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«Про затвердження Порядку інформування
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комунальні послуги з обґрунтуванням такої
необхідності»
Наказ від 12.09.2018 N 239, Міністерство
регіонального розвитку; будівництва та
житлово-комунального господарства України
«Про
затвердження
Порядку
розгляду
органами
місцевого
самоврядування
розрахунків тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання,
а також розрахунків тарифів на комунальні
послуги, поданих для їх встановлення»
Постанова від 18.03.2019 N 49, Національний
банк «Про затвердження Змін до Правил
організації
статистичної
звітності,
що
подається до Національного банку України»
Постанова КМ від 27.03.2019 N 318, КМ
України «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України»
Постанова від 01.04.2019 N 55, Національний
банк «Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України від 26
грудня 2018 року N 154»
• Наказ від 02.10.2018 N 1394, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України «Про
затвердження Технічного регламенту щодо
обмеження викидів летких органічних сполук
унаслідок
використання
органічних
розчинників у лакофарбових матеріалах для
будівель та ремонту колісних транспортних
засобів
Постанова КМ від 23.01.2019 N 46, КМ України
«Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України»
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ЩО ТАКЕ ДОВІРЕНІСТЬ ТА ЯК ВОНА ДІЄ
Довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видає одна особа іншій особі
для представництва перед третіми особами (ст. 64 ЦК України).
За своєю юридичною природою довіреність являє собою односторонню угоду, яка
визначає повноваження представника. Тому її видача не вимагає згоди представника, а
прийняття довіреності або відмова від неї є правом представника. Довіреність адресована
третім особам та засвідчує повноваження представника перед третіми особами. Зміст
довіреності визначається межами правоздатності особи, яку представляють. За
загальним правилом, довіреність може видаватися тільки дієздатними громадянами.
Неповнолітні громадяни можуть самостійно видавати довіреності в обсязі тих прав, які
вони можуть здійснювати самостійно.
Довіреність юридичній особі може бути видана тільки на укладення угод, що не
суперечать її статутові (положенню) або загальному положенню про організації даного
виду.
Оскільки довіреність є односторонньою цивільно-правовою угодою, вона має відповідати
загальним умовам дійсності, яким повинні задовольняти цивільно-правові угоди. Разом з
тим закон встановлює ряд особливих вимог щодо довіреності. Довіреність має бути
укладена тільки в письмовій формі. Довіреність є завжди строковою угодою. У довіреності
обов'язково має бути зазначена особа, якій вона видана.
За змістом та обсягом повноважень, що їх отримує представник, розрізняють три види
довіреностей: генеральні (загальні), спеціальні та разові.
Генеральна довіреність видається на вчинення широкого кола угод та юридичних дій
(наприклад, генеральною є довіреність, яка видається керівникові філії юридичної особи).
Спеціальна довіреність видається представникові на здійснення багатьох однорідних
юридичних дій. До спеціальних можна віднести довіреність на представництво у суді,
довіреність, яка видається експедиторові на отримання вантажів від залізниці.
Разова довіреність видається для вчинення однієї конкретної угоди або іншої юридичної
дії (наприклад, довіреність на отримання зарплати, на підписання певного договору).
Форма довіреності. Довіреність має бути складена у письмовій формі, про це свідчить
саме визначення довіреності, яке міститься в ст. 64 ЦК України. У деяких випадках
ставиться вимога, щоб довіреність була не просто письмовою, але й посвідченою
нотаріусом. Довіреність на укладення угод, Що потребують нотаріальної форми
(наприклад, довіреність на купівлю-продаж будинку), а також на вчинення дій щодо
державних, кооперативних та інших громадських організацій має бути нотаріально
посвідчена, за винятком випадків, передбачених законодавством (ч. 1 ст. 65 ЦК України).
Довіреність, за якою повноваження передаються у порядку передоручення, також має
бути нотаріально посвідчена (ч. 2 ст. 68 ЦК України).
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Відповідно до ч. 2 ст. 65 ЦК України до нотаріально посвідчених довіреностей
