
ну інформацію:

— зазначення передачі права на одер
жання свідоцтва за заявкою від заявника 
іншій особі (в даному випадку — від п. 
Творожкова Р. О. п. Сирову М. O.),

— повне ім'я або найменування 
особи, якііі передаються права і її адреса, 
зазначені відповідно до пункту 2.1.8 
Правил.

Договір підписується заявником та 
його правонаступником і засвідчується у 
порядку, встановленому у країні його 
укладання.

Так. як і в інших подібних випадках
— якшо договір або документ, шо засвід
чує факт передачі права, складено не 
українською мовою, до нього додається 
переклад.

Відповідальність за достовірність 
інформації, наведеної у договорі, несуть 
сторони договору.

Підсумовуючи статтю, хочу навести 
приклад правильного оформлення кло
потання щодо передачі права на одер
жання свідоцтва за заявкою, яке прийма
ється закладом експертизи:

ЗАЯВА
У зв'язку з передачею прав на одер

жання свідоцтв на знаки для товарів та 
послуг № m 2012 21589 від 12.12.2012 
року та № m 2012 21591 від 12.12.2012 
року, за Договором про передачу права 
на одержання свідоцтв на знаки для 
товарів і послуг від 12 грудня 2012 року, 
просимо Вас внести зміни за вищезазна
ченими заявками, пов’язані зі зміною 
особи заявника, шо виникли через 
залежні від подавця заяви обставини, а 
саме:

Замінити
Сенетіа Компані Лімітед
69 Арч. Макаку 1 1 І Аве., Тлаіс 

Таувер. оффісе ЗОЇ, Нікосіа 1070, Кіпр 
(CY) на
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Роад, Лондон, Англія, НЗ 2ЁА 
Додатки:
1. Договір про передачу права па 

одержання свідоцтв на знаки для товарів 
і послуг від 12 грудня 2012 року:

2. Довіреність від Ill l І l’XO .I.l 
Л1МІТЕД на представника,

3. Платіжне доручення № 80 від 
17.04.2013 року;

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВА 
IIA  ОДЕРЖАННЯ СВІДОЦТВ 

НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ TA 
ПОСЛУГ 

м. Київ 12 грудня 2012 року
Сенетіа Компані Лімітед (надалі — 

«Сторона І»), в особі директора Катіа 
Андрсоу, що діє па підставі статуту та 
ІНТЕРХОЛД Л ІМ ІТЕД  (надалі -  
«Сторона 2»), в особі управляючого пана 
Гасапа Хотеіта, що діс на підставі с татуту, 
разом — «Сторони», уклали цей Договір 
про передачу права на одержання 
Свідоцтв на знаки для товарів та послуг 
(надалі — «Договір») про наступне:

1. Предмет Договору
1.1. Сторона 1 псредас Стороні 2

Використані джерела
L  Про охорону прав на знаки для товарів і послуг// Закон України під 15.12.1993 

№  3689-XI1 (Із змінами і доповненнями).
2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на 

знак для товарів і послуг. // Затверджені наказом Державного патентного відомства 
України від 28.07.95 №  116. is редакції наказу Державного патентного відомства 
України від 20.09.97 Ni) 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. 
за №276/8 12.

3. Великий тлумачний словником української мови/ Уклад, і голов.ред. В. Т. 
Бусел. — K.: Ірпінь: В Т Ф  "Перун", 2003. — 1440 с.

4. Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товар і в і 
послуг |Текет| : практ. поеіб. / уклад, О. Д. Левічева, C Т. Кривошей ; MOH України. 
Державний департамент інтелектуальної власності. — К. : |6.n.|, 2007. — 39 е. — (Серія 
"Інтелектуальна власність в Україні"). — ISBN  978-966-8381-31-7.

право на одержання свідоцтв на знак для 
товарів та послуг за заявками:...

ВИСНОВОК
Тема передачі права за заявкою на 

торговельну марку є актуальною і поши
реною на сьогоднішній день і буде зали
шатися такою і надалі, оскільки існує 
дуже багато невирішених і незрозумілих 
питань, з якими зустрічається в своїй 
роботі експерт нашого відділення.

За статистичними даними Держав
ної служби інтелектуальної власності 
щодо розпорядження майновими права
ми на знаки для товарів і послуг спосте
рігається динаміка росту кількості дого
ворів про передачу виключних майнових 
прав на знаки для товарів і послуг — як 
від українських правовласників, так і віл 
іноземних, ліцензійних договорів на 
використання знаків для товарів і 
послуг.

А якщо існує такий великий попит на 
передачу прав власності на знак, можна 
впевнено сказати, шо і на етапі набуття 
прав будуть надходити ноні листи з нови
ми клопотаннями щодо передачі права 
па одержання свідоцтва за заявкою — 
передачі права на заявку.
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