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(ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ ДОВІРИТЕЛЯ) (FULL NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE PRINCIPAL) 

(далі – “Довіритель”), цим видає  цю Довіреність (the "Principal"), hereby issues this Power of 
Attorney to 

Синиці Анастасії Миколаївні, патентному повіреному 
України, реєстраційний № 337,  

Synytsya Anastasija Mykolayivna, a Ukrainian 
Patent and Trademark Attorney, registration No. 
337, 

(далі – “Повірений”), відповідно до якої Довіритель 
уповноважує Повіреного представляти інтереси 
Довірителя в Державному департаменті 
інтелектуальної власності України та його органах, 
інших органах державної влади та органах 
правосуддя України, а також у відносинах з іншими 
юридичними та/або фізичними особами стосовно 
всіх справ, що стосуються набуття та/або захисту 
будь-яких прав промислової власності, авторських 
та суміжних прав, а також справ, що стосуються 
будь-яких ліцензійних угод, угод про передачу прав 
та будь-яких інших угод, що стосуються таких прав 
промислової власності, авторських та суміжних прав 
в Україні. 

(the “Attorney”), pursuant to which the Principal 
authorizes the Attorney to represent the Principal at 
the Ukrainian Patent and Trademark Office and its 
bodies, other state and judicial bodies in Ukraine 
and in relations with other legal and/or physical 
entities with respect to any and all matters related 
to the acquisition and/or enforcement of any 
industrial property rights, copyright and related 
rights, as well as the matters related to any and all 
license agreements, assignment agreements and 
any other agreements, related to such industrial 
property rights, copyright and related rights in 
Ukraine. 

Для здійснення вищевказаних повноважень, 
Довіритель цим надає Повіреному право вчиняти 
наступні дії: 

In order to exercise the abovementioned powers, 
the Principal hereby authorizes the Attorney, to do 
the following: 

- подавати заявки на реєстрацію прав промислової 
власності, авторських та суміжних прав, вести 
діловодство та одержувати будь-які документи за 
такими заявками, включаючи охоронні 
документи, а також вчиняти будь-які інші 
юридичні дії пов’язані з підтриманням, уступкою 
та припиненням прав на об’єкти промислової 
власності, авторських та суміжних прав, 

- to file applications for registering industrial 
property rights, copyright and related rights, to 
prosecute such applications, to receive any and 
all documents issued in respect of such 
applications including title documents, and to 
undertake any other legal actions in connection 
with maintaining, transferring or terminating 
rights in objects of industrial property, 
copyright and related rights, 

- представляти її у справах, що стосуються 
порушення прав промислової власності, 
авторських та суміжних прав, у яких Довіритель 
може брати участь як позивач, відповідач або ж 
як третя сторона, а, також, укладення угод у 
зв’язку із вищенаведеним, 

- to represent it in actions related to the 
infringement of rights in industrial property, 
copyright and related rights, where the Principal 
may act as a plaintiff, a defendant or a third 
party and to enter into agreements in 
connection with the foregoing, 

- здійснювати будь-які банківські та/або інші 
платежі у зв’язку із вищенаведеним. 

- to make any and all bank and/or other payments 
in connection with the foregoing. 

Цією Довіреністю Довіритель відкликає всі інші 
довіреності, які були видані Компанією іншим 
особам до дати її вчинення на здійснення 
аналогічного обсягу повноважень від імені 
Довірителя. 

By this Power of Attorney the Principal revokes all 
other powers of attorney, which have been issued 
by the Principal to other persons before the 
execution date hereof to exercise similar scope of 
powers on behalf of the Principal. 

Цю Довіреність видано з правом передоручення.   The present Power of Attorney is issued with the 
right of subrogation. 

Ця Довіреність залишатиметься чинною доки її не 
буде скасовано в письмовій формі. 

The present Power of Attorney shall be valid until 
revoked in writing. 

Дата / Date:         

Підпис / Signature:        

П.І.П. / Full Name:        

Посада / Title:        
 

TO BE SIGNED BY AUTHORIZED SIGNATORY AND SEALED WITH THE CORPORATE SEAL (IF ANY).  
NO NOTARIZATION OR LEGALIZATION IS REQUIRED. 

 