прирівнюються: довіреності військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на
лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені
начальниками, їх заступниками з медичної частини, старшими і черговими лікарями цих
госпіталів, санаторіїв та інших військово-лікувальних закладів; довіреності
військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ і
військово-навчальних закладів, де немає державних нотаріальних контор та інших
органів, що вчиняють нотаріальні дії, також довіреності робітників і службовців, членів їх
сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих
частин, з'єднань, установ та закладів; довіреності осіб, які перебувають у місцях
позбавлення волі, посвідчені начальниками місць позбавлення волі.
Довіреність на одержання заробітної плати та інших платежів, пов'язаних з трудовими
відносинами, на одержання винагороди авторів і винахідників, пенсій, допомог і
стипендій, грошей з ощадних кас, а також на одержання кореспонденції, у тому числі
грошової і посилкової, може бути посвідчена організацією, в якій довіритель працює або
навчається, організацією за місцем його проживання, також адміністрацією стаціонарного
лікувально-профілактичного закладу, в якому він перебуває на лікуванні (ч. З ст. 65 ЦК
України).
Довіреності організацій, крім тих, що видаються у порядку передоручення, нотаріального
посвідчення не вимагають (ст. 66 ЦК України). Вони видаються за підписом її керівника (в
кооперативних і в громадських організаціях — за підписом осіб, уповноважених на це
статутом) з прикладенням печатки цієї організації, а довіреності на одержання чи видачу
грошей та інших майнових цінностей підписуються також головним (старшим)
бухгалтером цієї організації.
Законодавство передбачає наявність у довіреності обов'язкових реквізитів. Таким
обов'язковим реквізитом є дата її вчинення. Відсутність у довіреності дати вчинення
робить її недійсною (нікчемною). Іншим обов'язковим реквізитом є підпис довірителя, а
для довіреності, яка видається від імені юридичної особи — прикладення печатки цієї
юридичної особи.
Строк довіреності. Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо строк у
довіреності не зазначений, вона зберігає силу протягом одного року з дня її вчинення.
Посвідчена державним нотаріусом довіреність, що призначається для вчинення дій за
кордоном і не містить вказівки про строк її чинності, зберігає силу до її скасування особою,
яка видала довіреність.
Припинення довіреності. Чинність довіреності припиняється внаслідок:
1) закінчення її строку;
2) скасування довіреності особою, яка її видала;
3) відмови особи, якій видано довіреність;
4) припинення юридичної особи, від імені якої видано довіреність;
5) припинення юридичної особи, на ім'я якої видано довіреність;
6) смерті громадянина, який видав довіреність, визнання громадянина недієздатним,
обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;
7) смерті громадянина, якому видано довіреність, визнання громадянина недієздатним,
обмежено дієздатним або безвісно відсутнім.
Особа, яка видала довіреність, має право в будь-який час її скасувати, а особа, якій
довіреність видано, може відмовитися від неї, що теж призводить до припинення дії
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довіреності. Угода про відмову від цього права недійсна. З припиненням довіреності
втрачає силу передоручення (ст. 69 ЦК України).
Особа, яка видала довіреність, зобов'язана сповістити про її скасування особу, якій
довіреність видано, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими
видано довіреність. Такий же обов'язок покладається на правонаступників особи, що
видала довіреність, а у разі визнання особи, яка видала довіреність, недієздатною чи
обмежено дієздатною такий обов'язок покладається на опікуна або піклувальника.
Права та обов'язки, що виникли внаслідок дій особи, якій видано довіреність до того, як
ця особа дізналася або повинна була дізнатися про її припинення, зберігають силу для
того, хто видав довіреність, і його правонаступників щодо третіх осіб. Це правило не
застосовується, якщо третя особа знала або повинна була знати, що дія довіреності
припинилася.
При припиненні довіреності особа, якій її видано, або її правонаступники повинні негайно
повернути довіреність (ст. 70 ЦК України).
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Торговельна марка – забаганка чи необхідність?

Компанії, які мають схожі назви, приречені ділити успіхи й поразки. Одні збирають
плоди рекламної кампанії конкурента, інші страждають від чужих прорахунків.
Реєстрація торговельної марки (знак для товарів і послуг) дає можливість захистити
її від підробок і несанкціонованого використання.
Переваги, які забезпечує реєстрація знака для товарів і послуг:
 виділення Вашої компанії та її продукції серед конкурентів;
 зростання репутації Вашої компанії;
 гарантія якості Вашого товару і бізнесу, посилення позитивного іміджу та престижу;
 гарантія ексклюзивності використання складових Вашої ТМ (назва, логотип, слоган)

на ринку для даних товарів і послуг;
 юридичний захист і вагомість у випадку судових розглядів;
 охорона Ваших товарів і послуг від незаконної імітації та контрафакту (внесення до

митного реєстру);
 збільшення вартості компанії в процесі «розкрутки» бренду;
 можливість продажу або передачі частини прав на використання торговельної марки

за матеріальну винагороду;
 можливість реєстрації домену порядку «.ua».

Наприклад, цілком легально можуть співіснувати ЗАТ «Ромашка», ТОВ «Ромашка» і ПП
«Ромашка». Крім того, не забороняються й назви з мінімальними відмінностями — ТОВ
«Ромашка» і ТОВ «Ромашка-2». З реєстрацією торговельної марки складніше. Фонетична
схожість торговельних марок «Ромашка» і «Ромашка-2» не викликає сумнівів, тому
посвідчення про реєстрацію однієї з них, найімовірніше, буде відкликано, оскільки
одночасне використання двох тотожних або схожих ТМ законодавство не допускає.
Такий спосіб захисту назви фірми, як свідчить практика, є доволі ефективним. Звісно,
появі компанії з аналогічною назвою це не перешкодить, однак у найменуванні товарів,
що випускаються, або послуг, що надаються, фігуруватиме назва компанії, яка
зареєструвала свій знак для товарів і послуг.
Право власності на знак для товарів і послуг засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво
України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом. Право на
одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх
правонаступники.
Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком
товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів

8

і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру
зображення знака та переліком товарів і послуг.
Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки й продовжується за
клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору.
Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень.
Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери,
цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка
комбінація таких позначень.
Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право
використовувати знак, а також виключне право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди зареєстрований знак, виключне право
розпоряджатися правом на знак в порядку, встановленому статтею 16 Закону
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та інші права, визначені
цим Законом.
Для того, щоб зареєструвати знак для товарів і послуг, необхідно звернутися до ДП
«Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) із заявкою, яка складається
українською мовою й повинна стосуватися одного знака та містити:
 заяву про реєстрацію знака, у якій обов’язково зазначаються відомості про заявника

та його адреса (бланк заяви);
 зображення знака, який заявляється (вимоги до зображення);
 перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих

за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП).

Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно з чинним законодавством України домен
першого рівня «.ua», доменні імена виду firma.ua можуть делегуватися лише
зареєстрованим власникам прав на відповідні знаки для товарів і послуг (якщо це
словесна торгова марка, то її словесна частина повинна збігатися з бажаним доменним
ім’ям), а також на торгові марки, зареєстровані за Мадридською системою. Таким чином,
реєстрація домену в зоні «.ua» можлива лише за наявності:
 свідоцтва України на знак для товарів і послуг, виданого Державною службою

інтелектуальної власності України;
 договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг або ліцензійної

угоди з правовласником знака, зазначеним у свідоцтві.
Отже, підсумуємо: наявність свідоцтва на знак для товарів і послуг дає право його
власнику:
 забороняти використання зареєстрованого знака або схожого з ним до ступеня

змішання позначення, у разі порушення його прав звертатися за захистом до судових
та правоохоронних органів, з подальшим стягненням збитків, залученням порушника
до адміністративної та кримінальної відповідальності;
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 на базі національної реєстрації подати заявку на міжнародну реєстрацію за

процедурою Мадридської угоди та Протоколу та зареєструвати свою торговельну
марку одночасно в кількох зарубіжних країнах, що спрощує процедуру реєстрації і
дає можливість уникнути витрат на реєстрацію знака в кожній окремій країні;
 внести свою торгову марку в митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності

України, що дозволить контроль ввезення через кордон України контрафактних
товарів;
 на комерційній основі повністю або частково передавати права на ТМ іншим

зацікавленим сторонам, а також видавати ліцензії на використання торгової марки;
 зареєструвати доменне ім'я в зоні .UA та ін.
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